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ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΤΟΥ
ΞΕΧΕΙΛΙΣΕΙ Ο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ

Γ. Ντάισελμπλουμ:

Ενα χρόνο νωρίτερα
η μείωση του
αφορολόγητου, εάν δεν

Óåλ. 2

Βαθιά εσκαφή στο Β΄ Κύτταρο, ώστε να χωρέσουν
3.550.000 κυβικά μέτρα απορριμμάτων.

Οι αντοχές του ΧΥΤΑ επαρκούν έως τα τέλη του 2019, χρονιά αυτοδιοικητικών εκλογών!

πιάσετε τους στόχους

«Πρωταθλήτρια
κόσμου»
Óåë. 3

η Ελλάδα στα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια!

Αναβαθμίζεται
το Άλσος Αιγάλεω
(Μπαρουτάδικο)
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Στόχος του έργου
είναι η αύξηση της
επισκεψιμότητας
της περιοχής
αλλά και η
εξοικονόμηση
πόρων του
Δήμου.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:

Διερεύνησε την αναφορά για τον
τραυματισμό μαθητού
στο 3ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων

«Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες καταβάλουν κάθε προσπάθεια
τόσο για την αποφυγή ατυχημάτων, όσο και για την καλή
συντήρηση των σχολικών κτιριακών συγκροτημάτων».
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Οι ληστές των χρηματοκιβωτίων
«μπούκαραν» σε φαρμακευτική
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Δημιουργία τράπεζας αίματος
από το Σωματείο Πωλητών
Λαϊκών Αγορών Δυτ. Αττικής Óåλ. 5
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ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Διερεύνησε την αναφορά για τον
τραυματισμό μαθητού στο 3ο Γυμνάσιο Ανω Λιοσίων

«Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες καταβάλουν κάθε προσπάθεια τόσο για την αποφυγή
ατυχημάτων, όσο και για την καλή συντήρηση των σχολικών κτιριακών συγκροτημάτων».

Σ

το αρχείο έθεσε ο Συνήγορος του Πολίτη
την αναφορά για τραυματισμό μαθητή στο
Γ’ Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων, αφού πρώτα
διερεύνησε το θέμα και το σχετικό υπόμνημα που
υπέβαλε ο Αναπλ. Δήμαρχος και Πρόεδρος της
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας.
Ο κ. Νίκος Χατζητρακόσιας συνόδευσε το υπόμνημά του με τα αναγκαία έγγραφα, συγκροτώντας
έναν ογκωδέστατο φάκελο, με τον οποίο απέδειξε
ότι η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή είχε κάνει
τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης του σχολείου
και είχε φροντίσει για τη λήψη των ενδεδειγμένων
μέτρων ασφαλείας.
Ειδικότερα ο Συνήγορος αφ’ ενός διαπίστωσε ότι
ο τραυματισμός του μαθητή δεν επήλθε στον οριοθετημένο χώρο του προαυλίου κι αφ’ ετέρου ότι
«οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες καταβάλουν κάθε
προσπάθεια τόσο για την αποφυγή ατυχημάτων,
όσο και για την καλή συντήρηση των σχολικών κτιριακών συγκροτημάτων». Στο ίδιο έγγραφο ο Συνήγορος ενημερώνει πως θα πραγματοποιήσει
σύντομα επίσκεψη στο 3ο Γυμνάσιο , έπειτα από
πρόσκληση της Διεύθυνσης του σχολείου, για να
συζητήσει με μαθητές για τα δικαιώματα του παιδιού.
Αναφερόμενος στην υπόθεση ο Νίκος Χατζητρακόσιας τόνισε ότι η απόφαση του Συνηγόρου να
θέσει την υπόθεση στο αρχείο αναγνωρίζοντας ότι
οι υπηρεσίες καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη
συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων αποτελεί δικαίωση για τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή και για τον ίδιο.
«Η καταγγελία είχε θέσει ηθικό θέμα, υπό την
έννοια ότι η Σχολική Επιτροπή κάνει μια συλλογική
προσπάθεια επίλυσης όλων των ζητημάτων και
έχει επιτελέσει τεράστιο έργο, το οποίο αναγνωρίζει
η εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και οι συνδημότες
μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ

Π

Για τις οφειλές και τα τέλη προς τους δήμους

ραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοίκησης της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδας, παρουσία του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργου Καββαθά, και του Γενικού Γραμματέα της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργου
Κουράση με τον Υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη,
προκειμένου να συζητήσουν το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των
Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις».
Στη συνάντηση η ΓΣΕΒΕΕ υπέβαλε τις προτάσεις της για το πολυνομοσχέδιο και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 53 το οποίο αφορά
στις ρυθμίσεις οφειλών προς τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.
Η ΓΣΕΒΕΕ τόνισε, επίσης, ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη
ρύθμιση ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ΟΤΑ με αποφάσεις
τους κατήργησαν το δημοτικό τέλος του 2% και οι ίδιοι ανακάλεσαν
την απόφασή τους αυτή, θα πρέπει οι υπόχρεοι «να απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους για το χρονικό διάστημα από της
εκδόσεως της αποφάσεως και μέχρι την ανάκλησή της».
Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις δυσμενέστατες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν και στο πλαίσιο της βοήθειας των επαγγελματιών του Κλάδου θα πρέπει να συμπεριληφθεί παράγραφος (τροποποίηση του Ν. 2539/1997) σύμφωνα με την οποία το τέλος επί
των ακαθαρίστων για τα Κέντρα Διασκέδασης να ορίζεται σε ποσοστό ΜΕΧΡΙ 5% μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
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ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΤΟΥ
ΞΕΧΕΙΛΙΣΕΙ Ο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ

Βαθιά εσκαφή στο Β΄ Κύτταρο, ώστε να χωρέσουν
3.550.000 κυβικά μέτρα απορριμμάτων.
Οι αντοχές του ΧΥΤΑ επαρκούν έως τα τέλη του 2019 ,
ίδια χρονιά με τις αυτοδιοικητικές εκλογές!

