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Την κορδέλα στους νέους σταθµούς
του Προαστιακού στην Αθήνα (Σταθµός Λαρίσης)
και το Ζεφύρι έκοψε ο Χρήστος Σπίρτζης

Ο Υπουργός δεσµεύτηκε ότι µε την ολοκλήρωση των έργων στο ΣΚΑ θα αποκατασταθούν πλήρως
τα δροµολόγια και έκανε δεκτά τα αιτήµατα του ∆ήµου Φυλής για όσο χρόνο διαρκέσουν τα έργα.

‘’Ας µην βιάζονται οι όψιµοι δήθεν
υπερασπιστές των συµφερόντων του
∆ήµου µας, ντόπιοι και γείτονες’’

. 9

τονίζει σε ανακοίνωση - απάντηση η δηµοτική αρχή
Μάνδρας - Ειδυλλίας για το Μελετάνι

Γ. Κριεκούκη: Εµείς δεν συνηθίζουµε να εκτοξεύουµε πυροτεχνήµατα για εντυπωσιασµό ή για την τιµή των
όπλων. Έχουµε αποδείξει ότι ξέρουµε να υπερασπιζόµαστε τα δίκαια αιτήµατα και τα συµφέροντα του
∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Άλλοι πρέπει να το αποδείξουν. Όχι εµείς.

.
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∆ιαρκή ενηµέρωση από τον Γ.Γ. ∆ηµόσιας Τάξης, ∆ηµήτρη
Αναγνωστάκη έχει ο δήµαρχος Αχαρνών για τα µέτρα αστυνόµευσης

Γ. Κασσαβός: Συγκρατώ τις λέξεις της
ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. ότι η δράση στην περιοχή
θα είναι αδιάλειπτη και αδιατάρακτη

Γ. Μαυρωτάς- Βουλευτής ‘’Ποτάµι’’:

«Για πόσο καιρό ακόµα θα παραµένουν αναξιοποίητες
οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυµπιακού Χωριού;»

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 100%

.
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ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΓΙΑ

ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ
ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΟΥ

σελ. 3
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Άλλη µια διάκριση
για τον Παντελή
Φιλικίδη µε δύο
παγκόµια ρεκόρ

∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
σελ. 3

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ:

Νέες συµβάσεις για 15
εργάτες καθαριότητας

. 5

Θα ισχύσουν έως την 31η Μαρτίου 2018.

Στη ∆υτική Αττική σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της ενεργειακής
αναβάθµισης του κολυµβητηρίου στο δήµο Φυλής

Αναβάθµιση και κατασκευή νέων
κολυµβητηρίων στην Αττική σελ. 8

2-θριάσιο
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Ασπρόπυργος
Καπάτου Μαρία Γ. Αγίου ∆ηµητρίου 9
& Αχαρνών, 2105578420

Ελευσίνα
Μπαρδής Μελέτιος Ι. Βενιζέλου Ελευθερίου 8,
2105546633
Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375
Aχαρνές

Φίτσιου Ιωάννα Χ. Βενιζέλου Ελευθερίου 59
& Ιωλκού, 2102448143
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Παπασπυρόπουλος Χρήστος
Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337
Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.
Παπανδρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος 2105813912

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια
Η θερµοκρασία στους 36
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ολύµπιος, Σαλώµη, Ολυµπία
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: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
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

‘’Ας µην βιάζονται οι όψιµοι δήθεν υπερασπιστές των
συµφερόντων του ∆ήµου µας, ντόπιοι και γείτονες’’
τονίζει σε ανακοίνωση - απάντηση η δηµοτική αρχή
Μάνδρας - Ειδυλλίας για το Μελετάνι

Τ

Γ. Κριεκούκη: Εµείς δεν συνηθίζουµε να εκτοξεύουµε πυροτεχνήµατα για
εντυπωσιασµό ή για την τιµή των όπλων. Έχουµε αποδείξει ότι ξέρουµε
να υπερασπιζόµαστε τα δίκαια αιτήµατα και τα συµφέροντα του ∆ήµου
Μάνδρας – Ειδυλλίας. Άλλοι πρέπει να το αποδείξουν. Όχι εµείς.

ην δική της απάντηση για το ζήτηµα που έχει
προκύψει µε τον Περιφερειακό Σχεδιασµό για την
∆ιαχείριση των Αποβλήτων στην Αττική, και στον
οποίο προβλέπεται η θέση «Μελετάνι» ως χώρος απόθεσης κάθε λογής αποβλήτων, δίνει η δηµοτική αρχή κάνοντας λόγο για :θόρυβο που δηµιουργούν κάποιοι για το
ΜΕΛΕΤΑΝΙ µε σκοπό να δικαιολογήσουν την ύπαρξή
τους ή καλύτερα την ανυπαρξία τους.
Στην ανακοίνωση- απάντηση η δηµοτική αρχή Μάνδρας
- Ειδυλλίας αναφέρει τα εξής: ‘’Ας µην βιάζονται οι όψιµοι
δήθεν υπερασπιστές των συµφερόντων του ∆ήµου µας,
ντόπιοι και γείτονες, να καταδικάσουν την διοίκηση του
∆ήµου για αδράνεια ή ακόµη χειρότερο για ανικανότητα
στην διεκδίκηση των δίκαιων αιτηµάτων του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας και των συµπολιτών µας.
Για να στηρίξουν τις κατηγορίες τους περί δήθεν αδιαφορίας ή ανικανότητας, έχουν εφεύρει φαντάσµατα, σκοτεινές δήθεν διασυνδέσεις και υπονοούµενα για κρυφές
συναλλαγές και συναινέσεις του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας και προσωπικά της ∆ηµάρχου. Είναι οι γνωστοί
αργόσχολοι ψιθυριστές, που δεν τολµούν να καταφερθούν κατά της Περιφέρειας Αττικής και των τοπικών εκπροσώπων της αλλά βρίσκουν την εύκολη λύση να καταφέρονται κατά της ∆ηµάρχου Μάνδρας –Ειδυλλίας, λες και
είναι αυτή που κατάρτισε και ενέκρινε τον Περιφερειακό
Σχεδιασµό για την ∆ιαχείριση των Αποβλήτων στην Αττική, στον οποίο προβλέπεται η θέση «Μελετάνι» ως χώρος
απόθεσης κάθε λογής αποβλήτων.
Όσο για τους γείτονές µας, που έσπευσαν να «υπερασπισθούν» τα συµφέροντα του ∆ήµου µας, ας απαντήσουν πρώτα για τη ανικανότητά τους να διαµορφώσουν
και να υποβάλλουν προς έγκριση ένα ολοκληρωµένο και

ρεαλιστικό σχέδιο διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων της ∆υτικής Αττικής και
στην συνέχεια να οµιλούν.
Σε όλους αυτούς ένα πράγµα
τους συµβουλεύουµε: ας µην
κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια.
Εµείς δεν είµαστε υπάλληλοι κανενός επιχειρηµατία, που
δραστηριοποιείται στο αντικείµ ενο. Εµείς δεν συχνάζουµε
σε κοµµατικά γραφεία και δεν έχουµε κοµµατικούς φίλους
για να τους προστατεύουµε, µε ανταλλάγµατα βέβαια.
Το θέµα θα συζητηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
στις 30 Αυγούστου παρουσία όλων, και όχι εν µέσω
διακοπών, και εκεί θα δοθούν απαντήσεις
σε όλους, ντόπιους και γείτονες.

Το θέµα θα συζητηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 30
Αυγούστου παρουσία όλων, και όχι εν µέσω διακοπών,
και εκεί θα δοθούν απαντήσεις σε όλους, ντόπιους και
γείτονες. Ας είναι λοιπόν προετοιµασµένοι όσοι µας κατηγορούν, γιατί θα κληθούν να απολογηθούν για τη µέχρι
σήµερα σιωπηρή συναίνεσή τους ή για το ακόµη σοβαρότερο, τις συµφωνίες τους να µπουν κάποιοι από το παράθυρο στην διαχείριση των απορριµµάτων της ∆υτικής Αττικής.
Εµείς δεν συνηθίζουµε να εκτοξεύουµε πυροτεχνήµατα
για εντυπωσιασµό ή για την τιµή των όπλων. Έχουµε αποδείξει ότι ξέρουµε να υπερασπιζόµαστε τα δίκαια αιτήµατα
και τα συµφέροντα του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας.
Άλλοι πρέπει να το αποδείξουν. Όχι εµείς.

ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ «ΜΑΤΙ» ΤΑ ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

- Γ. Τσουκαλάς : Σε διαβούλευση η µελέτη και να µην προχωρήσει ο
Ε∆ΣΝΑ σε χωροθετήσεις χωρίς την σύµφωνη γνώµη των ∆ήµων.
- Τέλος εποχής για τα σκουπίδια στο ∆ήµο Φυλής, δήλωσε ο Χρ. Παππούς

Τ

ην Τρίτη 1 Αυγούστου 2017 η
Εκτελεστική Επιτροπή του
Ε∆ΣΝΑ, µε κατά πλειοψηφία
απόφαση παρέλαβε την µελέτη για την
αξιοποίηση των ανενεργών λατοµείων της
Αττικής. Η µελέτη ως γνωστόν, προτείνει
διάφορους χώρους για µελλοντικούς υποδοχείς απορριµµάτων µε σαφή προσανατολισµό τα λατοµεία στην ∆υτική Αττική.
Στην συνεδρίαση ο ∆ήµος Ελευσίνας εκπροσωπήθηκε από
τον ∆ήµαρχο Γιώργο Τσουκαλά και από τον εντεταλµένο σε θέµατα περιβάλλοντος ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ηµήτρη Παπαδόπουλο.
Σε ανακοίνωση του ο δήµος Ελευσίνας τονίζει: ΄΄Στην παρέµβαση που έγινε, αφού καυτηριάστηκε το γεγονός ότι η µελέτη
έγινε εν κρυπτώ και παραβύστω και όχι εν γνώσει των ∆ήµων.
Ωστόσο, ζητήθηκε από την πρόεδρο του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχη κα Ρ. ∆ούρου, το παραδοτέο της µελέτης να βγει σε διαβούλευση και να µην προχωρήσει ο Ε∆ΣΝΑ σε χωροθετήσεις
χωρίς την σύµφωνη γνώµη των ∆ήµων.
Αναφέρθηκε, ότι η Ελευσίνα, τα Μέγαρα και η Σαλαµίνα έχουν
πραγµατοποιήσει µελέτη για την διαχείριση του συνόλου των
απορριµµάτων τους.
Η µελέτη υποβλήθηκε στην Ε.Ε. και αναµένεται η σχετική
απόφαση. Τονίσαµε ότι είµαστε υπέρ της υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού αλλά σε καµία περίπτωση δεν θα δεχθούµε
το σύνολο των απορριµµάτων της Αττικής στην περιοχή µας και
ειδικά στο Μελετάνι.
Η κα ∆ούρου, δεσµεύτηκε ότι θα διαβουλευθεί µε τους ∆ήµους
και ότι σε επόµενη συνεδρίαση της Ε.Ε. θα συζητηθεί το θέµα της

µελέτης που έχει εκπονήσει ο ∆ήµος Ελευσίνας. Ο αγώνας για να µην γίνει το Μελετάνι χωµατερή θα είναι δύσκολος και απαιτεί συστράτευση όλων των δυνάµεων της
περιοχής!’’

