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Η κάλυψη λειτουργικών δαπανών

στη Συνεδρίαση της Σχολικής
Επιτροπής Μονάδων
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Ασπροπύργου,
την Παρασκευή σελ. 3
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∆ηλώσεις κατά την έναρξη των εκδηλώσεων
ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΑ στο ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ: Πολυµέτωπες
προσπάθειες σε κάθε τοµέα και σε
κάθε ανάγκη, ώστε να βελτιώνονται
συνεχώς οι συνθήκες διαβίωσης
των πολιτών και κατοίκων
σελ. 5

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ
ΩΣ ΕΝΑΝ ΑΚΟΜΗ ΠΥΛΩΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Χρήστος Παππούς:
«Με το Συνέδριο “Μετάβαση
στη ∆ηµοκρατία”
θα αναδειχθεί διεθνώς η
ιστορία του τόπου µας»

Τρία βίαια περιστατικά
κλοπής στα Άνω Λιόσια

Οι «πρακτικές» της διάρρηξης µαρτυρούν
ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες
Προπαρασκευαστική συνάντηση του Συµβουλίου
Εµπειρογνωµόνων της Ειδικής Γραµµατείας Ροµά.

Μεταστέγαση σε
συγκροτήµατα
κοινωνικής κατοικίας,
υπό την εποπτεία των
δήµων και µε υπεύθυνο
φορέα διαχείρισης

σελ. 3

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΣΤΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
σελ. 2

σελ. 9

σελ. 3

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΡ. ΠΑΠΠΟΥ ΜΕ
ΤΟΥΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

«Κανένα σχολείο δεν θα µείνει
χωρίς χρήµατα», δεσµεύθηκε ο
∆ήµαρχος Φυλής, ο οποίος ήδη
έχει δώσει εντολή να δοθεί η
χρηµατική επιχορήγηση
στους διευθυντές των σχολείων
για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών

σελ. 2

Εκστρατεία καθαρισµού του βυθού
της θάλασσας έξω από το λιµάνι της Πάχης

σελ. 4

2-θριάσιο

Ασπρόπυργος
Νέζη Σοφία Χ. Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 50,
2105580394

Ελευσίνα
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κουγιουµτζόγλου 1, Ελευσίνα - 2105561131
Μάνδρα

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. Εργατικές Κατοικίες,
Μάνδρα, 2105541721
Aχαρνές

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ
∆εκελείας 41 & Ξενοφώντος,2102463057
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Λιόση Ιωάννα Ι. Πίνδου 13, 2102472223
Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου
- ∆άσος, 2105320973

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος
Η θερµοκρασία από 21 έως 30
βαθµούς Κελσίου
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΓΙΑ
ΝΕΟΥΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ
ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η

Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας διοργανώνει ένα σεµινάριο διάρκειας 2 µηνών µε εισηγητή τον Βασίλη Γεροντάκο. Οι σπουδαστές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες
τεχνικές γνώσεις που αφορούν τη λήψη και την επεξεργασία
φωτογραφιών µε την εκµάθηση του προγράµµατος Lightroom.
Επιπλέον θα εξοικειωθούν µε την αισθητική σηµαντικών φωτογράφων που επηρέασαν τη δυναµική εξέλιξη της φωτογραφίας.
ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Εισαγωγικό Σεµινάριο ∆ηµιουργικής Φωτογραφίας

ΥΛΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Τεχνική και λήψη της φωτογραφίας (Θεωρία και
Πρακτική)
- Φωτογραφικές µηχανές (Είδη, ορολογία, χρήσεις)
- Φακοί (Απλοί & σύνθετοι, Μέγεθος ειδώλου, Προοπτική,
Εστιακή απόσταση, Είδη φωτογραφικών φακών, Χρήσεις,
Εκτροπές)
- ∆ιάφραγµα & Βάθος Πεδίου
- Αισθητήρες
- Φωτοµέτρηση (Βασικές αρχές, Προβλήµατα & Επίλυση).
Ανάλυση Χρωµάτων (Χρωµατική Θερµοκρασία, White Balance)
ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Επεξεργασία
- Εκµάθηση του προγράµµατος επεξεργασίας φωτογραφιών
lightroom

- Βασικές Αρχές Abobe Lightroom, Άνοιγµα & Εισαγωγή
αρχείων εικόνων. Έλεγχος Κοντράστ - Φωτεινότητας - Τόνων.
Χρώµα & Χρωµατικές ∆ιορθώσεις.
- Μέθοδοι Όξυνσης & Έλεγχος Θορύβου. Αποθήκευση –
Εξαγωγή
ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Εξοικείωση µε την αισθητική και κατανόηση
σηµαντικών φωτογράφων που επηρέασαν δυναµικά την εξέλιξη
της φωτογραφίας.
Βασικές Πληροφορίες

Πότε: 07/10/2017 - 09/12/2017 (Κάθε Σάββατο εκτός 20/10 &
28/10)
Ώρα: 16.00 - 18.00
Τοποθεσία: Μεζεδοπωλείο Στο Καπάκι (Σε ειδικό διαµορφωµένο
χώρο) Πλατεία Ηρώων, Ελευσίνα
Φωτογράφος / Οµιλητής: Βασίλης Γεροντάκος
∆ιοργάνωση: Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΡ. ΠΑΠΠΟΥ ΜΕ

ΤΟΥΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
«Κανένα σχολείο δεν θα µείνει χωρίς χρήµατα», δεσµεύθηκε ο ∆ήµαρχος
Φυλής, ο οποίος ήδη έχει δώσει εντολή να δοθεί η χρηµατική επιχορήγηση
στους διευθυντές των σχολείων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Κασσιανός, Κασιανός, Κάσσιος, Κάσιος,
Κάσσος, Κάσος, Κάσσης, Κάσης, Κάσσυ,
Κασιανή, Κασσία, Κασία
Σώζων, Σώζος, Σώζης, Σώζη, Σωζούσα, Σώζα

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

Τ

α παιδιά είν αι το «κεφάλαιο» του ∆ήµου Φυλής
και η παιδεία η βασική µας προτεραιότητα, διαβεβαίωσε ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς,
τους διευθυν τές των σχ ολείων της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, κατά τη συν άν τηση που είχ αν την
Τρίτη 5 Σεπτεµβρίου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου της Β’ΕΣΕ, Νίκου Χατζητρακόσια, εν ’ όψει
της έν αρξης της ν έας σχ ολικής χ ρον ιάς
Καν έν α σχ ολείο δεν θα µείν ει χ ωρίς χ ρήµατα,
δεσµεύθηκε ο ∆ήµαρχ ος Φυλής, ο οποίος ήδη έχ ει
δώσει εν τολή ν α δοθεί η χ ρηµατική επιχ ορήγηση
στους διευθυν τές των σχ ολείων για την κάλυψη των
λειτουργικών αν αγκών . Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι
τόσο η Σχ ολική Επιτροπή όσο και ο ίδιος, θα είν αι
καθ’ όλη τη σχ ολική χ ρον ιά δίπλα στους διευθυν τές
ώστε ν α εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία των σχ ολείων από την πρώτη ηµέρα της ν έας χ ρον ιάς.
«Όποιο ζήτηµα και αν αν ακύψει θα επιλυθεί άµεσα»,
διαβεβαίωσε ο Χρήστος Παππούς τους διευθυν τές των
σχ ολείων .
Ο ∆ήµαρχ ος εξήρε το έργο που υλοποιεί στη ∆ευτε

ροβάθµια Εκπαίδευση ο Πρόεδρος της αρµόδιας
Εν ιαίας Σχ ολικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας, ο
οποίος από την πλευρά του ευχ αρίστησε τον ∆ήµαρχ ο για τη στήριξη και τους διευθυν τές των σχ ολείων
για τη συν εργασία.
Οι διευθυν τές των σχ ολείων ευχ αρίστησαν τον
∆ήµαρχ ο και τον κ. Χατζητρακόσια για την άψογη
συν εργασία τους, τη στήριξη και την άµεση αν ταπόκριση και επίλυση όλων των ζητηµάτων . ∆ήλωσαν
µάλιστα ευχ αριστηµέν οι από την «αν οιχ τή γραµµή
επικοιν ων ίας» που έχ ουν µε τον κ. Χατζητρακόσια,
στον οποίο βρίσκουν έν αν Πρόεδρο Σχ ολικής Επιτροπής µε ευήκοα ώτα που αν ταποκρίν εται άµεσα στα
ζητήµατα της ∆ευτεροβάθµιας σχ ολικής κοιν ότητας.
Εξέφρασαν επίσης την ικαν οποίησή τους για τις
επισκευές και τη συν τήρηση που πραγµατοποιήθηκαν
στις σχ ολικές εγκαταστάσεις, οι οποίες παρουσιάζουν
µία από τις καλύτερες εικόν ες των τελευταίων πολλών
ετών , καθώς και για τον εξοπλισµό των σχ ολείων µε
υλικοτεχ ν ικά µέσα, που αν αβαθµίζει το µαθησιακό
επίπεδο των µαθητών .
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Η κάλυψη λειτουργικών δαπανών

στη Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ασπροπύργου.