Γ. Ντάισελμπλουμ:

Ενα χρόνο νωρίτερα η μείωση
του αφορολόγητου, εάν δεν

Τ

πιάσετε τους στόχους

Τ

ις διαδικασίες επέκτασης κατά 108 στρέμματα προχωρά ο ΕΔΣΝΑ, σε δύο σημεία του Β'
Κυττάρου του ΧΥΤΑ Φυλής , τα οποία στο
παρελθόν προορίζονταν να υποδεχθούν δύο από τις
μονάδες των ΣΔΙΤ. Όπως προβλέπεται θα γίνει βαθιά
εκσκαφή των συγκεκριμένων κυττάρων έτσι ώστε να
χωρέσουν 3.550.000 κυβικά μέτρα απορριμμάτων.
Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο με τη μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της τροποποίησης
του φακέλου για τον ΧΥΤΑ Φυλής, στην οποία περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για την αύξηση της
χωρητικότητάς του.
Με τη συγκεκριμένη επέκταση αλλά και την εκβάθυνση (εκσκαφή) που τη συνοδεύει για να αυξηθεί η
χωρητικότητά της, σύμφωνα με τη μελέτη ο ΧΥΤΑ
«αντέχει» επιπλέον 24 μήνες, χρονική διάρκεια κατά
την οποία μπορεί να δεχθεί έως και 3,6 εκατ. τόνους
απορριμμάτων προς ταφή (1,8 εκατ. τόνους
ετησίως), λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες που
στέλνουν στις εγκαταστάσεις της Φυλής οι δήμοι της
Αττικής.
Στελέχη του ΕΔΣΝΑ αναφέρουν σε κατηγορηματικούς τόνους ότι δεν πρόκειται να επεκταθεί ο ΧΥΤΑ
και στο Γ' Κύτταρο.
Ο κορεσμός του Α' Κυττάρου υπολογίζεται στους
φθινοπωρινούς μήνες του 2017, επομένως εκτιμάται
ότι οι αντοχές του ΧΥΤΑ επαρκούν ώς τα τέλη του

2019 , που θα γίνουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές!
Ανακοίνωση αναφορικά με την επέκταση του ΧΥΤΑ
Φυλής εξέδωσε το «Δυτικό Μέτωπο», δηλαδή ο
συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών
Δ. Αττικής και Δυτικής Αθήνας. Στην ανακοίνωση
καταγγέλλεται ο επανακαθορισμός των ορίων του
ΧΥΤΑ και η επαύξηση της χωρητικότητάς του. Συγκεκριμένα: «Το πασχαλιάτικο δώρο του ΕΔΣΝΑ και της
περιφέρειας Αττικής στους κατοίκους της Δυτικής
Αττικής και της Δυτικής Αθήνας ήταν η ανακοίνωση
της επέκτασης του ΧΥΤΑ Φυλής. Αυτό έγινε μέσω της
δημοσιοποίησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου που περιλαμβάνει τον επανακαθορισμό (επέκταση) των ορίων του ΧΥΤΑ Φυλής
και την επαύξηση της χωρητικότητάς του.
«Ο κίνδυνος μιας τεράστιας περιβαλλοντικής και
υγειονομικής κρίσης θα εξακολουθεί να είναι απειλητικά παρών, δεν θα μπορεί να τον αποτρέψει ούτε
μια νέα επέκταση στη λεγόμενη Γ' φάση της Φυλής
(άλλα 300 στρέμματα) και θα αφορά πλέον ολόκληρη
την Αττική», προειδοποιεί το συντονιστικό, αναφέροντας ότι οι επεκτάσεις στον ΧΥΤΑ «έρχονται ως
αποτέλεσμα της απουσίας βούλησης, από την περιφέρεια και τον ΕΔΣΝΑ, να στηριχθούν και να υλοποιηθούν αποκεντρωμένες υποδοχές διαχείρισης, με
έμφαση στην προδιαλογή και την ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένων νέων χώρων ασφαλούς ταφής».