Εναντίον της αποκατάστασης των λατοµείων µε σκουπίδια τάχθηκε κι ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς, κατά τη συζήτηση σχετικών θεµάτων στην Εκτελεστική Επιτροπή του Φορέα
∆ιαχείρισης των Απορριµµάτων (Ε∆ΣΝΑ). Ο ∆ήµαρχος Φυλής
καταψήφισε τα δύο θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και επανέλαβε ότι ο ∆ήµος Φυλής και η ∆υτική Αττική έχουν κλείσει τον κύκλο
τους στη διαχείριση των απορριµµάτων.
Στην ηµερήσια διάταξη της Εκτελεστικής Επιτροπής είχαν περιληφθεί τα παρακάτω θέµατα τα οποία εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία.
1.Λήψη απόφασης για παραλαβή των παραδοτέων της σύµβασης µε τίτλο «Σύµβουλος Υποστήριξης του Ε∆ΣΝΑ στην σύνταξη
σχεδίου αποκατάστασης και αξιοποίησης των εξοφληµένων ανενεργών λατοµείων – µεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια µε
τις προβλεπόµενες δοµές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του
ΠΕΣ∆Α Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
2.Λήψη κατ’ αρχήν απόφασης επί σχεδίου αποκατάστασης και
αξιοποίησης των εξοφληµένων ανενεργών λατοµείων – µεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια µε τις προβλεπόµενες δοµές
διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΣ∆Α Αττικής (εισηγητής
Αν. Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ 100% ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ελευσίνας µε την
υπ’ αριθµ. 666/16 απόφασή της, εισηγήθηκε στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο και αποδέχτηκε την
εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής (Απόφαση 285/16), την
απαλλαγή τέλους Καθαριότητας και Φωτισµού για το έτος
2017 των Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων του πληθυσµού του
∆ήµου µας.

Συγκεκριµένα απαλλάσσονται των τελών καθαριότητας
και Φωτισµού:
1. Απαλλαγή 100% των απόρων, µε βιβλιάριο απορίας από
την ∆/νση Κοινωνική Προστασίας του ∆ήµου Ελευσίνας.
2. Απαλλαγή 100% των ΑΜΕΑ, µε βαθµό αναπηρίας 80%
και άνω, µε σχετική απόφαση ΚΕΠΑ (Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας), µε συνολικό οικογενειακό εισόδηµα έως
20.000,00 €.
3. Απαλλαγή 100% των ΑΜΕΑ, µε βαθµό αναπηρίας από
67% έως 80%, µε σχετική απόφαση ΚΕΠΑ (Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας), µε µοναδικό εισόδηµα το επίδοµα αναπηρίας.
4. Απαλλαγή 100% των Πολυτέκων (τέσσερα παιδιά και
άνω), µε συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως
20.000,00 €.
5. Απαλλαγή 100% των τρίτεκων οικογενιεών, που
εµπίπτουν στις διάταξεις της παρ. 2 του ά. 6 του Ν. 3454/06,
µε συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 20.000,00 €.
6. Απαλλαγή 100% των Μονογενειακών Οικογενειών µε
συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 20.000,00 €.
7. Απαλλαγή 100% των Μακροχρόνια ανέργων, µε συνολικό
ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 20.000,00 € και σε
περίπτωση οικογένειας που οι δύο σύζυγοι είναι µακροχρόνια
άνεργοι το ποσό προσαυξάνεται κατά 1.500 € για κάθε εξαρτώµενο µέλος.
8. Απαλλαγή 100% των ατόµων που διαβιούν σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας (δικαιούχοι του πρώτου κεφαλαίου του Ν.
4320/2015) και εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του ά. 3
της ΚΥΑ 494/7-4-2015.
Όσοι εµπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, καλούνται

θριάσιο-3

Γ. Μαυρωτάς: «Για πόσο καιρό
ακόµα θα παραµένουν αναξιοποίητες
οι αθλητικές εγκαταστάσεις του
Ολυµπιακού Χωριού;»

Τ

όπως προσέλθουν στις υπηρεσίες του ∆ήµου Ελευσίνας και
να υποβάλλουν την σχετική αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες: ∆ηµαρχείο Ελευσίνας (Χατζηδάκη και ∆ηµητρος). Τµήµα Εσόδων. Τηλέφωνα επικοινωνίας, 210-5537243, 210-5537226, 2105537245.
Αρµόδιος Αντιδήµαρχος: Μαυρογιάννης Αθανάσιος, ∆ηµαρχείο Ελευσίνας, 1ος Όροφος, τηλέφωνο 210-5537311.

ο χρονίζον ζήτηµα µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ολυµπιακό Χωριό φέρνει
στην επικαιρότητα, µε ερώτηση που κατέθεσε στη
Βουλή ο βουλευτής Αττικής µε το Ποτάµι Γιώργος
Μαυρωτάς.
Σε συνέχεια της επίσκεψης κλιµακίου του Ποταµιού µε επικεφαλής τον Σταύρο Θεοδωράκη την
περασµένη Πέµπτη στις Αχαρνές, κατά την οποία
µεταξύ άλλων συζητήθηκε µε τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Κασσαβό, και η δύσκολη κατάσταση που
επικρατεί στο Ολυµπιακό Χωριό, ο κ. Μαυρωτάς
ζητά ενηµέρωση από τους αρµόδιους Υπουργούς
για ποιους λόγους συνεχίζεται η καθυστέρηση επιλογής φορέα διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Χωριού.
Επισηµαίνει ότι σε λίγο καιρό θα συµπληρωθεί µια
3ετία που το εν λόγω θέµα δεν έχει τελεσφορήσει
ενώ µέσω της κοινοβουλευτικής ερώτησης υπενθυµίζει πως σηµαντικές παρεµβάσεις όπως η ενεργειακή αναβάθµιση των εγκαταστάσεων και η αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας µένουν
πίσω εξαιτίας της συνεχιζόµενης εκκρεµότητας µε
τον ΟΑΕ∆.
Όπως σηµειώνει ο κ. Μαυρωτάς, η ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών έχει ανάγκη από ένα άρτιο και
λειτουργικό αθλητικό κέντρο άµεσα, για αυτό και
µπορεί να γίνει αποδεκτό η Πολιτεία να χρονοτριβεί
και να στερεί από τους πολίτες και ειδικά από τη νεολαία την πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες.

∆ιαρκή ενηµέρωση από τον Γ.Γ. ∆ηµόσιας Τάξης, ∆ηµήτρη Αναγνωστάκη
έχει ο δήµαρχος Αχαρνών για τα µέτρα αστυνόµευσης

Τ

Γ.Κασσαβός: Συγκρατώ τις λέξεις της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. ότι η δράση
στην περιοχή θα είναι αδιάλειπτη και αδιατάρακτη

ην καθιερωµένη πλέον συνάντηση
ενηµέρωσης για τα αποτελέσµατα των
µέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στον ∆ήµο
Αχαρνών το τελευταίο 15θηµερο πραγµατοποίησε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός µε τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίας
Τάξης ∆ηµήτρη Αναγνωστάκη.
Ο Γενικός Γραµµατέας παρουσίασε στον
∆ήµαρχο τα αποτελέσµατα από τα ολοκληρωµένα προγράµµατα αστυνόµευσης και
ασφάλειας, που εφαρµόζονται τις τελευταίες
ηµέρες παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή
Αστυνοµίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγου
Αντώνη Μπάκα.
Σύµφωνα µε την ενηµέρωση οι τέσσερις
άξονες που η ηγεσία του Υπουργείου είχε
δεσµευτεί στην δηµοτική αρχή πως θα υλοποιηθούν,
έχουν ξεκινήσει να εφαρµόζονται. Συγκεκριµένα η ηγεσία
είχε δεσµευτεί πρώτον να ιδρύσει στη ∆υτική Αττική, µε
έδρα το ∆ήµο Αχαρνών, Τµήµα Αστυνοµικών Επιχειρήσεων ∆υτικής Αττικής, γεγονός το οποίο έγινε.
∆εύτερη δέσµευση ήταν οι στοχευµένες συνεχείς δράσεις µε δυνάµεις Ο.Π.Κ.Ε., Ο.Ε.Π.Τ.Α., ∆Ι.ΑΣ. και τοπικών
Υπηρεσιών. Ειδικές επιχειρησιακές δράσεις ∆ιεύθυνσης

Ασφαλείας Αττικής, Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας ∆υτικής
Αττικής, Οικονοµικής Αστυνοµίας, µε συνδροµή της
∆ιεύθυνσης Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Αττικής,
Ε.Κ.Α.Μ., ∆ιεύθυνσης Τροχαίας και η Υπηρεσία Εναερίων
Μέσων, Υ.Ε.Μ.Σ.Α. Και αυτό γίνεται συνεχώς και αδιαλείπτως για 40 µέρες περίπου.
Τρίτη δέσµευση η ενίσχυση των Υπηρεσιών µε αστυνοµικό προσωπικό. Σύµφωνα µε τον Γενικό Γραµµατέα και
τον Αντιστράτηγο αυτό έχει ήδη επιτευχθεί σε ένα µέρος

ενώ αναµένεται τέλος Σεπτεµβρίου να ενισχυθούν µε την τοποθέτηση 500 νέων Αστυφυλάκων.
Τέταρτη υπόσχεση ήταν ότι τα µέτρα, τα
οποία για όλους ήταν βέβαιο ότι θα ξεκινήσουν
στις 15 µε 20 Ιουνίου, θα είχαν συνέχεια, συνέπεια και δεν θα σταµατούσαν µε τα πρώτα
καλά αποτελέσµατα.
Οι λέξεις που ο ∆ήµαρχος συγκράτησε ωστόσο από την ενηµέρωση της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ.
ήταν πως η δράση της Αστυνοµίας στη ∆υτική
Αττική θα έχει συνέχεια, συνέπεια αδιάλειπτη
και αδιατάρακτη.
«Ευελπιστώ πως τα αυξηµένα µέτρα αστυνόµευσης που δυστυχώς ξεκίνησαν µε αφορµή
τον άδικο χαµό του 11χρονου Μάριου, όχι µόνο
θα συνεχιστούν αλλά θα ενταθούν µε την είσοδο 500 νέων αστυφυλάκων στην περιοχή µας. Τα µέτρα
κινούνται όπως και οι συµπολίτες µου αναφέρουν προς
την σωστή κατεύθυνση. Από την αρχή ξεκαθάρισα στην
ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. πως οι πολίτες των Αχαρνών δεν είναι
πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Θα παρακολουθούµε στενά
τόσο εγώ προσωπικά, όσο και οι συνεργάτες µου, τις
δράσεις της Αστυνοµίας στην πόλη µας, ώστε να εξαλειφθεί πλήρως το έγκληµα και το αίσθηµα ασφάλειας να
µην θεωρείται πολυτέλεια, αλλά αναφαίρετο δικαίωµα

4-θριάσιο

ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ
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Συνεχίζεται η µαζική έξοδος των
αδειούχων - «Βουλιάζουν» τα λιµάνια

Σ

ε υψηλά επίπεδα αναµένεται
να κυµανθεί και φέτος τον
Αύγουστο η ακτοπλοϊκή
κίνηση, ενώ πολλές εταιρείες, ενόψει
και του ∆εκαπεντάγουστου, έχουν
προχωρήσει σε προσφορές για επιβάτες και οχήµατα και καλό είναι αυτοί
που πρόκειται να ταξιδέψουν, πριν
αγοράσουν το εισιτήριό τους, να
πραγµατοποιούν έρευνα αγοράς.
Ανάλογες προσφορές έχουν γίνει
και για τα νησιά που έχουν δεχθεί
µεγάλα προσφυγικά ρεύµατα.
Ναυτιλιακοί πράκτορες εκτιµούν ότι
η κίνηση τον φετινό Αύγουστο προς τα
νησιά του Αιγαίου -και ιδιαίτερα στις
Κυκλάδες- θα κινηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ η πληρότητα των
πλοίων αναµένεται να αγγίξει το 80 µε
90%.
Η κίνηση από τα λιµάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου,