Σ

Τρία βίαια
περιστατικά κλοπής
στα Άνω Λιόσια

Οι «πρακτικές» της διάρρηξης
µαρτυρούν ότι πρόκειται
για τους ίδιους δράστες

T

ρια περιστατικά διάρρηξης και κλοπής
σηµειώθηκαν τα προηγούµενα 24ωρα στα
Άνω Λιόσια µε θύµατα µια οικογένεια και
ηλικιωµένους.
Η αρχή έγινε τα ξηµερώµατα της περασµένης
Πέµπτης, όταν άγνωστοι δράστες εισήλθαν, χωρίς
αρχικά να γίνουν αντιληπτοί, σε οικία ηλικιωµένων
κοντά στο πρώτο δηµοτικό Άνω Λιοσίων.
Οι ληστές, όχι µόνο αφαίρεσαν κάποια αντικείµενα µικρής αξίας και άρπαξαν τα λίγα χρήµατα που
είχαν οι ηλικιωµένοι, αλλά χτύπησαν µε βίαιο

τρόπο τον 82χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο
οποίος µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο, όπου
νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου.
Μάλιστα, ο ηλικιωµένος άνδρας βρέθηκε τις
πρώτες πρωινές ώρες, σε τραγική κατάσταση και
µέσα στα αίµατα, από γείτονες που είδαν την
πόρτα παραβιασµένη.
Μία ηµέρα µετά, ένα πανοµοιότυπο περιστατικό
συνέβη λίγα τετράγωνα πιο µακριά, µε τις «πρακτικές» των αγνώστων να µαρτυρούν ότι πρόκειται
για τους ίδιους δράστες. Όπως αναφέρουν οι
πληροφορίες, οι ληστές -πιθανότατα τρεις τον
αριθµό-, εισήλθαν το βράδυ στο σπίτι οικογένειας
(κοντά στην κεντρική πλατεία των Άνω Λιοσίων)
και για ακόµη µια φορά χτύπησαν τους ανθρώπους, κλέβοντας παράλληλα ό,τι µπορούσαν!
Τον εφιάλτη έζησε ακόµα ένα ζευγάρι ηλιωµένων
όταν 4 άγνωστοι µε καλυµµένα τα χαρακτηριστικά
του προσώπου τους, εισήλθαν σε οικία τα ξηµερώµατα της ∆ευτέρας και µε ιδιαίτερα βίαιο τρόπο
χτύπησαν στο πρόσωπο και το σώµα έναν ηλικιωµένο και τη γυναίκα του.
Αφού αφαίρεσαν ένα σηµαντικό ποσό χρηµάτων, τράπηκαν σε φυγή ενώ οι δυο ηλικιωµένοι
µεταφέρθηκαν στο νοσοκοµείο.

υνεδριάζει το
∆ιοικητικό
Συµβουλίο του
Νοµικού Προσώπου
∆ηµόσιου
∆ικαίου
«Σχολική Επιτροπή
Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης
∆ήµου
Ασπρόπυργου»,
στις
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου Ασπροπύργου, Λ.
∆ηµοκρατίας 141, µε θέµα :
ΘΕΜΑ 1ο: Αντικατάσταση µελών ∆.Σ. της Σχολικής Επιτροπής βάσει της
υπ' αρ. 370/2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ασπροπύργου και της απόφασης τοποθέτησης νέων ∆ιευθυντών σχολικών
µονάδων της Περιφερειακής ∆/νσης Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης Αττικής.
ΘΕΜΑ 2ο : Ανασυγκρότηση µελών συµβουλίου Σχολικής Κοινότητας
1ου, 2ου και 3ου Γυµνασίου Ασπροπύργου λόγω τοποθέτησης νέων ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων.
ΘΕΜΑ 3ο : Ανασυγκρότηση µελών Επιτροπής Ελέγχου κυλικείου 1ου,
2ου και 3ου Γυµνασίου Ασπροπύργου λόγω τοποθέτησης νέων ∆ιευθυντών σχολικών µονάδων.
ΘΕΜΑ 4ο: Προκήρυξη ∆ηµόσιου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την
εκµίσθωση σχολικού κυλικείου ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου λόγω παραίτησης
της µισθώτριας, έγκριση των όρων προκήρυξης και συγκρότηση τριµελούς
επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισµού.
ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή χρηµατοδότησης Β΄ δόσης έτους 2017 από τους
Κ.Α.Π. και κατανοµή αυτής για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ασπροπύργου.
ΘΕΜΑ 6ο : Αποδοχή Γ΄ δόσης χρηµατοδότησης από το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. για
την κάλυψη της µισθοδοσίας των καθαριστριών/ καθαριστών σχολικού
έτους 2016-2017.
ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης της προµήθειας
κουρτινών για τις ανάγκες 2ου Γυµνασίου Ασπροπύργου.
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης της προµήθειας
ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες 2ου Γυµνασίου Ασπροπύργου.
ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης της εργασίας µε
τίτλο «Συντήρηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων για τη νέα σχολική χρονιά
2017-2018 µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ασπροπύργου».

Προπαρασκευαστική συνάντηση του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων της Ειδικής Γραµµατείας Ροµά.

Μεταστέγαση σε συγκροτήµατα κοινωνικής κατοικίας, υπό την εποπτεία
των δήµων και µε υπεύθυνο φορέα διαχείρισης

Π

αρουσία της αρµόδιας υπουργού Θ.Φωτίου, της
Ειδικής Γραµµατέως Κ.Γιάντσιου, στελεχών της
Ειδικής Γραµµατείας, εκπροσώπων από 10
συναρµόδια υπουργεία, της ΚΕ∆Ε, του Συνηγόρου του
Πολίτη, καθώς και των συνοµοσπονδιών Ροµά,
πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα, η Προπαρασκευαστική
συνάντηση του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων της Ειδικής
Γραµµατείας Ροµά.
Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε η εξειδίκευση της
εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των Ροµά και
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, µε ιδιαίτερη
έµφαση σε τέσσερεις βασικούς άξονες: την παιδεία, την
απασχόληση, τη στέγαση και την υγεία.
«Επιταχύνουµε τις διαδικασίες, καθώς δεν µπορούµε να
κλείνουµε τα µάτια στον πολλαπλό αποκλεισµό που
υφίστανται οι Ροµά. Καταγράψαµε όλους τους καταυλισµούς
της χώρας και προχωράµε σε παρεµβάσεις. Με τα ευρύτερα
µέτρα που πήρε η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της
ανθρωπιστικής κρίσης, πολλοί Ροµά ωφελήθηκαν. Αναφέρω,
ενδεικτικά, την κάρτα αλληλεγγύης, το δωρεάν ηλεκτρικό
ρεύµα, κλπ. Πλέον, η συντριπτική πλειονότητα των Ροµά
ωφελείται από το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, το
οποίο συνδέεται µε το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους απόρους. Παίρνουν, δηλαδή, δωρεάν τρόφιµα, έχουν
δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και δωρεάν voucher,
για να στείλουν τα παιδιά τους σε βρεφονηπιακό σταθµό.
Επιταχύνουµε τις οικιστικές παρεµβάσεις σε οικισµούς Ροµά,
γιατί θέλουµε επιτέλους τα παιδιά να ζήσουν σε ανθρώπινο
περιβάλλον...», υπογράµµισε η κία Φωτίου, κατά τη διάρκεια
της συζήτησης.
Επίσης, από την υπουργό παρουσιάστηκαν οι τρεις τύποι
οικισµών Ροµά και αναλύθηκαν οι παρεµβάσεις που προγρ-

αµµατίζονται σε καθέναν από
αυτούς:
- Στους οικισµούς όπου ο
πληθυσµός ζει σε συνθήκες
εξαθλίωσης, πραγµατοποιείται µεταστέγαση σε συγκροτήµατα κοινωνικής κατοικίας,
υπό την εποπτεία των δήµων
και µε υπεύθυνο φορέα
διαχείρισης.

- Σε οικισµούς που
βρίσκονται σε µεικτές περιοχές στις παρυφές πόλεων
µε σπίτια και παραπήγµατα,
αναπτύσσονται παρεµβάσεις
βελτίωσης των συνθηκών
διαβίωσης µε την ανάπτυξη δοµών υγιεινής, την αναβάθµιση
των συνθηκών περιβαλλοντικής υγιεινής, όπως νερό, φωτισµό και αποκοµιδή απορριµµάτων.

- Τέλος, σε υποβαθµισµένες γειτονιές µέσα στις πόλεις,
προωθείται η κοινωνική ένταξη των Ροµά, ιδιαίτερα µέσω
παρεµβάσεων, όπως η επιδότηση ενοικίου και η απασχόληση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη συνάντηση αναλύθηκε διεξοδικά το επιχειρησιακό
σχέδιο της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ένταξης των
Ροµά και έγινε εκτενής αναφορά στα πιλοτικά τοπικά σχέδια
και τις κατευθύνσεις στεγαστικής αποκατάστασης.
Οι εκπρόσωποι των συναρµόδιων υπουργείων αναφέρθη

καν στα τοµεακά ζητήµατα αρµοδιότητάς τους, µε επίκεντρο τους πληθυσµούς Ροµά. Αναλύθηκαν θέµατα, όπως η
αστικοδηµοτική τακτοποίηση και η ενδυνάµωση γυναικών, η
βελτίωση συνθηκών περιβαλλοντικής υγιεινής, εγγραµµατισµός εφήβων, σχολές γονέων, προγράµµατα αθλητισµού,
υποστήριξη Ροµά για δηµιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ένταξη σε προγράµµατα χρηµατοδότησης.
Οι εκπρόσωποι των Οργανώσεων, αφού συνεχάρησαν
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, αλλά και τα στελέχη της
Ειδικής Γραµµατείας για το σχεδιασµό της στρατηγικής,
καθώς, όπως τόνισαν, «βασίζεται στην έρευνα πεδίου και όχι
στη θεωρητική προσέγγιση», κατάθεσαν τις απόψεις τους και
ζήτησαν την, όσο το δυνατόν, γρηγορότερη βελτίωση των
όρων διαβίωσής τους.