α όσα συνέβησαν και συμφωνήθηκαν στη συνεδρίαση του Eurogroup της Μάλτας, στις 7 Απριλίου, περιγράφει σε επιστολή του ο Γερούν Ντάισελμπλουμ.
Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, αποκαλύπτει όλες τις
δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση, ένα πακέτο μέτρων
δηλαδή για την περίοδο μετά το Μνημόνιο, το οποίο ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2018.
Στην επιστολή αναφέρει συγκεκριμένα ο Ντάισελμπλουμ:
«Οι ελληνικές αρχές συμφώνησαν να νομοθετήσουν μια
δέσμη δημοσιονομικών διαρθρωτικών μέτρων ύψους 2%
του ΑΕΠ: μία μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που θα ανέλθει στο 1% του ΑΕΠ θα εφαρμοσθεί το
2019, ενώ η μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος φυσικών
προσώπων η οποία θα ανέρχεται στο 1% του ΑΕΠ θα εφαρμοστεί επί της αρχής (in principle) το 2020, εκτός εάν είναι
αναγκαία μια εμπροσθοβαρής εφαρμογή προκειμένου να
επιτευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος για
πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% το 2019».
«Συμφωνήσαμε επίσης ότι οι ελληνικές αρχές μπορούν να
νομοθετήσουν ένα πιθανό επεκτατικό πακέτο το οποίο θα
εφαρμοστεί από το 2019, υπό τον όρο ότι οι μεσοπρόθεσμοι
συμφωνημένοι στόχοι θα τηρούνται», αναφέρει παρακάτω
για τα αντίμετρα.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το χρέος, ο πρόεδρος του Eurogroup
σημειώνει ότι ζήτησε από «τους Θεσμούς και τις ελληνικές
αρχές να συνεχίσουν τις τεχνικές εργασίες για να φτάσουν
σε συμφωνία για ένα πλήρες πακέτο πολιτικών όσο το
δυνατόν συντομότερα.
Μόλις επιτευχθεί αυτό, το Eurogroup θα επανέλθει στο
ζήτημα της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής πορείας για
την περίοδο μετά το πρόγραμμα με βάση τη συμφωνία του
Μαΐου του 2016, με στόχο να επιτευχθεί μια συνολική πολιτική συμφωνία».

Αναβαθμίζεται το Άλσος Αιγάλεω
(Μπαρουτάδικο)

Στόχος του έργου είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας
της περιοχής αλλά και η εξοικονόμηση πόρων του Δήμου.

Σ

την αναβάθμιση ενός εμβληματικού χώρου, ενός
πνεύμονα πρασίνου του Αιγάλεω, του Μπαρουτάδικου, προβαίνουν Περιφέρεια Αττικής και Δήμος
Αιγάλεω. Συγκεκριμένα, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα
Δούρου και ο Δήμαρχος Αιγάλεω, Δημήτρης Μπίρμπας,
υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση
του έργου «Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Άλσους Αιγάλεω». Το έργο, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Στόχος του έργου είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας της
περιοχής µέσω της αναβάθμισης του Άλσους Αιγάλεω

(Μπαρουτάδικο), η εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και η
εξοικονόμηση πόρων του Δήμου.
Να σημειωθεί ότι το συνολικό όφελος µέσω των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας υπολογίζεται ότι θα
ξεπεράσει το 40%.
Συγκεκριμένα, θα εκτελεσθούν εργασίες που αφορούν σε
αντικατάσταση της κατεστραμμένης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καθώς και των κατεστραμμένων λαμπτήρων µε
νέα φωτιστικά σώματα LED. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τοπικές παρεμβάσεις για την τοποθέτηση νέων
σωληνώσεων, όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι το έργο θα
δημοπρατηθεί από τον Δήμο Αιγάλεω και θα εκτελεστεί
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του.

4-θριάσιο
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Πάνω από 100 διακεκριμένοι Έλληνες αθλητές θα παρελάσουν στο «Presidents
Cup», που διεξάγεται στα Άνω Λιόσια στις 27 και 30 Απριλίου

Η

«χάλκινη»
παγκόσμια
πρωταθήτρια του 2015, Ανδριάνα
Ασπρογέρακα, οι μεταλλιούχοι
του
πρόσφατου
Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος U21 (Δεσύλλα, Σκούρτης,
Κασιδιάρης, Τζέλη) θα εκπροσωπήσουν
μεταξύ άλλων το ελληνικό ταεκβοντό στην
κατηγορία ανδρών και γυναικών του 2nd
WTF Presidents Cup – Europe που θα γίνει
στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων από
27 έως 30 Απριλίου.
Μια διοργάνωση που συγκεντρώνει
συνολικά 2.182 αθλητές και αθλήτριες
(όλων των ηλικιακών κατηγοριών) από 50
χώρες του κόσμου και η οποία δίνει
«εισιτήρια» πρόκρισης για τα ηπειρωτικά
πρωταθλήματα στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας
βάρους.

Α

πό απόλυτη επιτυχία χαρακτηρίστηκε η πρώτη ημέρα
του
εορτασμού
της
Ζωοδόχου Πηγής του Δήμου Αχαρνών.
Την αυλαία των πολιτιστικών
εκδηλώσεων άνοιξε ως είθισται το
Τμήμα Παραδοσιακών χορών της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Αχαρνών (ΔΗΚΕΑ), ακολούθησαν τα χορευτικά του Συλλόγου
Αγιος Κωνσταντίνος Ανω Αχαρνών,
«Παραδοσιακή Αναβίωση

Από τους Έλληνες συμμετέχοντες, την καλύτερη θέση
στην παγκόσμια κατάταξη του Μαρτίου έχει ο Λευτέρης

Φακίνος στα -58 κιλά που είναι 18ος, ενώ στις
γυναίκες η Γραμματική Χρηστίδου βρίσκεται
στην 30η θέση των -73 κιλών. Η κατηγορία
ανδρών με την μεγαλύτερη ελληνική συμμετοχή
είναι τα -63 όπου θ` αγωνιστούν συνολικά 17
αθλητές, ενώ στα -57 και τα -67 κιλά των
γυναικών, θα υπάρχουν από επτά ελληνικές
συμμετοχές. Να θυμίσουμε ότι στην κατηγορία
ανδρών και γυναικών συμμετέχουν συνολικά
793 αθλητές και αθλήτριες.
Το 2nd WTF Presidents Cup διοργανώνεται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ταεκβοντό (ETU)
και γίνεται με την υποστήριξη της Ένωσης Ταεκβοντό Νοτίου Ελλάδος (ΕΤΑΝΕ).
Χορηγοί επικοινωνίας του 2nd WTF
Presidents Cup, είναι η Νova, ο ραδιοφωνικός
σταθμός ΣΠΟΡ FM 94,6, το αθλητικό site SPORT-FM.GR
και η αθλητική εφημερίδα GOAL NEWS.