λόγω της εξόδου των αδειούχων του
καλοκαιριού είναι αυξηµένη τις τελευταίες ηµέρες και το λιµενικό σώµα
καλεί όσους πρόκειται να ταξιδέψουν
να είναι µία ώρα νωρίτερα στο σηµείο
αναχώρησης του πλοίου.
Προχθες (01/08/2017) από το λιµάνι
του Πειραιά πραγµατοποιήθηκαν 21
δροµολόγια πλοίων, ενώ αναχώρησαν για διάφορα νησιά του Αιγαίου
23.036 επιβάτες, 3.336 ΙΧ, 742 φορτηγά και 607 δίκυκλα.
Για τον Αργοσαρωνικό, πραγµατοποιήθηκαν 29 δροµολόγια, ενώ
αναχώρησαν 5.707 επιβάτες,521 ΙΧ,
47 φορτηγά και 182 δίκυκλα.
Από το λιµάνι της Ραφήνας, πραγµατοποιήθηκαν 12 δροµολόγια ενώ
αναχώρησαν για διάφορα νησιά των
Κυκλάδων 5.636 επιβάτες, 1180 ΙΧ 94
φορτηγά και 118 δίκυκλα.
Από το Λαύριο, έγιναν 6 δροµολόγια

πλοίων, ενώ αναχώρησαν 1886 επιβάτες µε 491
ΙΧ οχήµατα, 26 φορτηγά
και 45 δίκυκλα.
Από το λιµάνι του Πειραιά έχουν προγραµµατισθεί για σήµερα 19 δροµολόγια πλοίων, 11 από τη Ραφήνα
και 6 από το Λαύριο.
Σύµφωνα µε στοιχεία των κεντρικών
λιµεναρχείων και ναυτιλιακών εταιρειών, από τον Πειραιά, πέρυσι τον
Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
του 2016, αναχώρησαν συνολικά για
διάφορα νησιά του Αιγαίου 1.423.646
επιβάτες και για τα νησιά του Αργοσαρωνικού 469.917.
Το ίδιο διάστηµα, από το λιµάνι της
Ραφήνας αναχώρησαν 467.937 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο 122.215
επιβάτες.
Το Ιούνιο του 2017 είχαν αναχωρή-

σει από το λιµάνι του Πειραιά συνολικά 340.044 επιβάτες, ενώ τον Ιούλιο
του 2017, έως την Τετάρτη, 26/07
433.244 επιβάτες.
Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού,
τον Ιούνιο του 2017 είχαν αναχωρήσει
85.308, ενώ τον Ιούλιο, έως την
Τετάρτη 26/07, 142.591.
Από τη Ραφήνα, τον Ιούνιο του
2017 είχαν αναχωρήσει 121.354 ενώ
τον Ιούλιο, έως την Τετάρτη 26/07,
143.321 επιβάτες.
Από το Λαύριο τον Ιούνιο του 2017
είχαν αναχωρήσει 32703 επιβάτες και
τον Ιούλιο έως την Τετάρτη 27/07,
39.182.

Πότε ανοίγουν τα Νηπιαγωγεία
και τα ∆ηµοτικά Σχολεία
Τφέρν ει αλλαγές στην λειτουργία των ν ηπιαγωγείων και των

ο ν έο προεδρικό διάταγµα

ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Εκτός κινδύνου η 29χρονη που δέχθηκε

Ν

αδέσποτη σφαίρα στον Κορυδαλλό

έο περιστατικό µε αδέσποτη
σφαίρα από πυροβόλο όπλο και
µε θύµα µια 29χρονη, σηµειώθηκε προχθες βράδυ στον Κορυδαλλό.
Σύµφωνα µε τΙς πρώτες πληροφορίες η
σφαίρα βρήκε την 29χρονη στην κοιλιακή
χώρα
Αδιευκρίνιστα παραµένουν, µέχρι στιγµής, τα αίτια του επεισοδίου που
σηµειώθηκε χθες βράδυ από οµάδα ατόµων έξω από κοµµωτήριο στην οδό
Ταξιαρχών 16 στον Κορυδαλλό, που είχε
ως αποτέλεσµα να τραυµατιστεί από αδέσποτη σφαίρα µία 29χρονη, η οποία
εκείνη τη στιγµή καθόταν µε την παρέα
της σε παρακείµενη καφετέρια.
Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες, ο
ιδιοκτήτης του καταστήµατος, αρµενικής
καταγωγής, τη στιγµή του επεισοδίου
καθόταν έξω από το κατάστηµά του µε
δύο κοπέλες και για άγνωστο λόγο οµάδα
6 µε 7 ατόµων τού επιτέθηκε.
Κάποιο από τα άτοµα αυτά, φέρεται να
πυροβόλησε προς το κατάστηµα δύο µε

τρεις φορές, µε αποτέλεσµα µια από τις
σφαίρες να χτυπήσει την 29χρονη που
καθόταν στην καφετέρια, ενώ άλλη µία
διαπέρασε τη βιτρίνα του κοµµωτηρίου,
προκαλώντας οπές.
Η 29χρονη µεταφέρθηκε στο Αττικό
Νοσοκοµείο και σύµφωνα µε την πρώτη
πληροφόρηση η σφαίρα την χτύπησε στο
πίσω µέρος του σώµατος της και πέρασε
από την κοιλιακή χώρα. Υποβλήθηκε σε
χειρουργική επέµβαση και νοσηλεύεται
εκτός κινδύνου.
Από την αστυνοµία έχουν γίνει έξι προσαγωγές, ενώ για την υπόθεση αναµένεται να συγκεντρωθεί και υλικό από βιντεοκάµερες καταστηµάτων της περιοχής.
.Ο Αρµένιος δεν έχει απασχολήσει τις
αρχές στο παρελθόν, ενώ προς το παρόν
δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για τα πιθανά
κίνητρα των δραστών. Πάντως ο ιδιοκτήτης του κουρείου φέρεται να είπε πως δεν
γνώριζε τους δράστες.
µε πληροφορίες από ΑΠΕ

δηµοτικών σχ ολείων από το επόµεν ο έτος 2017-2018
Συγκεκριµέν α τα ν ηπ ιαγωγεία
και τα δηµοτικά σχ ολεία σύµφων α
µε το ν έο Π.∆. ξεκιν ούν το σχ ολικό έτος την 1η Σεπτεµβρίου, το
οποίο λήγει στις 31 Αυγούστου
του 2018
Αν αλυτικότερα, η διδασκαλία
των µαθηµάτων αρχ ίζει στις 11 Σεπτεµβρίου και λήγει στις 15 Ιουν ίου του επόµεν ου
έτους. Όταν η 11η Σεπτεµβρίου ή η 15η Ιουν ίου είν αι αργία, τα µαθήµατα αρχ ίζουν
την επόµεν η εργάσιµη ηµέρα ή λήγουν την προηγούµεν η εργάσιµη ηµέρα
αν τίστοιχ α.
Για το σχ ολικό έτος 2017-2018 τα σχ ολεία θα αν οίξουν στις 11 Σεπτεµβρίου ηµέρα
∆ευτέρα. Οι χ ρον ικές περίοδοι από 1 µέχ ρι 10 Σεπτεµβρίου και από 15 µέχ ρι και 21
Ιουν ίου µπορεί ν α αξιοποιούν ται για την υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης
των εκπαιδευτικών .Την ηµέρα λήξης των µαθηµάτων χ ορηγούν ται στους µαθητές
των δηµοτικών σχ ολείων Τίτλοι Προόδου και αν τίγραφα Τίτλου Σπουδών που προβλέπον ται στο άρθρο 20. Την ίδια ηµεροµην ία αποστέλλον ται από τα ν ηπιαγωγεία τα
Πιστοποιητικά Φοίτησης των µαθητών για την εγγραφή τους στα ∆ηµοτικά και από
τα ∆ηµοτικά οι Τίτλοι Σπουδών των µαθητών της ΣΤ΄ τάξης για την εγγραφή τους στα
Γυµν άσια.Το διδακτικό έτος για τους µαθητές χ ωρίζεται σε τρία (3) τρίµην α. Το πρώτο
τρίµην ο αρχ ίζει στις 11 Σεπτεµβρίου και λήγει στις 10 ∆εκεµβρίου, το δεύτερο
τρίµην ο αρχ ίζει στις 11 ∆εκεµβρίου και λήγει στις 10 Μαρτίου και το τρίτο τρίµην ο
αρχ ίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει στις 15 Ιουν ίου.
ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Στην αρχ ή του πρώτου τριµήν ου του διδακτικού έτους και για διάστηµα όχ ι
µεγαλύτερο των δύο (2) εβδοµάδων µπορεί ν α εφαρµόζεται ευέλικτο ωράριο παραµον ής στο ν ηπιαγωγείο για ορισµέν α ν ήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, προκειµέν ου ν α διευκολυν θεί η προσαρµογή τους. Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον
εκπαιδευτικό της τάξης, το σύλλογο διδασκόν των και το σχ ολικό σύµβουλο, σε
συν εργασία µε τους γον είς ή κηδεµόν ες του ν ηπίου. Μετά την πάροδο των δύο (2)
εβδοµάδων , το σύν ολο των ν ηπίων ακολουθεί κοιν ό ωράριο.
Το ηµερήσιο ωράριο λειτουργίας των ν ηπιαγωγείων και των δηµοτικών σχ ολείων
καθορίζεται µε απόφαση του Υ πουργού Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευµάτων . Η
ώρα έν αρξης ή λήξης των µαθηµάτων µπορεί ν α τροποποιείται αν άλογα µε τις τοπικές συν θήκες, ύστερα από απόφαση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού
συµβουλίου.
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ΜΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ Η ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΞΕΚΙΝΑ
Η ΑΝΟ∆ΟΣ ΤΟΥ Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΥ

Τ

ο ισχυρό µελτέµι που προβληµάτισε όλες αυτές τις µέρες
λόγω του ότι "υποβοήθησε"
στην εξάπλωση των πυρκαγιών, φαίνεται ότι από το Σάββατο σταδιακά θα
αρχίσει να εξασθενεί.
Η περαιτέρω εξασθένηση του µελτεµιού, από το Σάββατο, θα σηµάνει την
γενικευµένη άνοδο της θερµοκρασίας
στις περισσότερες περιοχές της
χώρας. Για παράδειγµα, το προσεχές
Σαββατοκύριακο, θα σηµειωθούν οι
εξής µέγιστες κατά τόπους θερµοκρασίες :- Ανατ. Μακ/νία - Θράκη : 4041°C
- Κεντρική Μακ/νία : 40-41°C (πιθανώς πολύ τοπικά 42°C)
- ∆υτική Μακ/νία : 38°C
- Θεσσαλία : 40-41°C
- Ήπειρος : 40-41°C
- ∆υτική Στερεά : 40-41°C
- ∆υτική Πελ/νησος : 40-41°C
- Επτάνησα : 37-38°C (πιθανώς
πολύ τοπικά 39°C)
Ενώ στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά τµήµατα (κεντρο-ανατολική Στερεά, Αττική, Ανατολική Πελοπόννησος) η
θερµοκρασία θα κρατηθεί σε πιο χαµηλά επίπεδα, αυτά της τάξεως των 3738°C και πιθανώς 39°C στις
αντίστοιχες ευπαθείς στη ζέστη περιοχές.
Επίσης στα νησιά του Αιγαίου η
κατάσταση θα είναι ακόµη καλύτερη,
αν εξαιρέσουµε ασφαλώς το βορειοανατολικό Αιγαίο που και εκεί θα σηµειωθούν θερµοκρασίες που θα προσεγγίζουν τους 37°C µέσο όρο.