4-θριάσιο
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Έγκληµα στην ∆ραπετσώνα:
Άγρια δολοφονία 60χρονοι µέσα στο ταξί!

Αιµατηρό επεισόδιο µε έν αν ν εκρό σηµειώθηκε τις πρώτες πρωιν ες ώρες της
Τετάρτης στο ν έο µώλο ∆ραπετσών ας.
Το Κέν τρο Επιχ ειρήσεων του Λιµεν ικού εν ηµερώθηκε από µέλος πληρώµατος
φορτηγού πλοίου που ελλιµεν ίζεται στην περιοχ ή ότι υπήρξε έν τον ος διαπληκτισµός µεταξύ δύο αν δρών που επέβαιν αν σε ταξί.
Ο έν ας τραυµάτισε τον άλλο µε αιχ µηρό αν τικείµεν ο και στη συν έχ εια, αφού
αφαίρεσε από το θύµα προσωπικά αν τικείµεν α, αν έπτυξε ταχ ύτητα µε το όχ ηµα
και διέφυγε προς άγν ωστη κατεύθυν ση.
Το θύµα διακοµίστηκε µε ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάν ειο Νοσοκοµείο Πειραιά όπου διαπιστώθηκε ο θάν ατός του. Μετά την αν αγν ώριση από τη σύζυγό του
διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 60χ ρον ο Έλλην α.
Την προαν άκριση της υπόθεσης έχ ει αν αλάβει το Κεν τρικό Λιµεν αρχ είο Πειραιά,
εν ώ στο σηµείο του συµβάν τος πήγε συν εργείο της ∆ιεύθυν σης Εγκληµατολογικών
Ερευν ών της ΕΛΑΣ προς λήψη φωτογραφικού και βιολογικού υλικού.
Το ταξί µε το οποίο διέφυγε ο δράστης αν αζητείται.
Πάν τως, στελέχ η της Ασφάλειας δεν αποκλείουν όλα τα εν δεχ όµεν α, δηλαδή ο
δράστης της δολοφον ίας ν α ήταν και γν ωστός του θύµατος. Αυτήν την ώρα πραγµατοποιούν ται έρευν ες στην ευρύτερη περιοχ ή του Κερατσιν ίου για τον εν τοπισµό
του οχ ήµατος.

Επιδοτούµενη Πράξη κατάρτισης 4.000
ανέργων ηλικίας 18-24 ετών στο λιανεµπόριο

Η

Ελλην ική Συν οµοσπον δία Εµπορίου & Επιχ ειρηµατικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο της Πράξης "∆ράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης,
συµβουλευτικής και πιστοποίησης για άν εργους ν έους
18-24 ετών στον τοµέα του λιαν ικού εµπορίου"
(κωδικός ΟΠΣ:5007886), που εν τάσσεται στο ΕΠ
«Αν άπτυξη Αν θρώπιν ου ∆υν αµικού, Εκπαίδευση και
∆ια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, υλοποιεί δράσεις συµβουλευτικής καθοδήγησης, κατάρτισης, πρακτικής και πιστοποίησης των επαγγελµατικών προσόν των για 4.000 άν εργους ν έους, ηλικίας 18-24 ετών , σε
αν τικείµεν α του Λιαν ικού Εµπορίου.
∆ικαίωµα συµµετοχής στη ∆ράση έχουν άνεργοι
νέοι/νέες, που πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

•Κατά την έν ταξή τους στο πρόγραµµα οι ωφελούµεν οι
θα πρέπει ν α έχ ουν συµπληρώσει το 18ο έτος και δεν
θα πρέπει ν α έχ ουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας
τους (24 έτη και 364 ηµέρες).

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μ

Μαρούσι, 06/09/2017

ε αφορµή δηµοσιεύµατα, τα οποία αποδίδουν στον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
την εκπόν ηση έκθεσης σχ ετικά µε την εν ηµέρωση της κοιν ής γν ώµης αν αφορικά µε τις περιβαλλον τικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του διυλιστηρίου Θεσσαλον ίκης, η ∆ιοίκηση των ΕΛΠΕ διευκριν ίζει ότι:
Το φερόµεν ο ως κείµεν ο των ΕΛΠΕ δεν αποτελεί κείµεν ο του Οµίλου, αλλά εσωτερικό
κείµεν ο εργασίας γν ωστής εταιρείας παροχ ής υπηρεσιών επικοιν ων ίας, στην οποία αν ατέθηκε η εκπόν ηση πρότασης για έν α «ολοκληρωµέν ο πρόγραµµα προσέγγισης της τοπικής κοιν ων ίας και εν ηµέρωσης της κοιν ής γν ώµης», το οποίο επρόκειτο ν α παραδοθεί
στον Όµιλο στις 31 Οκτωβρίου.
Το πρόγραµµα αυτό δεν έχ ει ολοκληρωθεί, δεν έχ ει εγκριθεί από τα ΕΛΠΕ και δεν έχ ει
παραδοθεί, κατόπιν δε των δηµοσιευµάτων ο Όµιλος ΕΛΠΕ προχ ώρησε άµεσα στη καταγγελία της σύµβασης και στη διακοπή της συν εργασίας µε την εταιρεία, εκφράζον τας κατηγορηµατικά την αν τίθεσή του για οποιαδήποτε αν αφορά στοιχ είων της προσωπικής ζωής
και δραστηριότητας των πολιτών και των εκπροσώπων τους.
Ο Όµιλος ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εκφράζει τη συγν ώµη του στους πολίτες της Θεσσαλον ίκης για τις αν τιδεον τολογικές αν αφορές του κειµέν ου αυτού, το οποίο σε καµία
περίπτωση δεν συν άδει µε το πλαίσιο δεον τολογίας και τις αρχ ές λειτουργίας των ΕΛΠΕ
και την -ήδη καταγγελθείσα- σύµβαση αν άθεσης του έργου.

•Να είν αι εγγεγραµµέν οι
στα Μητρώα Αν έργων του
ΟΑΕ∆, αν εξαρτήτως αν
λαµβάν ουν επίδοµα αν εργίας ή όχ ι.
•Να
είν αι
απ όφοιτοι
Υ ποχ ρεωτικής/
∆ευτεροβάθµιας/Μεταδευτεροβάθµιας/ Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης.
•Να µην έχ ουν τη µαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική
ιδιότητα.
•Να έχ ουν
συµπ ληρώσει το τυπ οπ οιηµέν ο
έν τυπο/φόρµα. εξατοµικευµέν ης παρέµβασης και ν α
έχ ουν συµφων ήσει σε Ατοµικό Σχ έδιο ∆ράσης πριν
από την ηµεροµην ία λήξης της προθεσµίας υποβολής
των αιτήσεων συµµετοχ ής.
Η διάρκεια της κατάρτισης είν αι 380 ώρες (120 ώρες
θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση).
Το εκπαιδευτικό επίδοµα για κάθε ώρα θεωρητικής
κατάρτισης αν έρχ εται σε 5,33 ευρώ, εν ώ το επίδοµα

13/9 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΦΕ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 18.00, ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7€
ΤΗΛ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685

πρακτικής άσκησης των ωφελουµέν ων αν τιστοιχ εί σε 3,20 ευρώ αν ά
ώρα.
Η συν ολική αξία του εκπαιδευτικού
επιδόµατος αν έρχ εται σε 1.471,60
ευρώ (συµπ εριλαµβαν οµέν ων των
ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών
κρατήσεων ).
Οι δυν ητικοί ωφελούµεν οι µπορούν
ν α καταθέσουν αίτηση συµµετοχ ής
στην ειδικά διαµορφωµέν η ηλεκτρον ική πλατφόρµα http://www.esee-emporio.gr στο αν τίστοιχ ο π εδίο έως
20/09/2017 και ώρα 23:59:59.
Αµέσως µετά την ηλεκτρον ική υποβολή των αιτήσεων ,
οι εν διαφερόµεν οι πρέπει ν α υποβάλουν ταχ υδροµικώς ή αυτοπ ροσώπ ως στην Ε.Σ.Ε.Ε. (Κτίριο
ΙΝΕΜΥ /Ε.Σ.Ε.Ε., Πετράκη 8, ΤΚ 10563, ΑΘΗΝΑ),
φάκελο µε τα δικαιολογητικά όπως περιγράφον ται στην
π ρόσκληση, ώστε ν α π ιστοπ οιήσουν τα όσα
δηλών ουν στην αίτηση τους και ν α ολοκληρωθεί η
αξιολόγηση και κατάταξή τους.
Καταληκτική ηµεροµην ία παραλαβής – κι όχ ι αποστολής – των δικαιολογητικών από το πρωτόκολλο της
Ε.Σ.Ε.Ε., είν αι η Τετάρτη 27 Σεπτεµβρίου 2017 και
ώρα 14:00.