«Βούλιαξε» η κεντρική πλατεία Μενιδίου
την πρώτη μέρα του τριήμερου Πανηγυριού

–
Αχαρναϊκή
Κληρονομια» και το
χορευτικό ταξίδι σε
όλη την Ελλάδα έκλεισε ο Σύλλογος
Γυναικών Θρακομακεδόνων.
Την σκυτάλη παρέλαβε η Νεανική
Ορχήστρα της ΔΗΚΕΑ που δημιουργήθηκε πέρυσι και ήδη κατάφερε
να κλέψει τις εντυπώσεις αφού κυριολεκτικά από τα σπλάχνα της γέννησε
δύο μουσικά ταλέντα, τον Γιάννη
Ξανθόπουλο και τον Κωνσταντίνο
Σικοτάκη!

Η είσοδος του νικητή του γνωστού
talent show Rising Star και
συνδημότη Γιάννη Ξανθόπουλου
προκάλεσε χαρα στη νεολαία που
κατέφθασε για να δει από κοντά την
πρώτη του δημόσια συναυλία μετά
την λήξη του διαγωνισμού.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης
Κασσαβός συνεχάρη τους δύο καλλιτέχνες προσωπικά για την

Ενημέρωση μελισσοκόμων που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Αθήνα

πορεία, αλλά και το ήθος που επέδειξαν κατά την συμμετοχή τους στο
talent show, αλλά και για το γεγονός
πως προέβαλαν την πόλη που γεννήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο.
Να τονίσουμε πως η εμποροπανήγυρη που επιμελείται η Επενδυτική
Αχαρνών περιμένει και σήμερα τους
επισκέπτες της στην οδό Φιλαδελφείας καθώς και στη οδό Αθηνών.

-Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης δασικών πυρκαγιών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ιερά Οδός 294, Αιγάλεω
Τηλ.: 2132100919

Η ΔΑΟΚ ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών σας ενημερώνει σχετικά
με τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Διάταξης και εφιστά την προσοχή σας κατά την άσκηση της μελισσοκομίας, εφαρμόζοντας τις διατάξεις αυτές στην τρέχουσα αντιπυρική περίοδο (1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2017) προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών στα δασικά
οικοσυστήματα των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 9 της υπ’ αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1459/Β/30-11-2000), προβλέπει τα εξής:
1. Το κάπνισμα κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές
εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις
παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον:

α. Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης
των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από
τις κυψέλες.
β. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των
κυψελών από τα δέντρα και θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρων.
. Στο χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού
(τουλάχιστον 200 λίτρα νερού).

δ. Στις κυψέλες και σε εμφανή σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα
κυψελών μόνο μέχρι τη 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης
επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση).

2. Το κάπνισμα μελισσών που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου, μόνον εφόσον επικρατούν
κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά

μέτρα της προηγούμενης παραγράφου και έχει ενημερωθεί η
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του
καπνίσματος.

Επιπροσθέτως, το άρθρο 12 της ίδιας Πυροσβεστικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε με την 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη
(ΦΕΚ 1554/Β/2005), προβλέπει ότι «Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, οι παραβάτες του
παρόντος κανονισμού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.»
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Ευρωπαϊκή υπερπαραγωγή

θριάσιο-5

στο παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

H

ODC Ensemble, εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο της σύγχρονης τέχνης, οργανώνει το
Σάββατο 29 Απριλίου 2017, forum στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος "Creative Lenses:
Business Models for Culture" σε συνεργασία με την «Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης». Το forum θα έχει πρακτικό προσανατολισμό και στόχο την ενίσχυση των πολιτιστικών οργανισμών και καλλιτεχνών προς την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων. Θα διεξαχθεί στο Παλαιό
Ελαιουργείο της Ελευσίνας.
Το Creative Lenses Forum φέρνει μαζί καλλιτέχνες και στελέχη από πολιτιστικούς οργανισμούς και
επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στόχος του είναι η ανταλλαγή απόψεων και η διερεύνηση
καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων. Η εκδήλωση συνδυάζει ομιλίες από καταξιωμένους Ευρωπαίους
επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, συζητήσεις και πρακτικά εργαστήρια.

Δημιουργία τράπεζας αίματος από το Σωματείο
Πωλητών Λαϊκών Αγορών Δυτ. Αττικής

Τ

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΛΑΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ

Ενόψει του εορτασμού
της Ζωοδόχου Πηγής

Εν όψει του Εορτασμού της Ζωοδόχου Πηγής η Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου
Μάνδρας - Ειδυλλίας προχώρησε σε εκτεταμένη
επιχείρηση καθαρισμού στην πανέμορφη παραλία αλλά
και τους κοινόχρηστους παραλιακούς και εκκλησιαστικους χώρους
Συγκεκριμένα τα συνεργεία προέβησαν σε κόψιμο
χόρτων στην Λεωφ. Αλεποχωρίου και στην είσοδο της
εκκλησιας της ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ , ενώ έγιναν και
εργασίες καλλωπισμού ενοψει της εορτης της ενορίας.