ΣΥΘΗΚΕΣ
ΚΑΥΣΩΝΑ
ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΤΗΝ

Αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ερχόµενη εβδοµάδα θα χαρακτηρίζεται από αρκετή έως
πολλή ζέστη. Αυτό σηµαίνει ότι αρχικά
θα επικρατήσουν συνθήκες ήπιου
καύσωνα, ενώ προς τα µέσα της ερχόµενης εβδοµάδας φαίνεται ότι η θερµοκρασία θα έχει την τάση να ανέβει λίγο
παραπάνω.
Αυτό σηµαίνει ότι οι µέγιστες τιµές
της θερµοκρασίας προς τα µέσα της
ερχόµενης εβδοµάδας θα αγγίξουν σε
αρκετές πεδινές ηπειρωτικές περιοχές
τους 41-42°C.
Βέβαια, επειδή έχουµε µπροστά µας
σχεδόν µια εβδοµάδα µέχρι να φτάσουµε σε αυτές τις ηµέρες, ενδέχεται να
υπάρξουν κάποιες µικροαλλαγές στα
προγνωστικά στοιχεία. Όπως και να'χει
όµως, αυτή θα είναι η εξέλιξη του καιρού µέχρι και τα τέλη της ερχόµενης
εβδοµάδας.

Συνάντηση Γ. Τσουκαλά µε τον προέδρο των εργαζοµένων
στα ΕΛΠΕ και τον υπευθύνο δηµ. σχέσεων
για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών στο διυλιστήριο

Κ

ατά τη διάρκεια συνάντησης του ∆ηµάρχου Ελευσίνας, του προέδρου των εργαζοµένων στα ΕΛΠΕ Σκοπελίτη Γιώργου και του υπευθύνου του γρ Τύπου και δηµ σχέσεων Παναγιώτη Οφθαλµίδη επισηµάνθηκαν τα εξής:
α) Είναι σηµαντικό κατά τη διάρκεια της επισκευής και των εργασιών στο διυλιστήριο (shut
down) να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για να µην υπάρξουν ατυχήµατα και επιβάρυνση της ατµόσφαιρας.
β) Η διαδικασία αποκατάστασης της λειτουργίας του διυλιστηρίου πρέπει να γίνει µε τρόπο
που να εγγυάται την ασφάλεια, τα εργασιακά δικαιώµατα, τον απαραίτητο και νόµιµο χρόνο
υλοποίησης των εργασιών.
γ) Η ασφάλεια των εργαζοµένων στα διυλιστήρια αφορά και τον ∆ήµο. Η ρύπανση της ατµόσφαιρας αφορά και τους εργαζόµενους και τα θεσµικά εκλεγµένα συνδικαλιστικά όργανά τους
Σωµατείο και ∆ήµος µοιράζονται την αντίληψη της ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης
µε την ταυτόχρονη προσπάθεια της προστασίας του περιβάλλοντος
Υπενθυµίζεται ότι Το ∆ιυλιστήριο Ελευσίνας, λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε στη µονάδα
παραγωγής υδρογόνου στις 10 Ιουλίου, προχώρησε στη αναστολή της λειτουργίας του.
Αποφασίστηκε ταυτόχρονα να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης του εξοπλισµού όλων
των µονάδων, οι οποίες ήταν προγραµµατισµένες να υλοποιηθούν σταδιακά από τα τέλη
Σεπτεµβρίου 2017 µέχρι τον Μάρτιο 2018.
Όπως ανέφεραν σε ανακοίνωση τους τα ΕΛΠΕ, αναµένεται η ολοκλήρωση των εργασιών
συντήρησης και η σταδιακή επαναλειτουργία του διυλιστηρίου κατά τη διάρκεια του Σεπτεµβρίου.Τόσο οι ανάγκες της εγχώριας αγοράς όσο και οι εξαγωγές στις θυγατρικές εταιρείες
του Οµίλου θα καλύπτονται κανονικά από την παραγωγή των ∆ιυλιστηρίων του Οµίλου στον
Ασπρόπυργο και στη Θεσσαλονίκη.

∆ήµος Μεγαρέων:

Νέες συµβάσεις για 15
εργάτες καθαριότητας

Θα ισχύσουν έως την 31η Μαρτίου 2018.

Ερυθρός Σταυρός: Έλεγχος φυµατίωσης στους
Παιδικούς Σταθµούς του δήµου Φυλής

∆εκατέσσερις παιδικούς σταθµούς στις περιοχές των Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Φυλής επισκέφθηκε
η επιστηµονική οµάδα του Εκπαιδευτικού Υγειονοµικού Σταθµού Άνω Λιοσίων του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, στο πλαίσιο προγράµµατος ελέγχου φυµατίωσης µε τη διενέργεια testmantoux.
Η δερµοαντίδραση mantoux πραγµατοποιήθηκε σε 83 παιδιά και 42 εργαζόµενους των παιδικών
σταθµών.
Τα ευρήµατα που προέκυψαν από τον έλεγχο της δερµοαντίδρασης παραπέµφθηκαν για περαιτέρω
διερεύνηση στο αντιφυµατικό ιατρείο του Νοσοκοµείου Σωτηρία, στο πλαίσιο της διασύνδεσης Υπηρεσιών Υγείας.
Το προσωπικό του Υγειονοµικού Σταθµού θα βρίσκεται σε επικοινωνία µε το αντιφυµατικό ιατρείο µέχρις ότου ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες ελέγχου της φυµατίωσης για τη συγκεκριµένη οµάδα πολιτών.

∆

ηµιουργεί νέες συµβάσεις 15 υπαλλήλων καθαριότητας, 4 οδηγών και 11 εργατών, ο ∆ήµος
Μεγαρέων σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες
οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών προκειµένου να
διαθέτει το στοιχειωδώς απαραίτητο προσωπικό ώστε
συνεχίσει να συνεχίσει να λειτουργεί το αντίστοιχο Τµήµα.
Σύµφωνα τον νόµο 4479/2017 οι ΟΤΑ έχουν τη
δυνατότητα απασχόλησης όχι κατά παράταση, αλλά µε
νέες συµβάσεις έχει το σύνολο του προσωπικού το οποίο
είχε προσληφθεί µε συµβάσεις εργασίας Ορισµένου Χρόνου στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του µέχρι την 7 – 6
– 2017, εφόσον συντρέχουν λόγοι δηµόσιας υγείας και
προβλέπονται οι θέσεις στον Οργανισµό Εσωτερικής
Υπηρεσίας.
Οι συµβάσεις θα ισχύσουν έως την 31η Μαρτίου 2018.

6-θριάσιο

Σπύρος Βρεττός:

Το Υπουργείο Μεταφορών
και οι "Αόρατοι" Επιβάτες
του Προαστιακού

Κ

άνοντας
µια
µικρή αναδροµή
στις κινήσεις της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του υπουργείου Μεταφορών, είναι
φανερό ότι δεν είχαν υπολογίσει καθόλου την επιβάρυνση των επιβατών
του Προαστιακού όταν
αποφάσιζαν τις αλλαγές
στα δροµολόγια.
Ήταν µόνο µετά τις
µεγάλες αντιδράσεις, που
µίλησαν για έργα που
πρέπει να ολοκληρωθούν
και για δροµολόγηση λεωφορείων. Εκείνο που τους
ενδιέφερε πρωτίστως ήταν να αναδείξουν επικοινωνιακά την ολοκλήρωση της Ηλεκτροκίνησης, σε βαθµό
µάλιστα που προκαλεί κατάπληξη. ∆ιαβάζοντας κάποιος
την ανακοίνωση του υπουργείου αποκοµίζει την
εντύπωση ότι η Αθήνα ήταν αποκλεισµένη συγκοινωνιακά από το Αεροδρόµιο, λες και δεν υπάρχουν οι
γραµµές του Μετρό (∆ουκίσσης Πλακεντίας) και Ηλεκτρικού (Νερατζιώτισσα)! Κανένας δεν είναι εναντίον της
ολοκλήρωσης των έργων Hλεκτροκίνησης, το αντίθετο
µάλιστα, αλλά περιµέναµε βελτίωση και όχι χειροτέρευση των παρεχόµενων υπηρεσιών του Προαστιακού.
Πρακτικά το πρόβληµα έχει ως εξής:
∆εν
υπάρχει
σαφής
δέσµευση
Υπουργείου/ΟΣΕ/ΤΡΑΙΝΟΣΕ για αποκατάσταση της
γραµµής Αεροδρόµιο - Λιόσια - Κιάτο και της συχνότητας των δροµολογίων που είχε.
∆εν υπάρχει ξεκάθαρος σχεδιασµός για το Σ.Κ.Α το
οποίο έχει κοστίσει πάνω από 130 εκατ. ευρώ και πρακτικά υπολειτουργεί. Σήµερα µετά από τόσα χρόνια θα
έπρεπε να συζητάµε τη σύνδεση του µε το Μετρό, αντίθετα όµως αντιµετωπίζουµε την προοπτική της περαιτέρω υποβάθµισης και της αδρανοποίησης.
Το υπουργείο οφείλει να κατανοήσει, έστω και εκ των
υστέρων, ότι έχει προσθέσει ακόµα ένα καθηµερινό
βάρος στους κατοίκους της Αττικής, κυρίως της ∆υτικής.
∆εν ξέρω αν το έχει καταλάβει , αποδεικνύεται
δυστυχώς ότι οι επιβάτες είναι "αόρατοι" µέχρις ότου
αποφασίσουν να αντιδράσουν, άρα λοιπόν χωρίς αµφιβολία µόνο η συνεχής κοινωνική εγρήγορση προς όλες
τις κατευθύνσεις, µπορεί να αποτελέσει αποτελεσµατική
οδός αντιµετώπισης.

∆ΙΠΕ ∆υτικής Αττικής:
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών
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Αυγουστιάτικη πανσέληνος

µε µουσική σε Αρχαιολογικο
Μουσείο Μεγάρων και Κρήνη

Μ

ια ακόµα
ευκαιρία
θα έχουν
οι Μεγαρείς να
γνωρίσουν
τους
αρχαιολογικούς µας
θησαυρούς κάτω
από το πλήρες φεγγάρι
του
Αυγούστου.
Η ευκαιρία προσφέρεται από τη
∆ηµοτική Επιχείρηση η οποία για
πρώτη
φορά
συµµετέχει
στο
επίσηµο πρόγραµµα εκδηλώσεων του
Υπουργείου Πολιτισµού.
∆ύο εκδηλώσεις στους δύο σηµαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους των Μεγάρων διοργανώνονται υπό την
αυγουστιάτικη πανσέληνο, τη ∆ευτέρα 7 Αυγούστου, στις
9 το βράδυ.