24/9 ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΝΜΑΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
ΟΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟ

ΠΑΝΥΓΥΡΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΜΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙ∆Α ΓΙΑ ΚΑΦΕ - ΦΑΓΗΤΟ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8.00, ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10€
ΤΗΛ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685
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∆ηλώσεις κατά την έναρξη των εκδηλώσεων
ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΑ στο ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ: Πολυµέτωπες προσπάθειες σε
κάθε τοµέα και σε κάθε ανάγκη, ώστε να
βελτιώνονται συνεχώς οι συνθήκες διαβίωσης
των πολιτών και κατοίκων

Τ

Με αέρα ανανέωσης

ξεκινά, φέτος, η χρονιά για το
Εσπερινό Γυµνάσιο Αχαρνών

Σ

το κάλεσµά του για εγγραφές ο νέος διευθυντής
του Εσπερινού γυµνασίου Αχαρνών Χρήστος
Μανδράκης ευχαριστεί τον δήµο και τη Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως για τη βοήθειά
τους.
«Ανέλαβα λίαν προσφάτως τη διεύθυνση του σχολείου
στο Εσπερινό Γυµνάσιο Αχαρνών. Παρά τα όσα προβλήµατα, που υπάρχουν, έχουµε εκπαιδευτικό όραµα για
την περιοχή και θα συµβάλουµε στην ενδυνάµωση ολόκληρης της µαθητικής κοινότητας και της ευρύτερης περιοχής.
Στηριζόµενος στην πολύ καλή οµάδα εκπαιδευτικών,
µαθητών και µε αρωγό το ∆ήµο Αχαρνών αλλά και το
Μητροπολίτη Ιλίου κ. Αθηναγόρα προχωρούµε στην
αναβάθµιση των Υπολογιστών και στην αγορά Projector
και Laptop.
Ο κ.Αθηναγόρας ευθύς εξαρχής έδειξε το ενδιαφέρον
του για τις δράσεις, που σκοπεύουµε να υλοποιήσουµε
στην περιοχή του Μενιδίου γενικότερα και τον ευχαριστούµε για αυτό.
Τί περιλαµβάνει το εκπαιδευτικό µας όραµα;

Μόρφωση των µαθητών
Ηρεµία και καλό κλίµα εντός της σχολικής µονάδος
∆ηµιουργική ενασχόληση των εκπαιδευοµένων µαθητών
Θετικό αντίκτυπο του σχολείου προς την τοπική και
ευρύτερη κοινωνία
Βιωσιµότητα του Εσπερινού Γυµνασίου Αχαρνών
∆ράσεις κοινωνικές
∆ηµιουργία τράπεζας αίµατος µε διοργάνωση αιµοδοσίας.
Ευαισθητοποίηση όλων µε αλληλεγγύη και πίστη

Θα συµφωνήσετε µαζί µας ότι η σχολική κοινότητα
είναι µία µικρογραφία της κοινωνίας µας, αυτής της
πολύπαθης. ∆εν θα ήθελα να µην εξάρω το ρόλο της επισήµου Εκκλησίας ως αρωγού στην προσπάθειά µας να
ανακαινίσουµε τη σχολική µας µονάδα.
Οι µαθητές µας είναι από όλο το φάσµα της τοπικής
κοινωνίας και δίνουµε µία ευκαιρία σε όλους χωρίς διακρίσεις σε πνεύµα αγάπης και αλληλεγγύης. Εκείνο, που
µας ενώνει είναι η µία και κοινή πίστη.
Και µε βάση αυτή θέλω να πορευτούµε, για να γεφυρώσουµε τις διαφορές και να προχωρήσουµε µπροστά
και να ανατάξουµε την ελληνική κοινωνία.
Οι δυνατότητές µας είναι πραγµατικά πάρα πολύ
µεγάλες. Μένει να τις ανακαλύψουµε.
Είµαστε εδώ για σας, διανύουµε περίοδο εγγραφών,
σας περιµένουµε».

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΚΗΣ
ΠΕ19 – ΠΕ04.01

ο Σάββατο
2 Σεπτεµβρίου 2017
ξεκίνησαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΑ
στο ∆ήµο Μάνδρας
– Ειδυλλίας. Στην
κεντρική πλατεία
Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης
εκατοντάδες δηµότες, επισκέπτες και
κάτοικοι από όλες
τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου
διασκέδασαν και απόλαυσαν ένα ζωντανό πρόγραµµα λαϊκής και παραδοσιακής µουσικής.
Η γνωστή τραγουδίστρια Έφη Θώδη,
µε πολύ κέφι και εξαιρετική διάθεση,
ξεσήκωσε από την πρώτη στιγµή τους
παρευρισκοµένους που χόρεψαν
στους ρυθµούς γνωστών τραγουδιών.
Η ∆ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη στο
σύντοµο χαιρετισµό της για την έναρξη
των ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΩΝ αρχικά έδωσε
συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που
συµµετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για τον αγώνα και την προσπάθειά
τους ανεξαρτήτως του αποτελέσµατος που πέτυχαν.

Ανάπλαση της κεντρική οδού Βαγγέλη
Κοροπούλη και αποχέτευση

Στη συνέχεια αναφέρθηκε εν συντοµία στο έργο που
επιτελείται στο ∆ήµο αναφέροντας ότι γίνεται καθηµερινή
και συστηµατική δουλειά σε όλους τους τοµείς ώστε
συνεχώς να βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης του
πολιτών. Ειδικότερα αναφέρθηκε στο έργο της αποχέτευσης που συνεχίζεται µε εντατικούς ρυθµούς και σταδιακά ολοκληρώνεται η φάση της σύνδεσης των νοικοκυριών ενώ τόνισε πως το έργο έχει δροµολογηθεί να
συνεχιστεί και στις περιοχές της πόλης που στην παρούσα φάση δεν µπορούν να συνδεθούν.
Η κ. Κριεκούκη αναφέρθηκε επίσης στο έργο της ανάπλασης της κεντρική οδού Βαγγέλη Κοροπούλη
σηµειώνοντας ότι µετά το τέλος του έργου η οδός αυτή
θα έχει γίνει όχι µόνο οµορφότερη κοσµώντας την πόλη
αλλά κυρίως λειτουργικότερη και ασφαλέστερη για τη διέλευση όλων και κυρίως των παιδιών που τη χρησιµοποιούν κατά την πρόσβασή τους στα σχολεία.
Επιπλέον τόνισε πως προχωράει η κατασκευή ενός
ακόµα γηπέδου ποδοσφαίρου στην περιοχή της Βαλαρίας ενώ συνεχίζονται οι σηµαντικές επεµβάσεις σε όλες
τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου βελτιώνοντας
τους χώρους άθλησης όλων των πολιτών αλλά και των
οµάδων.

Για πρώτη φορά λειτουργία Κέντρων
∆ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ∆ΑΠ).

Στην προσπάθεια δηµιουργίας δοµών µε δράσεις που
να αφορούν τα παιδιά αλλά και τις οικογένειές τους η
∆ήµαρχος ενηµέρωσε τους πολίτες πως από φέτος θα
ξεκινήσει για πρώτη φορά η λειτουργία Κέντρων ∆ηµιο-

υργικής Απασχόλησης
(Κ∆ΑΠ).
Τα παιδιά θα µπορούν να περνούν τον
ελεύθερο χρόνο τους
και µε την καθοδήγηση και επίβλεψη εξειδικευµένου προσωπικού θα απασχολούνται
σε δηµιουργικές δράσεις ανάλογα µε τα
ταλέντα και τις κλίσεις
τους όπως θέατρο,
µουσική, αθλητισµό

και άλλα.
Στο ζήτηµα της εκπαίδευσης στάθηκε
επίσης στην άριστη λειτουργία των Παιδικών
Σταθµών και τόνισε ότι ο ∆ήµος θα κάνει ότι
είναι απαραίτητο ώστε και φέτος όπως πέρσι
να φιλοξενήσει όλα τα νήπια για τα οποία
έχουν κατατεθεί αιτήσεις.
Σηµείωσε ακόµα πως για ακόµη µία χρονιά
θα συνεχιστούν οι χειµερινές κινηµατογραφικές προβολές µετά και την επιτυχηµένη λειτουργία του κινηµατογράφου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η δήµαρχος ζήτησε την υποστήριξη
όλων των παρατάξεων και της
τοπικής κοινωνίας ώστε το
Μελετάνι να παραµείνει δάσος

Η ∆ήµαρχος τέλος ενηµερώνοντας τους πολίτες, έδωσε
ιδιαίτερη βαρύτητα στις νέες εξελίξεις που αφορούν στο
θέµα του Μελετάνι και τους σχεδιασµούς που θέλουν την
συγκεκριµένη περιοχή ως χώρο ταφής απορριµµάτων.
Η κ. Κριεκούκη υπογράµµισε δηλώνοντας κατηγορηµατικά πως η θέση του ∆ήµου, την οποία προτίθεται να
υπερασπίστει µε κάθε µέσο, είναι πως το Μελετάνι πρέπει να παραµείνει δάσος και να µην επιβαρυνθεί µε δραστηριότητες που θα υποβαθµίσουν όχι µόνο το φυσικό
περιβάλλον αλλά την ζωή και την υγεία των πολιτών και
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Προς αυτήν την κατεύθυνση ζήτησε την υποστήριξη
όλων των παρατάξεων και της τοπικής κοινωνίας ώστε
µέσα από τη συνεργασία και τον κοινό αγώνα ο στόχος
αυτός να επιτευχθεί.Κλείνοντας η ∆ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη διαβεβαίωσε ότι η ∆ηµοτική Αρχή θα συνεχίσει µε
όλες της τις δυνάµεις τις πολυµέτωπες προσπάθειες σε
κάθε τοµέα και σε κάθε ανάγκη ώστε συνεχώς να
βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης των πολιτών και
κατοίκων, ενώ ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες της
που µε επίµονη, σκληρή και καθηµερινή δουλειά βοηθούν αποτελεσµατικά για τον στόχο αυτό.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης η Πρόεδρος του
∆.Σ. Ερασµία Στάθη-Οικονόµου, οι Αντιδήµαρχοι κ.κ.
Γιάννα Αδάµ, Περικλής Ρόκας, Αγγελική Παπακωνσταντίνου, η Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ, κ. Αλεξία Νερούτσου, οι
Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών α/θµιας, κ. Μελέτης
Παπακωνσταντής και β/θµιας κ. Τάσος ∆ούκας, ο Αντιπρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ, κ. Μπάµπης Κανάκης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Μάνδρας, κ. Νίκος Παχής,
ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Σπύρος ∆ρίκος, το µέλος του
∆ΟΚΑΠ κ. Βενετία Παύλου, Πρόεδροι Συλλόγων και
Φορέων.