ο Σωματείο Πωλητών Λαϊκών Αγορών Δυτικής
Αττικής, «ο Άγιος Γεώργιος», δημιουργεί τράπεζα
αίματος για τα μέλη του και επιπλέον τους καλεί
να γίνουν δωρητές μυελού των οστών.
Η σχετική ανακοίνωση

«Προς όλα τα μέλη μας,
Συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο της κοινωνικής παρουσίας του σωματείου
μας διευρύνουμε τις δράσεις μας με τη δημιουργία τράπεζας αίματος αποκλειστικά για τα μέλη μας.
Είναι μια πράξη δώρο ζωής στις οικογένειές μας που
όλοι οφείλουμε να στηρίξουμε.
Η προσπάθεια αυτή ξεκινάει με την στήριξη του τμήματος αιμοδοσίας του Θριάσιου νοσοκομείου με το οποίο
αρχίζουμε συνεργασία στο πλαίσιο της κοινωνικής του
παρουσίας και προσφοράς στους πολίτες της Δυτικής
Αττικής των οποίων αισθανόμαστε αναπόσπαστο κομμάτι.
Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Μαΐου

2017 και ώρα 9:00 με 13:00 στα γραφεία του σωματείου μας (Φραγκούλη Φούτρη 27 και Ερμού).
Παράλληλα με την αιμοδοσία θα παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής δωρητών για την τράπεζα μυελού των
οστών με τη λήψη δείγματος στοματικού εκκρίματος
(σάλιου), από ιατρική ομάδα υπό την αιγίδα του συλλόγου ‘’Όραμα ελπίδας’’ για παιδιά που έχουν την ανάγκη
δωρεάς μυελού των οστών, απαραίτητου για την σωτηρία
της ζωής τους.»

Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου
πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια
Αττικής το πρόγραμμα αθλημάτων στίβου
(Kids' athletics)

Π

ραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 7/4 από την Περιφέρεια Αττικής, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου η
αθλητική εκδήλωση «Kids' Athletics». Η δράση έγινε
σε συνεργασία των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής,
Πειραιά & Νήσων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΡΟΜΑ (8
Απριλίου). Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Παιδείας τελεί υπό την εποπτεία του ΣΕΓΑΣ και υλοποιείται από
διακεκριμένους αθλητές, εργαζόμενους των Π.Ε Πειραιά &
Νήσων σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς του κάθε σχολείου.
Στόχος του είναι η γνωριμία των παιδιών με τα αθλήματα
στίβου μέσα από διαδραστικά παιχνίδια κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ηλικίες τους. Σε όλους του συμμετέχοντες δόθηκαν
αναμνηστικά διπλώματα, ενώ το πρόγραμμα θα συνεχιστεί .

Τις εργασίες επέβλεψε προσωπικά η Αντιδήμαρχος
Αγγελική Παπακωνσταντίνου.
Ο Σύλλογος Ενεργοί Πολίτες Αλεποχωρίου , με την
συνεργασία της Δημάρχου Γιαννας Κριεκουκη και των
Αντιδημάρχων είναι πάντα στην πρώτη γράμμη για τη
βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

6-θριάσιο

ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

Η Φιλότεχνη λέσχη Αχαρνών μετά τις ιδιαίτερα
επιτυχημένες εμφανίσεις μελών της σε μουσικά αφιερώματα, αποφάσισε να ανοίξει φτερά
με την ίδρυση ορχήστρας, που μετά από μια
περίοδο προετοιμασίας θα εμφανίζεται σε
συναυλίες με εναλλασσόμενο ρεπερτόριο.
Ο βασικός πυρήνας της ορχήστρας αποτελείται
από τους μουσικούς: Θανάση Κατάρα (φλάουτο), Δημήτρη Δαμάσκο (πιάνο) Χρήστο Αλεπού
(τρομπέτα), Τάσο Βαρελά(τρομπέτα), Αντώνη
Αμπαρτζάκη (τρομπόνι) Μάκη Βενιέρη (κρουστά), Παναγιώτη Πατσουλιέ (μπουζούκι).
Η ορχήστρα είναι ανοικτή
και σ΄άλλες συμμετοχές.
Στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Γαλαξίας» στις 24/4

Μουσικοδιαδακτική εκδήλωση με τίτλο
«Καιρών και Ηρώων Μνήμη»,
διοργανώνει ο δήμος Ασπροπύργου

Ο

Δήμαρχος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, σας προσκαλούν να
παρακολουθήσετε μια σύνθετη Εκδήλωση, με εξαιρετικά επίκαιρο περιεχόμενο, υπό τον τίτλο, «Καιρών και Ηρώων
Μνήμη», που θα πραγματοποιηθεί, τη Δευτέρα, 24 Απριλίου
2017, στις 20:00, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Γαλαξίας».
• Στο πρώτο μέρος της Εκδήλωσης και
στο πλαίσιο του θεσμού «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Ασπροπύργου», ο Καθηγητής, κ. Ιωάννης Μάζης, Πρόεδρος του
Τμήματος Τουρκικών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, θα αναπτύξει το επίκαιρο θέμα: «Σύγχρονες γεωπολιτικές δυναμικές, στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο» (Μέση Ανατολή,
Τουρκία, Ελλάδα, Κύπρος).