Το Αρχαιολογικό
Μουσείο
των Μεγάρων θα
ανοίξει τις πόρτες του για επισκέπτες, και τη
βραδιά θα επενδύσει µε µουσική
το
σχήµα
“Mottet”, στο αίθριο του µουσείου.
Η Κρήνη του
Θεαγένους,
ο
α ρ χα ι ολο γ ι κ ό ς
θησαυρός των
Μεγάρων,
θα
είναι
επίσης
ανοιχτή το βράδυ
της 7ης Αυγούστου, για περιήγηση και συναυλία µε το
σχήµα “Viaggio” µε τον Σπύρο Παπανικόλα και άλλους
καλλιτέχνες.
Στους εν λόγω αρχαιολογικούς χώρους για το βράδυ
της 7/8 η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Επαφές του ∆ηµήτρη Μπουραΐµη για τον Προαστιακό

∆

ιαδοχικές επαφές µε την περιφερειάρχη Αττικής Ρένα ∆ούρου και τον αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής Γιάννη Βασιλείου για το θέµα του Προαστιακού, ως καθ΄ ύλην αρµόδιους για την εποπτεία του συγκοινωνιακού έργου
σε σχέση µε τις ανάγκες των πολιτών, είχε ο επικεφαλής της παράταξης ∆ΥΝΑΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆ηµήτρης Μπουραΐµης.
Όπως είχε προαναγγείλει, ο κ. Μπουραΐµης έθεσε στους δυο αιρετούς της Αυτοδιοίκησης, την, τεχνικά εφικτή και υλοποιήσιµη, πρόταση της παράταξης, που είναι
η εξής:’’ τα δροµολόγια του Προαστιακού από Αεροδρόµιο να µην τερµατίζουν στο
ΣΚΑ αλλά να συνεχίζουν στους σταθµούς Κάτω Αχαρνές, Ζεφύρι, Άνω Λιόσια, Ασπρόπυργο, Ελευσίνα – Θριάσιο νοσοκοµείο, Μαγούλα και αντίστροφα. Με τον τρόπο
αυτό, τα δροµολόγια θα αυξηθούν σε τρία (3) ανά ώρα, χωρίς να χρειάζεται µετεπιβίβαση για τους επιβάτες.
Τόσο η κα ∆ούρου, όσο και ο κ. Βασιλείου αντιµετώπισαν θετικά την πρόταση, την
οποία θα θέσουν σε κάθε αρµόδιο φορέα.
Η ∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ επιµένει ότι η οποιαδήποτε λύση για τους κατοίκους που επιβιβάζονται από το σταθµό
των Άνω Λιοσίων βρίσκεται µόνο στα δροµολόγια των µέσων σταθερής τροχιάς και όχι σε ηµίµετρα.’’

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία
Τοποθετήθηκαν απο το ΠΥΣΠΕ ∆υτικής Αττικής
σύµφωνα µε την Πράξη 17/27-7-2017 οι εκπαιδευτικοί
κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών από µετάταξη και οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 ∆ασκάλων ί για το σχολικό έτος 20172018.
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία
στις σχολικές µονάδες τοποθέτησής τους την 01/9/2017.

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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Άλλη µια διάκριση
για τον Παντελή Φιλικίδη
µε δύο παγκόµια ρεκόρ

∆

εν
θα
κο υ ρ α στούµε να αναφέ ρ ου µ ε τ ι ς ε π ι τ υ χ ί ες ε ν ό ς π ρ α γ µ α τ ι κ ο ύ
πρωταθλητή στη ζωή και
τον αθλητισµό που είναι ο
Παντελής Φιλικίδης, προπ ο νη τή ς
σ τ ον
Βύ β ω ν
Ασπροπύργου.
Στο Παγκόσµιο Πρωτάθ λ ηµ α σ τ ο δ ρ ά µ ι σ τ ο
Μινσκ της Λευκορωσίας,
ο π ου
ή τα ν
ε π ί σ η µο ς
π ρ οσ κ ε κ λ η µ έ ν ο ς ,
το ν
τίµησαν απο όλες τις οµοσπονδίες του κόσµου για
τις µεγάλες διακρίσεις, τα
42
π α γ κ όσ µ ι α
ρεκορ
καθώς και την προσφορά
του στο άθληµα.
Σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α τ ο π οθ ε τήθηκε ένα αστέρι µε το όνοµά του στην πόλη του Μινσκ (φωτο),
διάκριση που αποτελεί µεγάλη τιµή για την χώρα µας.

Υπέγραψαν Ειδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ΥΠΕΣ και ΠΟΕ-ΟΤΑ

απασχόλησης των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας
∆ηµοσίου ∆ικαίου των δήµων και των Ν.Π.∆.∆.
αυτών.

Σ

την
υπογραφή
Ειδικής
Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) αορίστου
χρόνου, προχώρησε η ηγεσία του
υπουργείου Εσωτερικών και η ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Με τη νέα συλλογική σύµβαση, που υπεγράφη
σήµερα πριν από λίγη ώρα, σύµφωνα µε πηγές του
ΥΠΕΣ, ρυθµίζονται οι όροι και οι συνθήκες

Ειδικότερα µε την υπογραφή της Ειδικής
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας καλύπτεται το
προσωπικό µε σχέση εργασίας ∆ηµοσίου ∆ικαίου
που απασχολείται στους δήµους και τα Ν.Π.∆.∆.
αυτών και εφαρµόζεται αποκλειστικά στα Μέλη των
Συλλόγων – Μελών, που ανήκουν µόνο στην
δύναµη της ΠΟΕ-ΟΤΑ όπως αυτό προκύπτει από
το Μητρώο των Συλλόγων-Μελών της.

Πρόκειται για τους εργάτες στους ΧΥΤΑ, στα
Κ∆ΑΥ, στην ανακύκλωση, στους Σταθµούς
Μεταµόρφωσης, στις Μονάδες Επεξεργασίας
Απορριµµάτων,
στα
κοιµητήρια,
στην
ασφαλτόστρωση, στην αποχέτευση, στην ύδρευση,

στα αφοδευτήρια, στην αποκοµιδή, συγκοµιδή,
επιστασία και µεταφορά απορριµµάτων, στα
∆ηµοτικά σφαγεία, σε οικοδοµικές εργασίες, στα
συνεργεία συντήρησης και επισκευής των µέσων
Καθαριότητας, στις εργασίες Πρασίνου, στις
εργασίες συντήρησης του εναέριου ∆ηµοτικού
Ηλεκτρικού ∆ικτύου Φωτισµού και ειδικότητες
όπως, οδηγοί απορριµµατοφόρων, χειριστές
µηχανηµάτων, εργάτες συγκοµιδής – αποκοµιδής,
οδοκαθαριστές, εργάτες, επιστάτες και επόπτες
Καθαριότητας, τεχνίτες, εναερίτες ηλεκτρολόγοι,
κηπουροί, ψυκτικοί, υδραυλικοί, κ.α.

Σύµφωνα µε τις πηγές του ΥΠΕΣ, µε την ΕΣΣΕ, η
εβδοµαδιαία απασχόληση των προαναφερόµενων
εργαζοµένων ορίζεται σε 32 ώρες, χωρίς µεταβολή
των αποδοχών και του τρόπου υπολογισµού των

web site: www.a nasta siase repa. gr
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8-θριάσιο

Στη ∆υτική Αττική σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της ενεργειακής
αναβάθµισης του κολυµβητηρίου στο δήµο Φυλής

Αναβάθµιση και κατασκευή νέων κολυµβητηρίων στην Αττική

Τ

ις δικές τους νησίδες
δροσιάς και άθλησης
στα κολυµβητήρια και
τις πισίνες της Αττικής,
αναζητούν εν µέσω καλοκαιριού οι εναποµείναντες
κάτοικοι της πρωτεύουσας
που δεν διαθέτουν τον απαιτούµενο χρόνο και διάθεση
για τις παραλίες.
Τα κατά τόπους δηµοτικά ως
επί το πλείστον κολυµβητήρια
ορισµένα των οποίων είναι
ολυµπιακών διαστάσεων, αποτελούν τον βασικό πόλο έλξης
των πολιτών οι οποίοι παράλληλα γυµνάζονται υπό την καθοδήγηση κατάλληλων εκπαιδευτών.
Εξάλλου η δηµιουργία νέων
κολυµβητηρίων και η ανακαίνιση των υφισταµένων,
εντάσσονται σε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα
ενίσχυσης και αναβάθµισης των αθλητικών υποδοµών
που βρίσκεται υπό εξέλιξη και είναι ενταγµένο στην
ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική της ∆ιοίκησης της
Περιφέρειας Αττικής.
Ο εντεταλµένος περιφερειακός σύµβουλος για θέµατα
αθλητισµού Σπύρος Πάντζας επιβεβαιώνει στο ΑΠΕ –
ΜΠΕ το συγκεκριµένο πλάνο της Περιφέρειας µε τα «πολλαπλά οφέλη» για την ποιότητα ζωής των πολιτών και την
ενίσχυση της υγείας τους µέσω της ενασχόληση τους
στον τοµέα αυτό.
Είτε αθλούνται µεµονωµένα, είτε µέσω φορέων και
συλλόγων ερασιτεχνικά ή και επαγγελµατικά,µέληµα µας,
είναι «ο εκσυγχρονισµός των παλαιών κολυµβητηρίων,
µε ποιοτικές υπηρεσίες και ασφάλεια προς τους πολίτες,
αλλά και η δηµιουργία νέων σε περιοχές όπου δεν
υπήρχαν αντίστοιχες αθλητικές εγκαταστάσεις»,
σηµειώνει χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, αναφέρει ότι η Περιφέρεια µέσα στο γενικότερο σχεδιασµό της για τον αθλητισµό ανά Περιφερειακή

Ενότητα, κατόπιν συνεργιών µε φορείς και εκπροσώπους
δήµων, έχει αναλάβει την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό ορισµένων κολυµβητηρίων, συνολικής δαπάνης
5.829.113 ευρώ. Επίσης, η δαπάνη για την δηµιουργία
νέων κολυµβητηρίων, ανέρχεται στο ποσό των
28.263.907,41 ευρώ. «Τα έργα», επισηµαίνει ο κ. Πάντζας, «χρηµατοδοτούνται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας και τα περισσότερα είναι σε εξέλιξη».
Με την ευκαιρία αναφέρεται στο Ολυµπιακό Κολυµβητήριο Αθηνών, (Ζάππειο επί της οδού Βασιλίσσης
Όλγας 4, το οποίο κατασκευάστηκε το 1938), στον κεντρικό τοµέα. «’Ένας από τους αρχικούς, οραµατικούς
στόχους της διοίκησης, οδεύει προς δηµοπράτηση και
σύντοµα, το «ιστορικότερο όλων των κολυµβητηρίων» θα
είναι πάλι στη διάθεση των πολιτών καθώς και των
εθνικών οµάδων, πλήρως ανακατασκευασµένο, και ενεργειακά αναβαθµισµένο. Εκτός όµως από αυτό, η Περιφέρεια προχώρησε και στην αποκατάσταση κατασκευαστικών προβληµάτων του Ιλίσιου κολυµβητηρίου στο
∆ήµο Ζωγράφου, ένα έργο το οποίο έχει δηµοπρατηθεί
και θα ξεκινήσει σύντοµα.