6-θριάσιο

Στην Κ15 του Ατροµήτου
ο Ιωσήφ Παροτσίδης από την ακαδηµία
της ∆ύναµης Ασπροπύργου

Ο

λ ο κ ληρώθηκε
στα γραφεία της ΠΑΕ Ατρόµητος η µεταγραφή
του νεαρού ποδοσφαιριστή Ιωσήφ Παροτσίδη από την
ακαδηµία
της
∆ύναµης
Ασπροπύργου
στην
οµάδα Κ15.
Η διοίκηση της
∆ύναµης ευχαριστεί
θερµά τον Τόλη
Λαµπρινάτος Ιούλιος (τεχ. ∆ιευθ. ∆.Α.), Λαµπρινάτος Νικόλαος
Α π ο σ τ ό λ ο υ ,
(υπεύθ. ακαδ. ∆.Α.), Τόλης Αποστόλου (υπεύθ. του δικτύου
υπεύθυνο του δικσχολών Ατροµήτου), Παροτσίδης Ιωσήφ
τύου σχολών και τον
Θανάση
Κασπίρη
Ατρόµητου από το 2013, στόχος της
υπεύθυνο της ακαδηµίας του Ερασιτέχνη
είναι η ανάδειξη ταλέντων αλλά και η αναγια την πραγµατοποίηση της µεταγραφής.
βάθµιση του επιπέδου της ακαδηµίας της.
Η ∆ύναµη ανήκει στο ∆ίκτυο Σχολών

Για δεύτερη χρονιά
η Περιφέρεια Αττικής στο
Φεστιβάλ επιχειρηµατικής
καινοτοµίας DLD
Innovation Festival

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Περιφέρεια Αττικής
δίνει το παρών σε ένα από τα σηµαντικότερα διεθνή events στο χώρο της επιχειρηµατικής καινοτοµίας, όπου κάθε χρόνο συγκεντρώνονται εκπρό-
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Προσλήψεις στην Εφορεία
Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής

Α

ν ακοίν ωση για την πρόσληψη του ακόλουθου επιστηµον ικού και εργατοτεχ ν ικού προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέν ου
χ ρόν ου, για την εκτέλεση των αρχ αιολογικών εργασιών για χ ρον ικό διάστηµα
από την ηµεροµην ία υπογραφής της σύµβασης και έως 31-12-2017, µε δυν ατότητα
αν αν έωσης ή παράτασης της σύµβασης έως το τέλος του έργου:
Π.Ε. Αρχ αιολόγοι (για την εκτέλεση εργασιών αν ασκαφικής έρευν ας )
θέση
Υ .Ε. Ειδικευµέν οι Εργάτες ∆ύο (2) θέσεις

Μία (1)

Υ ΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥ ΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι εν διαφερόµεν οι καλούν ται ν α συµπληρώσουν την αίτηση και ν α την υποβάλουν µε τα συν ηµµέν α δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµέν ο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρηµέν η από δηµόσια αρχ ή, είτε ταχ υδροµικά µε συστηµέν η επιστολή, στα
γραφεία της Εφορείας Αρχ αιοτήτων ∆υτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων , Πρωτόκολλο, Αλκιβιάδου 233, ισόγειο, Τ.Κ. 18536, Πειραιάς, Τηλ. Επικοιν ων ίας 21045.90.761, 46.40.759 - όπου θα διατίθεν ται και σχ ετικά έν τυπα
Κάθε υποψήφιος δικαιούται ν α υποβάλει µία µόν ο αίτηση και για θέσεις µίας µόν ο
κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συν επάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία.

σωποι εταιρειών καθώς και
νέων επιχειρήσεων από όλο
τον κόσµο για να ανταλλάξουν εµπειρίες και καλές
πρακτικές. Συγκεκριµένα, η
Περιφέρεια Αττικής µετέχει
και φέτος στο διεθνές φεστιβάλ επιχειρηµατικής καινοτοµίας, DLD Innovation
Festival, στο Τελ Αβίβ. Στο
πλαίσιο αυτό, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου, επικεφαλής αντιπροσωπείας της Περιφέρειας και του ΕΒΕΑ, αποτελούµενη
από νέους startuppers, επισκέφθηκε σήµερα το
πρωί το περίπτερο της Περιφέρειας στο χώρο του
Φεστιβάλ, συνοδευόµενη από τον Πρέσβη της
Ελλάδας στο Ισραήλ, Κ. Μπίκα.
«Η Περιφέρεια Αττικής, συνεπής, για δεύτερη
συνεχή χρονιά, δίνει το παρών σε αυτό το διεθνές
συναπάντηµα. Η Περιφέρεια Αττικής, υπερήφανη,
για δεύτερη συνεχή χρονιά συνοδεύει νέους και
νέες που επιχειρούν και καινοτοµούν µακριά από
τις λογικές της µιζέριας και της αδράνειας», δήλωσε
η Περιφερειάρχης Ρένα ∆ούρου.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Ηµέρα Μνήµης για τα 18 χρόνια από
τον φονικό σεισµό της Πάρνηθας

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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θριάσιο-7

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
εισηγητών για το «∆ιεπιστηµονικό
Κέντρο ∆ιαλέξεων ∆ήµου Αχαρνών»

Μ

Εκστρατεία καθαρισµού του
βυθού της θάλασσας έξω
από το λιµάνι της Πάχης

E

κστρατεία καθαρισµού του βυθού της
θάλασσας έξω από το λιµάνι της Πάχης
οργανώνει την Παρασκευή, 8 Σεπτεµβρίου
2017, στις 12.00 το µεσηµέρι, ο ∆ήµος Μεγαρέων

µε φροντίδα της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισµού και
Τουρισµού.
Το καλοκαίρι τελειώνει και θα πρέπει να αφήσουµε τη θάλασσά µας καθαρή. Στην δράση αυτή
συνεργάζονται µε τον δήµο και συµµετέχουν στην
προσπάθεια οι «Αυτοδύτες Λουτρακίου», η Σχολή
«Underwater Diving School», το «Σώµα Έρευνας
και ∆ιάσωσης» και το «Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού»(ΣΕΟ).

Εξασφάλιση των συµβασιούχων ∆ηµοτικών
Παιδικών Σταθµών [Τροπολογία]

ε την αριθµ.220/27-06-2013 απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αχαρνών (Α∆Α: ΒΛ4ΖΩΨ8-9Θ∆) ιδρύθηκε
και λειτουργεί το «∆ιεπιστηµονικό Κέντρο ∆ιαλέξεων του ∆ήµου
Αχαρνών»
Στα πλαίσια της οργάνωσης του χειµερινού εξαµήνου του ∆ιεπιστηµονικού Κέντρου ∆ιαλέξεων του ∆ήµου Αχαρνών
(∆Ι.ΚΕ.∆Ι.∆Α) καλούµε τους ενδιαφεροµένους που θέλουν να
λάβουν µέρος ως εισηγητές για τις παρακάτω ενότητες Φιλοσοφία-Ιστορία-Ψυχολογία-Αρχιτεκτονική-Αστροφυσική-ΥγείαΠληροφορική-Θεολογία-Παιδαγωγική κ.α. να δηλώσουν συµµετοχή.
∆υνατότητα συµµετοχής έχουν οι απόφοιτοι Τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου στο αντικείµενο
που θα παρουσιάσουν. Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Γραφείο
Παιδείας του ∆ήµου Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 και Αθ. Μπόσδα (2oς όροφος Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης).
Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά µπορούν να αποσταλούν και
στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από 04/09/17 έως 14/09/17.
Κάθε πρόγραµµα υλοποιείται βάση συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος σπουδών και οδηγεί στη λήψη βεβαίωσης παρακολούθησης στο τέλος κάθε κύκλου σπουδών.
Υπεύθυνοι Προγράµµατος: Μπούκη Ελεάνα & Ελένη Τέγου
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να καλείτε στο
τηλέφωνο 2132072470 καθηµερινά 09:00π.µ. – 14:00µ.µ.
Ηλεκτρονική
∆ιεύθυνση
empouki@acharnes.gr
&
etegou@acharnes.gr
Υπόψη ότι οι εισηγήσεις εντάσσονται σε εθελοντικό πλαίσιο.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε το χρόνο, τον τόπο, τη
διάρκεια των διαλέξεων και το πρόγραµµα σπουδών 20172018 θα ανακοινωθούν προσεχώς από το ∆ήµο Αχαρνών.
http://www.acharnes.gr/content/section-2894

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την προτεινόµενη διάταξη, στην περίπτωση που η
χρηµατοδότηση της προαναφερόµενης ∆ράσης (κύκλοι 2016 – 2017 και
2017 – 2018) δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών των συµβασιούχων-εργαζοµένων σ’ αυτή, οι Ο.Τ.Α. και τα
νοµικά πρόσωπά τους, δύνανται να καλύπτουν τις δαπάνες αυτές, από κάθε
είδους τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους.
Θεανώ Φωτίου: «400 νέοι Βρεφονηπιακοί Σταθµοί σε ∆ήµους»

Μ

ε τροπολογία που κατέθεσαν στη Βουλή, οι Υπουργοί Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου,
Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης και η αναπληρώτρια Υπουργός
Ε.Κ.Α.Κ.Α. Θεανώ Φωτίου, διασφάλιση των καταβολών µισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων Ι∆ΟΧ σε ∆ήµους και νοµικά πρόσωπά
τους, στο πλαίσιο της ∆ράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής
ζωής».