• Το δεύτερο μέρος,
Αφιέρωμα Μνήμης
και Τιμής, γι΄ αυτούς
που θυσιάστηκαν,
στην Κύπρο, για την
Πατρίδα και τη Λευτεριά (την περίοδο 1955
-1959), συνθέτουν
Ύμνοι στους Αγωνιστές του Κυπριακού Αγώνα, τους οποίους θα
αποδώσουν οι:
Μιχάλης Βιολάρης, Κώστας Χατζηχριστοδούλου, Ανδριάνα
Κόλλια.
Στη διάρκεια της Εκδήλωσης, η Ένωση Κυπρίων Ελλάδας θα
τιμήσει, στο πρόσωπο του Ταξίαρχου ε.α., κ. Γεώργιου Παπαμελετίου, τους Ελλαδίτες Κομάντος της επικής Επιχείρησης «Νίκη»,
οι οποίοι -τον Ιούλιο του 1974- αντιμετώπισαν με ηρωισμό, στην
Κύπρο, τη βάρβαρη τουρκική εισβολή.
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ΠΕΖΟΠΟΡIΑ ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚHΣ ΜΑΣ ΠΑΡAΔΟΣΗΣ.
• Διοργανωτές: ΘΡΙΑ Α.Ο - Εθελοντική ομάδα Ασπροπύργου

Μ

ε απόλυτο σεβασμό και τιμή στην Τοπική μας Θρησκευτική Παράδοση, στις 22 Απριλίου, ταυτίζουμε τα βήματα μας με αυτά των Προγόνων μας. Με το βλέμμα στραμμένο στην Μάνα Παναγιά μας, ανηφορίζουμε για άλλη μια χρονιά ευλαβικά στην Χάρη της, αναζητώντας την Λύτρωση
και την Ελπίδα.
Η ΘΡΙΑ για 2η συνεχόμενη χρονιά σχεδιάζει, οργανώνει και πραγματοποιεί την πεζοπορία με γνώμονα
κυρίαρχα την ασφάλεια των συμμετεχόντων.
Συνοδοιπόρος μας, ο συντοπίτης Ιερέας και μέλος μας π.Θεοδόσιος, όπου κατά την άφιξη μας στην Ιερά
Μονή Κλειστών θα τελέσει και την Ακολουθία της Αρτοκλασίας,που θα προσφέρει η ΘΡΙΑ

«Εκπαιδευτικά προγράμματα στην Αισχύλειο Δημοτική
Βιβλιοθήκη Ελευσίνας για παιδιά του Δημοτικού Σχολείου»

Η

Αισχύλειος
Δημοτική
Βιβλιοθήκη
του Τμήματος Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
του
Δήμου
Ελευσίνας,
ξεκινά μία ενδιαφέρουσα δράση μετά από
συνεργασία της υπευθύνου του Τμήματος
Πολιτιστικών θεμάτων
της
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής
Αττικής
κ.
Αναγνώστου Μαρίας, της
προέδρου
του
Ν . Π . Δ . Δ .
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
κ.
Bασιλείου Μαρίας και
της βιβλιοθηκονόμου
κας Γκαβέζου Μαρίας
, για την πραγματοποίηση των δύο παρακάτω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε παιδιά του Δημοτικού με στόχο την ενδυνάμωση της αναγνωστικής τους συνήθειας από μικρή ηλικία.
• Το πρώτο με θέμα «Μικρές και ιπτάμενες» απευθύνεται στις πρώτες τάξεις του δημοτικού (Α΄, Β΄, Γ΄
τάξεις) με σκοπό να μάθουν τα παιδιά τον κύκλο ζωής των εντόμων μέσα από ανάγνωση βιβλίου, παρουσίαση φωτογραφιών , βίντεο, κατασκευές εντόμων και μουσικοκινητικό παιχνίδι γνώσης.
• Το δεύτερο με θέμα «Παίρνω το πινέλο και αποτυπώνω τελείες και χρώματα» απευθύνεται στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξη) με σκοπό τα παιδιά να γνωρίσουν κινήματα ζωγραφικής μέσα
από προβολή των εκπροσώπων τους και να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα.
Υπεύθυνη για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων από τις 2 Μαΐου έως 15 Ιουνίου στην Αισχύλειο
Βιβλιοθήκη θα είναι η βιβλιοθηκονόμος μας κα Γκαβέζου Μαρία .
Ελπίζουμε η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί με επιτυχία και να αυξήσει τους μικρούς φίλους της Βιβλιοθήκης της πόλης μας, επισημαίνει η κα. Bασιλείου Μαρία.
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Διακοπή νερού σήμερα
σε Λίμνη και Δροσούπολη
Λόγω βλάβης σε αγωγό ύδρευσης
στην οδό Αιγαίου Πελάγους

Ο

Δήμος Φυλής ενημερώνει ότι, λόγω βλάβης σε αγωγό ύδρευσης στην οδό Αιγαίου
Πελάγους στα Άνω Λιόσια, έχουν προγραμματιστεί εργασίες στο δίκτυο γιατην Παρασκευή,
21 Απριλίου 2017.
Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες
θα γίνει διακοπή της υδροδότησης που θα επηρεάσει τις περιοχές Λίμνη και Δροσούπολη. Η υδροδότηση θα διακοπεί από τις 08:00 έως το πέρας
των εργασιών, το οποίο δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί επακριβώς στην παρούσα φάση.
Η βλάβη έχει παρουσιαστεί σε αγωγό στην οδό
Αιγαίου Πελάγους, στο σημείο Γεφυράκι.
Ο Δήμος Φυλής συνιστά στους κατοίκους της
περιοχής να συγκεντρώσουν εγκαίρως τις αναγκαίες ποσότητες νερού που θα χρειαστούν και ζητά
την κατανόησή τους για τις εργασίες αποκατάστασης της βλάβης, η οποία πρέπει να επιδιορθωθεί
προκειμένου να αποφευχθούν μεγαλύτερες και πιο
εκτεταμένες βλάβες του δικτύου που θα οδηγούσαν
σε ακόμη μεγαλύτερη ταλαιπωρία των κατοίκων.