Στον Βόρειο Τοµέα πολύ σύντοµα
θα υπογραφεί η προγραµµατική
σύµβαση για την µελέτη αποπεράτωσης και εφαρµογής µηχανισµών εξοικονόµησης ενέργειας του Κλειστού
Κολυµβητηρίου του δήµου Αγίας
Παρασκευής.
Στον ∆υτικό Τοµέα σε εξέλιξη
βρίσκονται οι µελέτες, για την ενεργειακή αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του δηµοτικού κολυµβητηρίου
και του κλειστού Γυµναστηρίου
«Σταύρος Βενέτης» στο Αιγάλεω,
αλλά και η ενεργειακή αναβάθµιση
του ανοικτού κολυµβητηρίου Χωραφάς στο ∆ήµο Περιστερίου, ενώ στον
Νότιο Τοµέα εκτελείται ήδη το έργο
για την ενεργειακή αναβάθµιση του
δηµοτικού κολυµβητηρίου Νέας
Σµύρνης. Επίσης, στη ∆υτική Αττική
σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της ενεργειακής αναβάθµισης του κολυµβητηρίου στο δήµο Φυλής, και στον Πειραιά εγκρίθηκε η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης για
το κλειστό κολυµβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ».
Στην Ανατολική Αττική, συνεχίζει ο κ. Πάντζας, σύντοµα
θα υπογραφεί η προγραµµατική σύµβαση για την ενεργειακή αναβάθµιση του δηµοτικού κολυµβητηρίου Μαραθώνα, ενώ πρόσφατα εντάχθηκε στο πρόγραµµα εκτελεστέων έργων (ΠΕΕ) της περιφέρειας η κατασκευή
ανοιγόµενου ενεργειακού στεγάστρου, για ενεργειακή
αυτονοµία και αντιανεµική προστασία στο κολυµβητήριο
Παλλήνης. Σε ότι αφορά τη δηµιουργία νέων αθλητικών
εγκαταστάσεων, που περιλαµβάνουν και την κατασκευή
κολυµβητηρίων η Περιφέρεια, τονίζει ο κ Πάντζας, έχει
προχωρήσει, το έργο στην περιοχή του τριγώνου Φραγκοπούλου στο δήµο Κηφισιάς, που είναι υπό δηµοπράτηση. Στο δήµο Αγίων Αναργύρων Καµατερού το Κλειστό
κολυµβητήριο και Γυµναστήριο, έχει ολοκληρωθεί και στο
∆ήµο Κορυδαλλού η κατασκευή κλειστού Γυµναστηρίου,
Κολυµβητηρίου και 2 γηπέδων αντισφαίρισης που
εντάχθηκαν πρόσφατα στο Π.Ε.Ε.
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Την κορδέλα στους νέους σταθµούς του Προαστιακού στην Αθήνα
(Σταθµός Λαρίσης) και το Ζεφύρι έκοψε ο Χρήστος Σπίρτζης

Ο Υπουργός δεσµεύτηκε ότι µε την ολοκλήρωση των έργων στο ΣΚΑ θα αποκατασταθούν πλήρως
τα δροµολόγια και έκανε δεκτά τα αιτήµατα του ∆ήµου Φυλής για όσο χρόνο διαρκέσουν τα έργα.

Τ

ην κορδέλα στους νέους σταθµούς
του Προαστιακού στην Αθήνα
(Σταθµός Λαρίσης) και στο Ζεφύρι
εγκαινίασε την Τετάρτη ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης.
Στην οµιλία του ο κ. Σπίρτζης έκανε λόγο
για «τραγική υποδοµή στα σιδηροδροµικά
δίκτυα έως τώρα» και δήλωσε περήφανος
για το έργο που, όπως είπε, «ολοκληρώθηκε έπειτα από πάνω από 10 χρόνια».
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών
αναφέρθηκε στα έργα ηλεκτροκίνησης που
συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν τον
Οκτώβριο στα Λιόσια και στους υπόλοιπους σταθµούς της Αττικής, µίλησε για
«λεηλατηµένη σηµατοδότηση, η οποία θα αποκατασταθεί» και υπογράµµισε ότι «ήρθε η ώρα να περάσουµε από
την εποχή του αυτοκινητόδροµου στην εποχή του σιδηρόδροµου».
Στη συνέχεια ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών
επιβιβάστηκε σε συρµό του Προαστιακού µε κατεύθυνση
τον σταθµό του Προαστιακού ΖΕΦΥΡΙ .
Ο σταθµός του Ζεφυρίου είναι ο πρώτος σταθµός του
Προαστιακού κατασκευασµένος µέσα σε τούνελ της Αττικής Οδού και όχι κάτω από γέφυρα, βρίσκεται µόλις 500
µέτρα µακριά από το σταθµό των Άνω Λιοσίων και µελλοντικά, αναµένεται να έχει ανταπόκριση µε τη γραµµή 2
του µετρό.
Στην προγραµµατισµένη επίσκεψη ο Υπουργός απευθυνόµενος στου πολίτες δεσµεύτηκε ότι µε την ολοκλήρωση των έργων στο ΣΚΑ θα αποκατασταθούν πλήρως τα
δροµολόγια. Επίσης έκανε δεκτά τα αιτήµατα του
∆ήµουΦυλής για όσο χρόνο διαρκέσουν τα έργα.

Τα αιτήµατα αφορούσαν την ενίσχυση µε επιπλέον λεωφορεία από το τέλος του µήνα καθώς και να επεκταθεί το
δροµολόγιό τους µέχρι και το σταθµό ∆ΟΥΚΙΣΣΗΣ
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ και µε διευρυµένο ωράριο.
Μία, ακόµη, επιδίωξη της κυβέρνησης, όπως ανέφερε
ο υπουργός, είναι να βγουν εκτός αστικού ιστού οι εµπορευµατικές µεταφορές, και προανήγγειλε υπογειοποίηση
σε γραµµές και στο Μενίδι και σε άλλες περιοχές της δυτικής Αθήνας. "Στόχος µας είναι το τρένο να είναι το µέσο
µετακίνησης των κατοίκων και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη" σηµείωσε ο Χρήστος Σπίρτζης, που δήλωσε ότι
µέσα στο φθινόπωρο θα ολοκληρωθεί η ηλεκτροκίνηση
έως τον Πειραιά. Άλλωστε ο σταθµός του Ζεφυρίου είναι
ο πρώτος σταθµός του Προαστιακού κατασκευασµένος
µέσα σε τούνελ της Αττικής Οδού και όχι κάτω από γέφυρα, βρίσκεται µόλις 500 µέτρα
µακριά από το σταθµό των Άνω
Λιοσίων και µελλοντικά, αναµένεται
να έχει ανταπόκριση µε τη γραµµή 2
του µετρό.Υποδεχόµενος την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδοµών ο ∆ήµαρχος απηύθυνε
καλωσόρισµα και εξέφρασε τη
βεβαιότητα ότι µετά τις δεσµεύσεις
του Υπουργού θα αναβαθµιστεί η
συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του
∆ήµου Φυλής.
∆εν παρέλειψε, µαζί µε τις ευχαριστίες του στον Υπουργό να ευχαριστήσει τη Φωτεινή Γιαννοπούλου και
τους προηγούµενους ∆ηµάρχους
του Ζεφυρίου που συνέβαλαν ώστε
να γίνει πράξη το όραµα των
κατοίκων του Ζεφυρίου.

10-θριάσιο
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Ενοικιάζεται κατάστηµα 105 τετραγωνικών µέτρων
στο Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός Κολοκοτρώνη
και Σαλαµίνος γωνία. 6974792931, 2105571963
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Αγίου Όρους 46 Τ.Κ 133 41
Άνω Λιόσια

Πωλείτα οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 1400 τµ µε 40 τµ κτίσµα
στην Αγία Σωτήρα

ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ. 6974394991
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
– ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρόγραµµα αφορά 45 άτοµα µε µέση και ελαφρά νοητική υστέρηση και θα έχει
διάρκεια τρία χρόνια.
Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται περιλαµβάνουν:
•την µεταφορά των ωφελούµενων και την υποδοχή τους,
•την διαµονή και διατροφή τους (πρόχειρο γεύµα)
•την απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και ειδικών επαγγελµατικών προσόντων
•την πρακτική άσκηση και δηµιουργική απασχόληση,
• δραστηριότητες κοινωνικοποίησης,
• εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση καθώς και υποστηρικτικές ατοµικές ή οµαδικές
συνεδρίες (εργοθεραπείες λογοθεραπείες)
•Την παροχή ατοµικής ή/και οµαδικής ειδικής φυσικής αγωγής,
•Την συµµέτοχή σε προγράµµατα ψυχαγωγίας, πολιτισµού και άθλησης
Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται βάσει του εξατοµικευµένου προγράµµατος του
κάθε ωφελούµενου.
Η επιλογή των ωφελούµενων θα γίνει µε την διαδικασία µοριοδότησης από επιτροπή
εξέτασης και ελέγχου των αιτήσεων. Τα κριτήρια επιλογής είναι:
1.Τύπος πλαισίου διαµονής του ωφελούµενου (Ίδρυµα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο)
2.Η ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούµενου
3.Ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα (στο εισόδηµα δεν περιλαµβάνεται οποιοδήποτε
επίδοµα)
4.Οικογενειακή κατάσταση
5.Εργασιακή κατάσταση του γονέα ή του νόµιµου κηδεµόνα
Σηµείωση : Σε περίπτωση ισοβαθµίας κατά τη µοριοδότηση θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησηαπό 12 Ιουλίου έως 27
Ιουλίου 2017στην έδρα του «Εργαστηρίου» οδός: Αγίου Όρους 46, 13341 Άνω
Λιόσια.
Μαζί µε την αίτηση, οι υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλλουν:
1.Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.Αντίγραφο ή εκτύπωση ατοµικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού φορολογικής
δήλωσης του 2015
3.Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας του ωφελούµενου σε ισχύ
4.Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (ηµεροµηνία έκδοσης τελευταίου τριµήνου)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ)
6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 του ωφελούµενου ή του
νόµιµου κηδεµόνα/ εκπροσώπου που να αναφέρει ότι:
α) δε λαµβάνει αποζηµίωση για τις συγχρηµατοδοτούµενες υπηρεσίες που του
παρέχονται από τον Κ∆ΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηµατοδοτική πηγή (π.χ.
ΕΟΠΥΥ) κατά τη περίοδο συµµετοχής του στη Πράξη,
και β) δε θα λαµβάνει υπηρεσίες από άλλο Κ∆ΗΦ ή άλλο φορέα παροχής

θριάσιο-11
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∆ιαγράφονται τα χρέη
ανασφάλιστων για
νοσήλια και ιδρύονται 240
Τοπικές Μονάδες Υγείας,
µε ν/σ του υπ. Υγείας

Η

ίδρυση των 240 Τοπικών Μονάδων Υγείας, η
διαγραφή των χρεών ανασφάλιστων πολιτών
για νοσήλια σε δηµόσια νοσοκοµεία και η παράταση θητείας επικουρικών γιατρών του ΕΣΥ, είναι οι βασικές διατάξεις του νοµοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για
την Πρωτοβάθµια Φροντίδα, η συζήτηση του οποίου
ξεκίνησε την Τετάρτη στη Βουλή.
Συγκεκριµένα στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται :

1)το νέο θεσµικό πλαίσιο της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
µε την ίδρυση 240 Τοπικών Μονάδων Υγείας σε 75 αστικά κέντρα σε όλη τη χώρα,
2) η διαγραφή των χρεών στις εφορίες των ανασφάλιστων πολιτών που νοσηλεύτηκαν στα δηµόσια νοςοκοµεια, πριν την εφαρµογή του µέτρου της δωρεάν νοσοκοµειακής περίθαλψης στους ανασφάλιστους,
3) η ίδρυση του νοσοκοµείου Καρπάθου,
4) η σύσταση 465 θέσεων για τα Τµήµατα Επειγόντων
περιστατικών στα νοσοκοµεια όλης της χώρας που θα
προκηρυχθούν αµέσως µετα την ψήφιση του,
5) το νέο θεσµικό πλαίσιο για τις Μονάδες Ηµερήσιας
Νοσηλείας δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα,
6) η δυνατότητα δωρεάν ανταλλαγής ακίνητης περιουσίας αναµεσα σε ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ για εξοικονόµηση
πόρων,
7) κίνητρα για το νοσοκοµείο Σαντορίνης , ρυθµίσεις για
τους αγροτικούς γιατρούς των ειδικευόµενων και εξειδικευόµενων γιατρών,
8) η σύσταση νοµικού προσώπου για τους οπτικούς
ώστε να κάνουν συλλογική σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ

ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ∆ΙΧΤΥΑ
Εφεραν αυγουστιάτικα
τροπολογία στη Βουλή για τις
µέδουσες στον Κορινθιακό

Τ

ροπολογία
προκειµένου να ληφθούν άµεσα µέτρα
για την αντιµετώπιση του πρωτοφανούς
φαινοµένου
της
παρουσίας
µεδουσών
στις
θαλάσσιες περιοχές
κατά µήκος της ακτογραµµής του Κορινθιακού, καταθέτει η
κυβέρνηση.
Σηµειώνεται ότι όπως οµολόγησε ο αναπληρωτής υπουργός
Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάµελλος, το ζήτηµα της εµφάνισης
των µεδουσών, χωρικά για τον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό
Κόλπο, έχει εντοπιστεί από τον Μάιο. Tα µέτρα, ωστόσο, εξαγγέλθηκαν µόλις προχθες. Η τροπολογία που κατέθεσε την Τρίτη
ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάµελλος
και αναµένεται να ψηφιστεί σήµερα Πέµπτη από την Ολοµέλεια
της Βουλής, ανάβει το πράσινο φως στους επιχειρηµατίες, επιτρέποντας τους να τοποθετήσουν πλωτές εγκαταστάσεις και
δίχτυα, ως µέτρα προστασίας των λουοµένων, καθώς θα λειτουργήσουν ως «ανάχωµα» στη διέλευση των µεδουσών προς τις
ακτές!
Υπενθυµίζεται πως η επέλαση κοπαδιών από µέδουσες, από
τις αρχές της φετινής καλοκαιρινής περιόδου, ερήµωσε τις περισσότερος πολυσύχναστες παραλίες, αφού οι λουόµενοι απέφευγαν να να τις επισκεφθούν. Αποτέλεσµα της κατάστασης ήταν
οι επιχειρηµατίες εστίασης και αναψυχής , να οδηγηθούν σε
οικονοµική καταστροφή καθώς όπως έχουν ήδη καταγγείλει το
καλοκαίρι για αυτούς χάθηκε, λόγω της κωλυσιεργίας των
υπεύθυνων φορέων να αντιµετωπίσουν άµεσα το πρόβληµα
των µεδουσών.
Εχθές, µάλιστα αναµενόταν η αποστολή εγγράφου στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και τους ∆ήµους, µέσω του οποίου θα
ζητούν τη µείωση των δηµοτικών τελών, καθώς ο τζίρος των
καταστηµάτων τους δεν τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στην
εξόφληση των οικονοµικών υποχρεώσεών τους.

9) ρυθµίσεις για τη νοσηλεία Ελλήνων της διασποράς
στις χώρες που κατοικούν προκειµένου να καλύπτονται
από τον ΕΟΠΥΥ .
10) ο νέος οργανισµός λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), ρυθµίσεις για το
ΕΚΑΒ και το ΕΚΕΑ, και κίνητρο απόδοσης για τους
εργαζόµενους του ΕΟΦ
11) η παράταση θητείας επικουρικού προσωπικού, επικουρικών γιατρών έως 31/12/18, δυνατότητα µετατάξεων
στους διορισθέντες απο το ΑΣΕΠ έτους 1998 στην υγεία
(σε υπουργική τροπολογία ).

Επίσης στο νοµοσχέδιο προστέθηκαν τέσσερις τροπολογίες:

–Η µία εξ αυτών αποτελούσε ζητούµενο των φαρµακευτικών εταιριών καθώς αφορούσε τον υπολογισµό του
ενοποιηµένου rebate (η υποχρεωτική έκπτωση που
κάνουν οι εταιρίες στον ΕΟΠΥΥ στις τιµές των φαρµάκων
µε βάση και τον όγκο πωλήσεών τους).
–∆ίνεται παράταση στο πρόγραµµα επιχορήγησης για
την εκκαθάριση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, ενώ
ρυθµίζεται και το θέµα του συµψηφισµού ληξιπρόθεσµων
οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του, στην
περίπτωση κατά την οποία υφίστανται ληξιπρόθεσµες
οφειλές rebate ή/και clawback.
–Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του ΟΠΑ∆, Οίκου Ναύτου
και ΤΑΥΤΕΚΩ παραµένουν στον ΕΟΠΥΥ ο οποίος και θα

συνεχίσει να πληρώνει, ενώ οι υποχρεώσεις των λοιπών
φορέων µεταφέρονται στον ΕΦΚΑ από 1ης Ιουλίου 2017.
–Καταργείται η υποχρέωση θεώρησης, για ηλεκτρονικές συνταγές που αφορούν σε αναλώσιµο διαβητικό
υλικό.
–Ρυθµίζονται θέµατα µετακίνησης 10 δικηγόρων του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον ΕΟΠΥΥ, επιτρέποντας τον Οργανισµό να
απευθυνθεί και σε ιδιώτες δικηγόρους.
–Μετατίθεται από 1η Ιουνίου στις 30 Σεπτεµβρίου η
έναρξη ισχύος της ρύθµισης αναφορικά µε τη διαδικασία
αποζηµίωσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού κλπ.
–Ο Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι υποχρεωτικά πλήρους απασχόλησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος είτε πλήρους είτε
µερικής.
Οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως αποζηµιώσεις τους
θα ορίζονται µε ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών και δεν θα µπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές
του ∆ιοικητή και Υποδιοικητή µιας Υγειονοµικής Περιφέρειας και δεν θα ξεπερνούν τις 77.000 Ευρω.
–∆ιάταξη για τις µετακινήσεις του προσωπικού του
ΕΚΑΒ.
–Νοµιµοποιούνται οι δαπάνες που αφορούν σε όλες τις
ατοµικές συµβάσεις είτε έργου είτε εργασίας που έχουν
συναφθεί µε φορείς του Υπουργείου Υγείας για λόγους
που συνέχονται µε το δηµόσιο συµφέρον.
πηγή:athina984.gr/

Την αύξηση των ποσών επιχορήγησης των Προνοιακών
Ιδρυµάτων της Περιφέρειας Αττικής υπέγραψε η Ρένα ∆ούρου

Ε

ιδικότερα, υπογράφηκε για το 2017 η Απόφαση προσδιορισµού του ύψους της επιχορήγησης, η οποία δηµοσιεύτηκε ήδη
στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια (Α∆Α: 7∆3Ο7Λ7-Ρ2Α). Πλέον οι διοικήσεις των Προνοιακών Ιδρυµάτων καλούνται να προσκοµίσουν τις επόµενες ηµέρες τα σχετικά δικαιολογητικά για τη συνέχιση της διαδικασίας και την εκταµίευση της επιχορήγησής τους, συνολικού ύψους 4.121.141,00 ευρώ.
«Μετά από επτά χρόνια συνεχών µειώσεων της κρατικής επιχορήγησης, δίνονται σηµαντικές οριζόντιες αυξήσεις στα Προνοιακά
Ιδρύµατα, προκειµένου να ανταποκριθούν στα αυξηµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών τους και επιπλέον εντάσσονται νέοι φορείς στην Απόφαση τακτικής επιχορήγησης, όπως και το 2016», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας.
«Συγκεκριµένα, δίνεται σε όλους τους επιχορηγούµενους φορείς, χωρίς διακρίσεις, αύξηση 30%. Ειδικά, οι φορείς Παιδικής Προστασίας που έλαβαν επιχορηγήσεις το 2016 από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, ενόψει και νέας πρόσκλησης επιχορήγησής
τους που επεξεργάζεται η Περιφέρεια για το έτος 2017, λαµβάνουν µε την εν λόγω απόφαση αύξηση 20%.

12-θριάσιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ

Το ευρωπαϊκό χωριό βρίσκεται 80 χλµ από την Αθήνα (Εθνική Οδός
Λαµίας). Είναι 10 λεπτά από την πεντακάθαρη θάλασσα Λουκισίων
& 5 λεπτά απο τη λίµνη Μουρίκιου (ιδανική για ψάρεµα).

ΜΕΣΑ ΣΕ 500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Φτιάξαµε έναν πρότυπο οικισµό κατοικηµένο µε ωραία
ΣΠΙΤΙΑ - ΒΙΛΛΕΣ
δρόµοι 8 & 10 µέτρων, µεγάλη πλατεία & εκκλησία µέσα στο χωριό.
Με φως και νερό δικής µας γεώτρησης.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 10 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος στον Ασπρόπυργο
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος στη θέση Φακά Ασπροπύργου 3.170τµ
Με 2 οικήµατα 100 τµ για οποιαδήποτε χρήση 6972085336

Πωλείται επιχείρηση στην Ελευσίνα

Πωλείται πλυντήριο αυτοκινήτων στην Ελευσίνα (Οδός Αλκιβιάδου 29).
Κοµπλέ από εξοπλισµό – έτοιµο – µε τεράστιο πελατολόγιο. 6944662138

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΦΥΛΗΣΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΩΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΙ/ΒΟΗΘΟΙ
ΤΗΛ: 2102480235 & 2102481717 ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
IFONITONAMEA@GMAIL.COM

"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ
ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

EIMAIL:HR@MAVELEC.GR, FAX : 2105556953."
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγειος
επαγγελµατικός χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου.
∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή mini market.
Τιµή συζητήσιµη. 6977982173

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ )
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛ: 6977426279
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ΚΙΝΕΤΑ, διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, διαµπερές,
1 υ/δ, κατασκευή ΄78, µπάνιο επιπλωµένο, κλιµατισµός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερµός, απεριόριστη θέα
βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, κήπος 2.000τ.µ.
ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ΄12.

ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ,
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000
ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

Ζητείται τεχνίτης σε µηχανολογικό τοµέα για µόνιµη απασχόληση

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκτροµηχανολογικό τοµέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), µε ελάχιστη πρακτική γνώση σε
οποιονδήποτε µηχανολογικό τοµέα (π.χ. σε επισκευή οχηµάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισµού
ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωµα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του µέσο µεταφοράς (αυτοκίνητο), συνεργάσιµος µε όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή βιογραφικού
στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε µε
µήνυµα τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ηµεροµίσθιο.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ
Σ ΧΩΡΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (
ΠΡΩΗΝ
ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ).
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3
ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ
ΓΥΡΩ ∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον
χώρο της φύλαξης και διαχείρισης αρχείου,
επιθυµεί να εντάξει άµεσα στο δυναµικό της,
για πλήρη απασχόληση: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και υλοποίησης, σωστά και έγκαιρα
όλων των αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί
καθηµερινά σε άµεση συνεργασία µε το Τµήµα
Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας. Αναφέρεται
στον ∆ιευθυντή Λειτουργιών.
Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων
εντός αποθήκης και η συµµόρφωση µε τις διαδικασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφορίας.Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση,
εχεµύθεια και οµαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:
Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εµπειρία σε picking, θα
θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
Ηλικία 25-35
Καλή γνώση Η/Υ
Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Υπευθυνότητα και αποτελεσµατικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συµµετοχή στο οµαδικό πρόγραµµα ασφάλισης
σε ιδ. ασφαλιστική εταιρεία, υπό προϋποθέσεις
Συνεχή εκπαίδευση & επιµόρφωση
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτοµα που κατοικούν
στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περιοχές.
Παρακαλούµε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα µε µια πρόσφατη φωτογραφία και αναγραφή στο θέµα τον
κωδικό της θέσης, στο e-mail: hr@archeiothiki.gr ή
fax : 210 5599076.
(5.4.17)
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ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Τι µπορεί να κατάσχει η Εφορία από όσους χρωστούν

Α

ντιµέτωποι µε κατασχέσεις σε µισθούς,
συντάξεις, λοιπά έσοδα εισοδήµατά
τους και τραπεζικές καταθέσεις τους
βρίσκονται αυτή τη στιγµή εκατοντάδες χιλιάδες
φορολογούµενοι µε ληξιπρόθεσµες οφειλές
προς το ∆ηµόσιο. Όσοι χρωστούν ποσά
µεγαλύτερα των 500 ευρώ κινδυνεύουν ακόµη
και µε κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους.
H ισχύουσα νοµοθεσία για τις κατασχέσεις
κρύβει πολλές παγίδες για τους οφειλέτες του
∆ηµοσίου.

1) Η Εφορία δικαιούται να κατάσχει ακίνητο για
ληξιπρόθεσµο χρέος άνω των 500 ευρώ! Αν
ένας φορολογούµενος οφείλει στο ∆ηµόσιο ένα
ποσό άνω των 500 ευρώ (π.χ. ένα ποσό της
τάξεως των 3.000 ευρώ) και δεν έχει καθόλου
καταθέσεις στις τράπεζες ούτε κάποια έσοδα ή
εισοδήµατα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία που
µπορούν να κατασχεθούν για να αποπληρωθεί
η οφειλή του, τότε υπάρχει πιθανότητα να πληροφορηθεί ότι εκδόθηκε εντολή για κατάσχεση του
σπιτιού του ή κάποιου άλλου ακινήτου που
κατέχει! Μπορεί να φαίνεται παράλογο, αλλά η
Εφορία έχει δικαίωµα να δεσµεύσει και να

κατάσχει ακίνητο ακόµη και για ένα σχετικά
χαµηλό χρέος. Το «γράµµα» του νόµου προβλέπει ότι για ληξιπρόθεσµα χρέη προς το ∆ηµόσιο
άνω των 500 ευρώ δύνανται να επιβληθούν όλα
τα εναλλακτικά αναγκαστικά µέτρα είσπραξης,
συµπεριλαµβανοµένων και των κατασχέσεων
ακινήτων. Συνεπώς, ο κίνδυνος να µπλέξει σε
περιπέτειες µε την ακίνητη περιουσία του όποιος
χρωστά πάνω από 500 ευρώ στο ∆ηµόσιο και
δεν τα 'χει πληρώσει εµπρόθεσµα ή δεν τα έχει
ρυθµίσει σε δόσεις είναι υπαρκτός, έστω κι αν οι
πιθανότητες να τον αντιµετωπίσει είναι πάρα
πολύ µικρές.

2) Η Εφορία µπορεί να προχωρήσει σε
κατάσχεση αυτοκινήτου, σκάφους ή οποιουδήποτε άλλου κινητού περιουσιακού στοιχείου
κατέχει ένας οφειλέτης της, εφόσον αυτός της
χρωστάει πάνω από 500 ευρώ.
Το όριο ληξιπρόθεσµων οφειλών µέχρι το
οποίο δεν επιτρέπονται κατασχέσεις ακινήτων
ισχύει και για κατασχέσεις κινητών περιουσιακών
στοιχείων. Συνεπώς, για ληξιπρόθεσµα χρέη
προς το ∆ηµόσιο άνω των 500 ευρώ επιτρέπεται
στις φορολογικές αρχές να κατάσχουν οποιαδήποτε κινητά περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών.

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Η΄ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6985821192

Μισθοί, συντάξεις, εφάπαξ, ενοίκια, έσοδα
από πώληση περιουσιακών στοιχείων
3) Για οποιοδήποτε ποσό ληξιπρόθεσµης οφειλής προς το ∆ηµόσιο η Εφορία έχει το δικαίωµα
να κατάσχει τα ακόλουθα ποσά που τυχόν δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης:
α) Από ποσά µισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθηµάτων άνω των 1.000 και έως
1.500 ευρώ το µήνα επιτρέπεται η κατάσχεση
στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού
ταµείου ποσοστού 50% επί του τµήµατος πάνω
από τα 1.000 και µέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ από
ποσά άνω των 1.500 ευρώ το µήνα επιτρέπεται
η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταµείου του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ ποσού.
β) Το ¼ οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού
βοηθήµατος καταβάλλεται περιοδικά στον οφειλέτη, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Σε
κάθε περίπτωση το ποσό που αποµένει µετά την
κατάσχεση δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο των
1.000 ευρώ.
γ) Το 1/5 των καταβαλλόµενων ηµεροµισθίων.
δ) Το ½ του εφάπαξ που καταβάλλεται από
οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταµείο, λόγω εξόδου
από την υπηρεσία ή το επάγγελµα.
ε) Έως και το 100% των ενοικίων των οποίων
επίκειται η είσπραξη, εφόσον ο οφειλέτης δικαιούται να λαµβάνει τέτοια εισοδήµατα.
στ) Έως και το 100% των πάσης φύσεως
αποζηµιώσεων (π.χ. για απόλυση του οφειλέτη
από την εργασία ή για ζηµιά που υπέστη κάποιο
ασφαλισµένο περιουσιακό στοιχείο του κ.λπ.)
ζ) Έως και το 100% των πάσης φύσεως
εισπράξεων από πωλήσεις προϊόντων ή οποιονδήποτε άλλων πραγµάτων (π.χ. ακινήτων, ΙΧ
αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.).
η) Ολόκληρα τα ποσά των οικογενειακών επιδοµάτων που χορηγεί ο ΟΓΑ, καθώς δεν έχει
προβλεφθεί η νοµοθετική κατοχύρωση του ακατάσχετου των συγκεκριµένων κοινωνικών παροχών!
Οι κατασχέσεις των παραπάνω ποσών επιτρέπεται να γίνονται πριν την καταβολή τους στους

δικαιούχους-οφειλέτες του ∆ηµοσίου, δηλαδή
ενώ τα ποσά αυτά βρίσκονται ακόµη στα χέρια
εκείνων που πρόκειται να τα καταβάλουν (στα
χέρια τρίτων, δηλαδή στα χέρια των εργοδοτών
αν πρόκειται για µισθούς ή των ασφαλιστικών
ταµείων αν πρόκειται για συντάξεις ή άλλες παροχές ή στα χέρια των ενοικιαστών αν πρόκειται
για ενοίκια ή στα χέρια των αγοραστών αν πρόκειται για ποσά από πωλήσεις, στα χέρια του
ΟΓΑ αν πρόκειται για οικογενειακά επιδόµατα
κ.λπ.).

Καταθέσεις
4) Για οποιοδήποτε ποσό ληξιπρόθεσµου
χρέους προς το ∆ηµόσιο η Εφορία έχει δικαίωµα
να κατάσχει ποσά από τις καταθέσεις του οφειλέτη στις τράπεζες. Εξαιρούνται τα ακόλουθα
ποσά:
α) Μισθοί, συντάξεις και λοιπά βοηθήµατα
καταβαλλόµενα τακτικά από ασφαλιστικά ταµεία,
εφόσον έχουν κατατεθεί σε έναν συγκεκριµένο
λογαριασµό µισθοδοσίας, ο οποίος έχει δηλωθεί
ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη ως "ακατάσχετος", στην Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων.
Στην περίπτωση αυτή ισχύει ακατάσχετο όριο
1.250 ευρώ.
β) Ορισµένα κοινωνικά επιδόµατα, για τα οποία
οι νοµοθετικές ρυθµίσεις χορήγησής τους περιλαµβάνουν ρητή διάταξη που προβλέπει το ακατάσχετο αυτών. Ωστόσο, για να µην κατασχεθούν τα ποσά αυτά ενόσω βρίσκονται κατατεθειµένα σε τραπεζικό λογαριασµό του οφειλέτη, θα
πρέπει ο λογαριασµός στον οποίο έχουν κατατεθεί να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη, στην Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων,
ως «ο ένας και µοναδικός λογαριασµός για τον
οποίο ισχύει ακατάσχετο όριο καταθέσεων µέχρι
1.250 ευρώ».
γ) Οποιασδήποτε άλλης προέλευσης χρηµατικό υπόλοιπο µέχρι 1.250 ευρώ υπάρχει σε τραπεζικό λογαριασµό που έχει δηλωθεί από τον
οφειλέτη ως ο «ένας και µοναδικός λογαριασµός
για τον οποίο ισχύει ακατάσχετο όριο καταθέσεων µέχρι 1.250 ευρώ.

14-θριάσιο
ς: 6975328309

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 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 Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή
κατάσταση,
τιµή
60.000€, συζητήσιµη
6953058205

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

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
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 ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - 6970343665

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

Πέµπτη 3 Αυγούστου 2017

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται εστιατόριο

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο της Μάνδρας (Κοροπούλη 6). 180τµ κτίριο και
250τµ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ
Ι
Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε ΡΑ
(36TM)
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ.,
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωµένο οροφοδιαµέρισµα 90 τµ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδοµή, επί οικοπέδου 500 τµ,
µε κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό και θέση
σταθµεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583
(3.3.16)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτασης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη
µονοκατοικία 120 τ.µ., ισο

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιµή
110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο διαµέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφοδιαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κατάλληλο και για ιατρείο, πωλείται , 6980/860940

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 νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό, τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ: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€

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
115 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΗΠΟ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 520 Τ.Μ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ: 6947144257

.

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.
ΤΗΛ
6945376503
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό. Επίσης αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών.
Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη
σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών
(βρεφονηπιοκόµος).
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας

698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει φυλαξη
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι Γ Ι Α Α Γ Ο ΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπεδο στον Περιφερειακό Ασπροπύργου - Εκτός Σχεδίου Τηλ: 6946971237(6.5.16)
ΖΗΤΩ να µου χαρίσουν παπάκι - µηχανάκι (ας είναι παλιό διότι αναλαµβάνω προσωπκά το service) για µετακινήσεις λόγω προβλήµα
τος αναπηρίας. ∆ίνεται αµοιβή
200
ευρώ
Τηλ:
6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ. ΩΡΑΡΙΟ 13:00-08:00.
ΑΜΟΙΒΗ 400 ΕΥΡΩ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6947526932

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ /ΜΑΝ∆ΡΑ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6986712390
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆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
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55466745546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΖΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙ
ΜΟΝΤΑΡΤΣΕΒ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΝΤΕΒΑΛΝΤ ΧΕΛΕΝΕ ΤΟΥ ΕΧΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

θριάσιο-15

16-θριάσιο
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