Στη ∆ράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» αναφέρθηκε µεταξύ άλλων, η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, ανακοινώνοντας το σχεδιασµό δηµιουργίας 400 νέων Βρεφονηπιακών Σταθµών σε ∆ήµους µε µεγάλη
ζήτηση και ανεπάρκεια αντίστοιχων υποδοµών, µιλώντας στον Ρ/Σ του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 fm».
«Το πρόβληµα είναι ότι δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν αρκετοί βρεφονηπιακοί σταθµοί. Υπάρχουν γονείς που ενώ πήραν το voucher δεν µπορούν
να βάλουν το παιδί τους σε βρεφονηπιακό σταθµό, γιατί δεν έχουν στην περιοχή τους πουθενά να το βάλουν», είπε η Αν. Υπ. Ε.Κ.Α.Κ.Α, για να προσθέσει:«Θα φτιάξουµε 400 νέους βρεφονηπιακούς σταθµούς, που σηµαίνει ότι θα
ανοίξουµε επιπλέον 10.000 θέσεις. Ελπίζουµε ότι οι ∆ήµοι θα συνεργαστούν
γρήγορα µαζί µας και θα τους χρηµατοδοτήσουµε από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Αυτό είναι και µία πρόβα µεγάλη για το 2019, όπου τότε θα ανοίξουµε
1.800 νέους βρεφονηπιακούς σταθµούς, που θα καλύπτουν 45.000 θέσεις
επιπλέον από τις υφιστάµενες».
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8-θριάσιο

Σε 258,52 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι προτάσεις για Ολοκληρωµένες
Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.) Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.)

Σ

Τι περιλαµβάνει η πρόταση για την ανάπτυξη
της ∆υτικής Αθήνας από τον ΑΣ∆Α

ε 258,52 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι προτάσεις
για Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις
(Ο.Χ.Ε.) Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.)
που εγκρίθηκαν από την διαχειριστική αρχή του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2014-2020. Αφορούν δράσεις,
που έχουν ως στόχο την εφαρµογή αναπτυξιακών στρατηγικών σε περιοχές που, είτε παρουσιάζουν συγκεκριµένα
προβλήµατα, είτε διακρίνονται από σηµαντικές αναπτυξιακές
δυνατότητες. Στόχος, και στις δυο περιπτώσεις, είναι να αξιοποιηθούν και να µεγιστοποιηθούν συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα.
Οι αρχές κάθε αναπτυξιακού σχεδίου αφορούν στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης, στην αύξηση της απασχόλησης, στη βελτίωση της καθηµερινότητας των δηµοτών, στη
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και στην προσαρµογή
του δοµηµένου στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Οι πόροι για την υλοποίηση των ΟΧΕ προέρχονται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Αφορούν δηµόσιες και
ιδιωτικές επενδύσεις, µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη και την
επιχειρηµατικότητα, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Συνολικά είχαν κατατεθεί προτάσεις, ύψους 331,6 εκατ.
ευρώ. Οι προτάσεις είχαν κατατεθεί από τους επικεφαλής
εταίρους που είναι: δήµος Πειραιά (για δήµους της
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά), δήµος Αθηναίων (µαζί µε
δήµο Ν. Σµύρνης και Ταύρου-Μοσχάτου), δήµος Καλλιθέας
(για δήµους του Νότιου Τοµέα), Αναπτυξιακός Σύνδεσµος
∆υτικής Αττικής (για δήµους της ∆υτικής Αττικής) και δήµος
Αµαρουσίου (για δήµους του Βόρειου Τοµέα). Εγκρίθηκαν,
µειωµένες ως προς το ύψος τους, όλες οι προτάσεις πλην του
δήµου Αµαρουσίου, η οποία απορρίφθηκε.

Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, κοινωνική πολιτική,
νεοφυείς επιχειρήσεις, καινοτοµία, προτεραιότητες για τον
δήµο Πειραιά

Πρώτος στην αξιολόγηση αναδείχθηκε ο δήµος Πειραιά µε
εγκεκριµένο προϋπολογισµό 80,65 εκατ. ευρώ. Είναι η
πρώτη φορά, που έργα και παρεµβάσεις για όλους τους
∆ήµους της Β΄Πειραιώς, εντάσσονται σε Ολοκληρωµένο
Επιχειρησιακό και Αναπτυξιακό Σχέδιο µε διαδηµοτικά
χαρακτηριστικά. Ο αντιπεριφερειάρχης Περαιά αισιοδοξεί ότι
η πρόταση θα αντλήσει πρόσθετες χρηµατοδοτήσεις από
πολυταµειακά προγράµµατα, εθνικά και ευρωπαϊκά.
Οι δράσεις –µεταξύ άλλων- αφορούν σε βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος/ ανάπλαση πόλεων/ αναζωογόνηση

υποβαθµισµένων περιοχών (15 εκατ. ευρώ), βελτίωση της
πρόσβασης σε οικονοµικά προσιτές, βιώσιµες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των
υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης (12,3 εκατ. ευρώ),
επενδύσεις στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές
(7,4 εκατ. ευρώ), διατήρηση/ προστασία και ανάπτυξη της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς (7,253 εκατ. ευρώ),
προώθηση της επιχειρηµατικότητας/ στήριξη νεοφυών
επιχειρήσεων και φυτωρίων επιχειρήσεων (7 εκατ. ευρώ),
στήριξη της ικανότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων να
αναπτυχθούν στην εθνική, διεθνή αγορά και να συµµετέχουν
σε διαδικασίες καινοτοµίες (6,8 εκατ. ευρώ).

Βιώσιµη ανάπτυξη για τον Τουρισµό, τον Πολιτισµό και την
Καινοτοµία στον δήµο Αθηναίων

∆εύτερος στην αξιολόγηση αναδείχθηκε ο δήµος Αθηναίων
µε εγκεκριµένο προϋπολογισµό 85 εκατ. ευρώ. Η πρόταση
της πρωτεύουσας περιλαµβάνει και αναπτυξιακές
παρεµβάσεις των ∆ήµων Ν. Σµύρνης και Ταύρου-Μοσχάτου,
σε µια κοινή αναπτυξιακή προσπάθεια που ξεπερνά τα στενά
διοικητικά όρια του δήµου Αθηναίων.

Οι δράσεις αφορούν –µεταξύ άλλων- τη βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος/ ανάπλαση των πόλεων/
αναζοωγόνηση και απολύµανση υποβαθµισµένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων (12 εκατ. ευρώ), τη στήριξη της
ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της
ενέργειας και της χρήσης των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας στα δηµόσια κτίρια (9 εκατ. ευρώ), την ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών (7,7 εκατ. ευρώ), τη διαχείριση
αποβλήτων (7,6 εκατ. ευρώ), επενδύσεις στις υποδοµές
υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές (6,7 εκατ. ευρώ), δίκτυο
B2B και B2C (6 εκατ. ευρώ). Με έµφαση στον κοινωνικό
πρόγραµµα εγκρίθηκαν δράσεις που αφορούν σε
ολοκληρωµένη παρέµβαση για την απασχόληση των
ευπαθών οµάδων (3,2 εκατ. ευρώ). Επίσης, εγκρίθηκαν
δράσεις που αφορούν σε κοινωνική οικονοµία (2,5 εκατ.
ευρώ), ενίσχυση πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους (3,5
εκατ. ευρώ), δηµιουργία ποδηλατικών διαδρόµων (954.000
ευρώ) κ.α.

«Η Μουσική και Ιστορία των ∆ρόµων» των δήµων Καλλιθέας, Π. Φαλήρου και Αλίµου

Τρίτη στην αξιολόγηση ήρθε η πρόταση των τριών παραπάνω δήµων του Νοτίου Τοµέα, εγκεκριµένου προϋπολογισµού 35,24 εκατ. ευρώ, που προσήλθε µε επικεφαλής εταίρο
τον δήµο Καλλιθέας.
Η πρόταση προέκυψε µέσα από συνεργασία του Παντείου
Πανεπιστηµίου, του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου, της Εθνι-

κής Λυρικής Σκηνής, της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πολιτισµού Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος», καθώς και έπειτα
από ευρεία διαβούλευση µε όλους τους κοινωνικούς φορείς,
τους συλλόγους και τα σωµατεία της πόλης.

Προτεραιότητα και σε αυτήν την πρόταση, έχουν οι δράσεις
για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων (5,9 εκατ. ευρώ)
και ακολουθούν οι δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηµατικής καινοτοµίας και την προώθηση της επιχειρηµατικότητας
νέων ιδεών (start up) (4,180 εκατ. ευρώ), οι πολιτικές βελτίωσης των δυνατοτήτων απασχόλησης (3,820 εκατ. ευρώ), η
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και η ανάπλαση των
πόλεων (3,5 εκατ. ευρώ), η δηµιουργία προηγµένων προϊόντων και υπηρεσιών (3,5 εκατ. ευρώ), η στήριξη των επενδύσεων για προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή (2,7 εκατ.
ευρώ).
∆ιαδηµοτική εταιρική σχέση για την ανάπτυξη της ∆υτικής
Αθήνας από τον ΑΣ∆Α

Η πρόταση του Αναπτυξιακού Συνδέσµου ∆υτικής Αθήνας,
µε εγκεκριµένο προϋπολογισµό 58,170 εκατ. ευρώ, έχει ως
κύριο στόχο την αστική και περιβαλλοντική αναζωογόνηση και
την προσέλκυση νεοφυών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων,
µε αξιοποίηση της κοµβικής γεωγραφικά θέσης της.

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ανάδειξη µιας ιδιαίτερης
ταυτότητας. Αυτή σχεδιάζεται να αναδειχθεί µε τη δηµιουργία,
αναβάθµιση και δικτύωση πολιτιστικών υποδοµών και δοµών
(θέατρα, πολυχώροι Τέχνης, πολιτιστικά κέντρα, θερινοί κινηµατογράφοι κ.α.), µε την εκτέλεση έργων ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων, εκκλησιών κ.α..

Προτεραιότητα έχουν οι δράσεις που αφορούν επενδύσεις
στις υποδοµές υγείας και τις κοινωνικές υποδοµές, βελτίωσης
της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα, και χαρακτήρα αναψυχής (6,8 εκατ. ευρώ). Ακολουθούν οι δράσεις για ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων
(6,650 εκατ. ευρώ), η βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης (6,480 εκατ. ευρώ), η πρόσβαση σε οικονοµικά προσιτές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων
των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης (4,965 εκατ.
ευρώ), οι δράσεις για την καταπολέµηση κάθε µορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών (4,9 εκατ. ευρώ).
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Χρήστος Παππούς: «Με το Συνέδριο “Μετάβαση στη ∆ηµοκρατία”
θα αναδειχθεί διεθνώς η ιστορία του τόπου µας»

Η

Φυλή αποτελεί έναν ιδανικό τουριστικό
προορισµό στην Αττική, που συνδυάζει
ιστορία, πολιτισµό και φυσικό κάλος, είναι
το µήνυµα που στέλνει ο ∆ήµος Φυλής
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µέσω της διεξαγωγής του
∆ιεθνούς Συνεδρίου «Μετάβαση στη ∆ηµοκρατία», υπογράµµισε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς κατά
τη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του
Συνεδρίου.
Το Συνέδριο που διοργανώνουν ο Ευρωπαϊκός
Οργανισµός ∆ηµοσίου ∆ικαίου (EPLO) και ο ∆ήµος
Φυλής, τη ∆ευτέρα 11 Σεπτεµβρίου 2017, στο
∆ηµαρχείο «Νικόλαος Λιάκος» στη ∆ηµοτική Ενότητα
Φυλής, παρουσιάστηκε την Τρίτη 5 Σεπτεµβρίου σε
συνέντευξη Τύπου από τον ∆ήµαρχο Χρήστο Παππού,
τον Αντιδήµαρχο της ∆Ε Φυλής, Σπύρο Μπρέµπο και
τον Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε, Γιώργο Πατούλη, καθώς το
Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδας.
«Συνεχίζουµε την προσπάθεια να αναδείξουµε την
ιστορία µας, αλλά και το φυσικό κάλος της περιοχής
µας», τόνισε ο Χρήστος Παππούς, υπογραµµίζοντας ότι
το Φρούριο της Φυλής, είναι ο χώρος από τον οποίο
ξεκίνησε ο Θρασύβουλος, από τη Φυλή, και κατέλυσε
την τυραννία των τριάκοντα τυράννων στην Αθήνα.
«Είµαστε ο ∆ήµος από τον οποίο ξεκίνησε η
∆ηµοκρατία στην Αθήνα», είπε ο ∆ήµαρχος Φυλής»,
υπερτονίζοντας τη σηµειολογία του τόπου διεξαγωγής του Συνεδρίου και του περιεχοµένου του

Το ∆ιεθνές Συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Φυλή
είναι µέρος του προγράµµατος του Ετήσιου Συνεδρίου
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ηµοσίου ∆ικαίου που
ξεκινά µε την επίσηµη τελετή (έγινε χθες Τετάρτη 6
Σεπτεµβρίου), παρουσία τριών Προέδρων ∆ηµοκρατίας
και συγκεκριµένα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ.
Προκόπη Παυλόπουλο, της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας κ.
Sergio Mattarella και Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας κ.
Marcelo Rebelo de Sousa.
Το Ετήσιο Συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 10
Σεπτεµβρίου στις εγκαταστάσεις του ΕPLO στο Σούνιο
(Λεγραινά) και θα ολοκληρωθεί µε το Συνέδριο «Μετάβαση στη ∆ηµοκρατία» στη Φυλή, µε τη συµµετοχή κορυφαίων νοµικών επιστηµόνων απ’ όλο τον κόσµο.
«Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ηµοσίου ∆ικαίου και ο
κ. Φλογαΐτης µας κάνουν την τιµή ένα τµήµα του Συνεδρίου να γίνει στην πόλη µας. Να γίνει στη ∆ηµοτική
Ενότητα Φυλής, στο ανακαινισµένο ∆ηµαρχείο, σε µια
αίθουσα που κοσµείται από ιστορικά στοιχεία της περιοχής», τόνισε ο ∆ήµαρχος, Χρήστος Παππούς, ο
οποίος υπογράµµισε ότι σκοπός και στόχος της διοργάνωσης αυτής για τον ∆ήµο Φυλής είναι να αναδειχθεί η
Φυλή σε τουριστικό προορισµό και πόλο έλξης για
Έλληνες και ξένους τουρίστες αλλά και επιστήµονες.

Πιστεύουµε ότι το Συνέδριο της 11ης του Σεπτέµβρη θα γίνει η βάση για να «πατήσει» επάνω η τουριστική ανάδειξη της περιοχής µας», ανέφερε ο Αντιδήµαρχος ∆ηµ. Εν. Φυλής, Σπύρος Μπρέµπος.

«Επιλέξαµε τη Φυλή γιατί ο Θρασύβουλος επέλεξε τη
Φυλή για να διώξει την τυραννία των 30 τυράννων της
Αθήνας και να εδραιώσει τη ∆ηµοκρατία στον φυσικό
της χώρο, στην Αθήνα, και κατ’ επέκταση σε όλο τον
κόσµο. Πιστεύουµε ότι το Συνέδριο της 11ης του
Σεπτέµβρη θα γίνει η βάση για να «πατήσει» επάνω εκεί
η τουριστική ανάδειξη της περιοχής µας», ανέφερε ο
Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής, Σπύρος
Μπρέµπος.

Γ. Πατούλης: «Η Φυλή δικαίως θεωρείται συµβολικά και ουσιαστικά το προπύργιο της ∆ηµοκρατίας
για την αρχαία Αθήνα, ενώ και στη σύγχρονη εποχή
Φυλή και Αθήνα παραµένουν συνδεδεµένες µε την
έννοια της ∆ηµοκρατίας».

Την ικανοποίησή του για την επιλογή της ∆ηµοκρατίας ως θέµα του Συνεδρίου, και της Φυλής ως τόπο
διεξαγωγής του, εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, Γιώργος Πατούλης, υπογραµµίζοντας ότι «η Φυλή δικαίως
θεωρείται συµβολικά και ουσιαστικά το προπύργιο της
∆ηµοκρατίας για την αρχαία Αθήνα, ενώ και στη σύγχρονη εποχή Φυλή και Αθήνα παραµένουν συνδεδεµένες
µε την έννοια της ∆ηµοκρατίας».
«Προσωπικά χαίροµαι ιδιαίτερα που το συνέδριο θα
πραγµατοποιηθεί σε αυτή την περιοχή, γιατί έχει έναν
άξιο ∆ήµαρχο, έναν άξιο συνάδελφο, που µπορεί να
διαχειριστεί την ιστορία, τη σύγχρονη Φυλή αλλά κυρίως
το Κοινωνικό έργο στην περιοχή», είπε ο κ. Πατούλης
αναφερόµενος στον ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού.

«Στη Φυλή βρίσκονται ιστορικά µνηµεία, µοναδικά, που θα αποτελέσουν έναν νέο πυλώνα για την
ευρωπαϊκή ιστορία της χώρας µας. Αυτό λοιπόν,
έρχονται εδώ επιστήµονες απ’ όλον τον κόσµο να
το αναδείξουν, να το τεκµηριώσουν, ώστε η Φυλή
να αποτελέσει έναν ακόµη πυλώνα του ελληνισµού
µας», τόνισε ο δηµοσιογράφος Γ. Πολίτης.

Την επιλογή της Φυλής για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου τεκµηρίωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ηµοσίου ∆ικαίου και συντονιστής της
συνέντευξης Τύπου, δηµοσιογράφος Γιάννης Πολίτης.
«Το επιστηµονικό ενδιαφέρον για την ιστορία της χώρας
που είναι κατ’ επέκταση βάση της ευρωπαϊκής ιστορίας,
µας οδήγησε στη Φυλή.
Η Φυλή είναι ίσης, αν όχι µεγαλύτερης, ιστορικής
αξίας µε την Ολυµπία, τους ∆ελφούς, την Αθήνα και το
Σούνιο», τόνισε ο κ. Πολίτης, προσθέτοντας: «Τα ιστορικά ευρήµατα είναι σηµαντικά και η ανάδειξη που θα

κάνουµε ακόµη µεγαλύτερη», υπογράµµισε ο κ. Πολίτης
προσθέτοντας: «Εµείς θα πλαισιώσουµε επιστηµονικά τον
∆ήµο Φυλής, έχει ∆ήµαρχο και Αντιδηµάρχους µε αντανακλαστικά, µε µεράκι και µε δυναµική, και εκείνοι θα αναδείξουν το πολιτικό και το κοινωνικό σκέλος».
Αναφορικά µε το Ετήσιο Συνέδριο του EPLO, ο κ.
Πολίτης τόνισε ότι ξεκινά µε τρεις Προέδρους ∆ηµοκρατίας
(νυν και πρώην) που και οι τρεις είναι συνιδρυτές του Οργανισµού, και -συµπωµατικά- είναι και οι τρεις καθηγητές
∆ηµοσίου ∆ικαίου. «Οι επιστήµονες από όλο τον κόσµο
που έρχονται εδώ είναι µοναδικοί και γνωστοί στην εδραίωση του νοµικού πολιτισµού της Ευρώπης. Έχουν κλασική
παιδεία και ξέρουν την ελληνική ιστορία πάρα πολύ καλά και
είναι φιλέλληνες. Ενθουσιάζονται κάθε φορά που ανακαλύπτουν στην Ελλάδα ένα ακόµα ακρογωνιαίο λίθο για
την εδραίωση της Ευρωπαϊκής ιστορίας. Το δικό µας δόγµα
στον Οργανισµό είναι πως η ευρωπαϊκή ιστορία ξεκινάει
από την Αθήνα, πηγαίνει στη Ρώµη και στοιχειοθετείται
νοµικά, και δια του Βυζαντίου έρχεται στην Ευρώπη. Μέσα
από δεκάδες συνέδρια οι επιστήµονές µας καταδεικνύουν
αυτό το εύρηµα και συµπληρώνουν ψηφίδες. Αυτό στη
Φυλή είναι µια µεγάλη ψηφίδα η οποία θα απασχολήσει την
επιστηµονική κοινότητα τα επόµενα χρόνια. ∆εν είναι ένα
τυχαίο γεγονός, το ξεκινάµε σεµνά γιατί έτσι αρµόζει σε µια
επιστηµονική πρωτοβουλία, θα δείτε όµως πως τα επόµενα χρόνια µε την ανάδειξη αυτής της ιστορίας θα αποκτήσει
η περιοχή µια µεγάλη δυναµική. Σκεφτείτε και δείτε πως η
∆ηµοκρατία στην Αθήνα, κατ’ επέκταση στην Ευρώπη, κατ’
επέκταση στον κόσµο ξεκινά από αυτή την περιοχή, τη
Φυλή. ∆εν είναι µικρό πράγµα», κατέληξε ο κ. Πολίτης.

Λίγα λόγια για τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ηµοσίου ∆ικαίου
O Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ηµοσίου ∆ικαίου (EPLO) είναι
διεθνής Οργανισµός µε έδρα την Αθήνα. ∆ηµιουργήθηκε µε ελληνική
πρωτοβουλία στις 21 Ιουνίου 2007 και αποτελεί συνέχεια του
Ευρωπαϊκού Κέντρου ∆ηµοσίου ∆ικαίου που ιδρύθηκε το 1995.
∆ιευθυντής του EPLO και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του είναι ο Καθηγητής ∆ηµοσίου ∆ικαίου στη Νοµική Σχολή του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Σπυρίδων Ι.
Φλογαΐτης, ∆ιδάκτωρ Νοµικής και Ιστορίας.
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του EPLO συµµετέχουν 16 χώρες, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συµβούλιο της Ευρώπης, 4 ∆ηµόσιες
Αρχές (Υπ. ∆ικαιοσύνης, Ελλάδα, Υπ. Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης, Ελλάδα, Περιφέρεια Μρέτσκο, Βοσνία και
Ερζεγοβίνη, η Βουλή των Ελλήνων) και 65 Πανεπιστήµια και
Ινστιτούτα από όλο τον κόσµο. Σκοπός του EPLO είναι η δηµιουργία
και διάδοση γνώσεων στο χώρο του δηµοσίου δικαίου µε την
ευρύτερη έννοια του όρου, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων,
του εθνικού, συγκριτικού και Ευρωπαϊκού δηµοσίου δικαίου, του
δικαίου των δικαιωµάτων του ανθρώπου, του περιβαλλοντικού
δικαίου κ.ά., καθώς και η προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών δια του
δηµοσίου δικαίου παγκοσµίως και µέσα σε ένα πνεύµα διαλόγου των
πολιτισµών. Μέχρι σήµερα, ο Οργανισµός έχει υλοποιήσει πάνω από
200 προγράµµατα και δραστηριότητες σε περισσότερες από 70
χώρες.Στο πλαίσιο της συνεργασίας µε τα Ηνωµένα Έθνη, το 2015,
παραχωρήθηκε στον EPLO το "Kαθεστώς του Παρατηρητή" από
τρεις διεθνείς Οργανισµούς.

10-θριάσιο

Πέµπτη 7 Σεπτεµβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
<<ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ>>
∆ ιάρκεια µαθηµάτων απ ό 11/92017 έως 19/1//2018

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών – επιµορφωτικών - πολιτιστικών προγραµµάτων
που θα παρέχ ον ται από το Τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α εν ηµερών ουµε τους δηµότες της Ελευσίν ας και της Μαγούλας ότι πρόκειται ν α λειτουργήσει άµεσα εργαστήριο Βυζαν τιν ής Αγιογραφίας :
Παρακαλούν ται οι εν διαφερόµεν οι ν α δηλώσουν συµµετοχ ή στον 2ο όροφο του
Πολιτιστικού Κέν τρου ( Παγκάλου και Κίµων ος 11) τις καθηµεριν ές από τις
10.00- 13.00 και ∆ευτέρα 16:00-20:00 . Πληροφορίες στα τηλέφων α 210 55 65 614

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΙΑΝΟΥ & ΒΙΟΛΙΟΥ

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών – επιµορφωτικών - πολιτιστικών προγραµµάτων
που θα παρέχ ον ται από το Τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α εν ηµερών ουµε τους δηµότες της Ελευσίν ας και της Μαγούλας ότι πρόκειται ν α ξεκιν ήσουν οι έγγραφές για τα τµήµατα ΠΙΑΝΟΥ και ΒΙΟΛΙΟΥ :
Παρακαλούν ται οι εν διαφερόµεν οι ν α δηλώσουν συµµετοχ ή στον 2ο όροφο του
Πολιτιστικού Κέν τρου ( Παγκάλου και Κίµων ος 11) τις καθηµεριν ές από τις
10.00 π.µ. έως τις 13.00 µ.µ. . Πληροφορίες στα τηλέφων α 210 55 65 614 .

Η πρόεδρος του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ
Μαρία Βασιλείου

w ebsit e:www .anas tasia serep a.gr
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 Η

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

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

θριάσιο-11
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18

από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου

14

12

από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου

12-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ.6972728300
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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 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

Πωλείτα οικόπεδο 1400τµ στην Αγία Σωτήρα

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

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."
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ’’ ΟΜΑ∆Α
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΧΑΡΝΑΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'', συγκεντρώνει σχολικά είδη.

Οι καλοκαιριν ές διακοπές σιγά σιγά τελειών ουν και τα σχ ολεία θα αρχ ίσουν µε ν έους και
παλιούς µαθητές.
Στη σχ ολική χ ρον ιά που θα ξεκιν ήσει σε µερικές µέρες, θα χ ρειαστούν σχ ολικά είδη που
πολλές οικογέν ειες, αδυν ατούν ν α προσφέρουν στα παιδιά τους.
Ο Σύλλογος Κοιν ων ικό έργο ''Προσφέρω'', συγκεν τρών ει σχ ολικά είδη για τους µικρούς µας
φίλους.
Όποιος επιθυµεί ν α προσφέρει τετράδια, µολύβια, σκυλούς, τσάν τες σχ ολικές, κασετίν ες
κ.τ.λ., ας επικοιν ων ήσει στα τηλ. 6937191968 - 6971724357 κ. Παρασκευάς Γαρυφάλλου.
ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ.....∆ΩΣΤΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ !!!

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
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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

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

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€

.

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.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΛΑ∆ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ Η
ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΑΛΑΪ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η
ΚΟΒΑΛΤΣΟΥΚΙ∆ΟΥ ΝΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΧΙΟΝΙ∆Η ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πέµπτη 7 Σεπτεµβρίου 2017

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

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

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

16-θριάσιο

Πέµπτη 7 Σεπτεµβρίου 2017