Ενστάσεις των Δημάρχων για τις Τοπικές Μονάδες Υγείας

Τ

ην έκπληξή του και τον προβληματισμό του, σχετικά με τον τρόπο που έχει επιλέξει το Υπουργείο
Υγείας να συγκροτήσει Τοπικές Μονάδες Υγείας
(ΤΟ.Μ.Υ.) διατυπώνει στην επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας, Α. Ξανθό, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ.
Πατούλης.
Αρχικά, ρωτά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για
ποιο λόγο ένα ψηφισθέν άρθρο επανέρχεται εκ νέου για
ψήφιση σε άλλο Νομοσχέδιο. «Εξηγείστε μας κ. Υπουργέ, εφόσον σχεδιάζατε να το προτείνετε σε ξεχωριστό
Νομοσχέδιο, γιατί το καταθέσατε και το ψηφίσατε με τροπολογία εν μια νυκτί χωρίς διαβούλευση» σημειώνει ο κ.
Γ. Πατούλης.Στη συνέχεια, διατυπώνει την έκπληξή του,
καθώς η τροπολογία κατατέθηκε χωρίς να έχει ερωτηθεί η
Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού.
Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, «σε κάθε περίπτωση θα
έπρεπε πρωτίστως να ερωτηθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση,
από την οποία ζητάτε τη συνδρομή της, με σχετικές επιστολές που έχουν αποστείλει οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών και οι οποίοι ζητούν από τους Δήμους
την εξεύρεση κατάλληλου χώρου – κτιρίου για τη στέγαση Τοπικού Ιατρείου στο πλαίσιο δημιουργίας των
ΤΟ.Μ.Υ».
«Μας προκαλεί επίσης έκπληξη το γεγονός ότι ενώ
παραμένουν σε εκκρεμότητα χρόνια προβλήματα που
σας τα έχουμε επισημάνει πολλάκις και αφορούν στις

Δομές Υγείας της Χώρας, με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων τα οποία υπολειτουργούν ειδικά σε
απομακρυσμένους Ορεινούς και Νησιωτικούς Δήμους,
έρχεστε τώρα να φτιάξετε μια επιπλέον δομή», συνεχίζει.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι, η Τοπική
Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού δεν είναι αντίθετη στη διαδικασία
ανασυγκρότησης - μεταρρύθμισης της Υγείας και ειδικά
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ωστόσο θεωρεί ότι
είναι σκόπιμο, για ένα τόσο σοβαρό Νομοσχέδιο που
αφορά στην αντιμετώπιση της Υγείας των Πολιτών, να
ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
Να μην προχωρήσει καμία διαδικασία εάν πρώτα δεν
υπάρξει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση
των ήδη υπαρχόντων δομών Υγείας, ο οποίος θα
αμβλύνει τις οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τον πολυκερματισμό και την έλλειψη συντονισμού των δομών αυτών.
Να ληφθούν θεσμικά υπόψη οι θέσεις και οι προτάσεις
της Αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό της Πρωτοβάθμιας
φροντίδας Υγείας.
Τέλος, ο κ. Γ. Πατούλης ζητεί, με δεδομένο πως το σχετικό Νομοσχέδιο αφορά άμεσα την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και λόγω των εορτών του Πάσχα, να δοθεί παράταση της
διαβούλευσης έως το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου.

λήνης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΗΣ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού
1.462.228,62€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)
5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
(ΜΠΕ)
της
Καπνοβιομηχανίας
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ., που βρίσκεται στη θέση «Κορορέμι – Ήμερος Τόπος» του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής

και συσκευασίας φαρμακευτικών και υπό
έρευνα φαρμακευτικών προϊόντων, της εταιρείας «ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.», που βρίσκεται στην
οδό Αγ. Δημητρίου 63, στο Δήμο Αλίμου Αττικής. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Αναγνωστόπουλος)
7. Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης των
εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για το
εργοστάσιο ανακύκλωσης συσσωρευτών και
παραγωγής δευτερόχυτου μολύβδου της εταιρείας Ι. ΧΟΥΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε., στον Ασπρόπυργο στο 19ο χλμ. της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου (θέση «Λαχίδια Τούρκου ή
Βαμβακιά»).(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης
κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
8. Γνωμοδότηση επί της αναδιαμορφωμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
που αφορά στη μετεγκατάσταση δύο πλωτών
μονάδων υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας
«Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε.», από τις
θέσεις Καμάρα και Λάκκα νήσου Πόρου, στη
θέση Βράχος Παπανικόλα, νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων,
προς δημιουργία ενιαίας μονάδας 40 στρεμμάτων και
εκσυγχρονισμό με αλλαγή του είδους των εκτρεφομένων
ιχθύων.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
9. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 105/2017 απόφασης του
Π.Σ. και τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 248/2016 απόφασης του Π.Σ. αναφορικά με τα χρονικά διαστήματα λειτουργίας λαϊκής αγοράς Αιγάλεω Α΄, ημέρα Παρασκευή της
Β΄ Πειραιά του Δήμου Αιγάλεω.(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Κοροβέσης).

ΔΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ ΄΄ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ΄΄ ΤΟΥ ΠΕΣΥ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
πρόκειται να συνεδριάσει την Τρίτη, 25-42017 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, ΠαπάγουΧολαργός).
Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης ειναι:
1. Συζήτηση με θέμα : «Διόδια στο Οδικό
Δίκτυο χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας
Αττικής».
(Εισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ.
Καραμέρος και η Περιφερειακή Σύμβουλος
κ. Ι. Στεργίου)
2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου για την
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Συντήρηση υφιστάμενων οροφογραφιών και άλλες
κτηριακές βελτιώσεις του κτηρίου της οδού
Πολυγνώτου 2-4 στην Πλάκα του Δήμου
Αθηναίων», συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)
3. Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Μοσχάτου – Ταύρου για το έργο «Ανάπλαση παιδικής
χαράς οδού Αναξαγόρα της Δ.Κ. Ταύρου», συνολικού
προϋπολογισμού 235.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καπάταης)
4. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλ-

8-θριάσιο
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Εξερράγη βόμβα σε γραφεία της
Eurobank στο κέντρο της Αθήνας

Το μήνυμα των ασύλληπτων τρομοκρατών

Χ

τύπημα στην «καρδιά» της Αθήνας κατάφεραν
τρομοκράτες με στόχο κτίριο που στεγάζει τη
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της τράπεζας
Eurobank.
Ασύλληπτα μέλη ομάδων του αντάρτικου πόλης κατάφεραν να τοποθετήσουν βόμβα στην οδό Σανταρόζα 7,
δρόμο που ενώνει την οδό Σταδίου με την οδό Πανεπιστημίου, σε μία ώρα που κυκλοφορούν στο σημείο πολλά
αυτοκίνητα και πεζοί.
Στόχος τους δεν ήταν να σκοτώσουν, καθώς προηγήθηκε προειδοποιητικό τηλεφώνημα στην ιστοσελίδα
zougla.gr, αλλά να στείλουν το μήνυμα ότι παρά τις

συλλήψεις της Αντιτρομοκρατικής οι πυρήνες της
εγχώριας
τρομοκρατίας
παραμένουν ενεργοί.
Η έκρηξη ήταν ισχυρή και
ακούστηκε σε όλο το κέντρο
της πόλης. Ο εκρηκτικός
μηχανισμός ήταν τοποθετημένος μέσα σε σχολικό σακίδιο
και εξερράγη στις 22.38. Άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών είχαν προλάβει να
εκκενώσουν το δρόμο και έτσι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί. Προκλήθηκαν, ωστόσο, εκτεταμένες υλικές ζημιές
στην πρόσοψη της τράπεζας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ.,
οι δράστες επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, σταμάτησαν στην
οδό Σανταρόζα 7, άφησαν το σακίδιο σε μία εσοχή του
κτιρίου και διέφυγαν προς τα Εξάρχεια. Εκτός από τα δύο
άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες δεν αποκλείεται να
υπήρχε και ομάδα υποστήριξης σε περίπτωση που κάτι
δεν πήγαινε καλά για τους τρομοκράτες.

Οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής συνέλεξαν κάποιες
πρώτες μαρτυρίες ατόμων που είδαν κάποια από τα χαρακτηριστικά των δραστών (χρώμα κράνους, μπουφάν).Οι
αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής προσπαθούν μέσα
από την ανάλυση του τρόπου δράσης τους να καταλάβουν με ποια τρομοκρατική οργάνωση έχουν να κάνουν.
Περίμεναν χτύπημα

Η επίθεση έγινε σε μία περίοδο που η ΕΛ.ΑΣ. περίμενε
τρομοκρατικό χτύπημα. Και αυτό διότι ανεξαρτήτως του
ποιοι είναι οι δράστες του χτυπήματος στην τράπεζα,
εκκρεμεί η ανάληψη ευθύνης για τα τρομοπακέτα που
είχαν βρεθεί στο κέντρο διαλογής των ΕΛ.ΤΑ. στο Κρυονέρι και είχαν στόχο ξένους αξιωματούχους.
Η Aντιτρομοκρατική είναι σε εγρήγορση για νέα επίθεση, καθώς όσο εκκρεμεί η ανάληψη ευθύνης από κάποια
οργάνωση τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για νέα
χτυπήματα με σκοπό την συνολική ανάληψη της ευθύνης.

Κικίλιας: Εκτός πραγματικότητας ο Τσίπρας
-Δεν ευημερούν ούτε άνθρωποι ούτε αριθμοί

«Πανηγυρίζουν για όσα γκρεμίζουν» τονίζει ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α' Αθηνών, Βασίλης Κικίλιας, σε δήλωση που έκανε, αναφορικά
με τα όσα ειπώθηκαν από τον Δημήτρη Τζανακόπουλο,
στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Η δήλωση του Βασίλη Κικίλια

«Στον περίκλειστο πύργο του Μαξίμου η περικοπή των συντάξεων και η μείωση του αφορολόγητου, είναι λόγοι πανηγυρισμού.
Αφού ο κ. Τσίπρας είναι εκτός πραγματικότητας, να τον ενημερώσουμε πως δεν ευημερούν
ούτε οι άνθρωποι ούτε οι αριθμοί.
Στην πραγματική οικονομία έχουμε:
· 144.000 νέους ανέργους, από τον Οκτώβριο του 2016 έως τον Ιανουάριο του 2017!
· 1 δις αύξηση των κόκκινων δανείων, μόνο τον Ιανουάριο του 2017!
· 1,2% ύφεση, το τελευταίο τρίμηνο του 2016!
· 2,3 δις εκροή καταθέσεων, το πρώτο δίμηνο του 2017!
Είναι αλήθεια πάντως πως ακόμη με Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, δεν έχουμε φτάσει στο
επίπεδο της Βενεζουέλας».
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Με απλή αναλογική οι κάλπες του
2019 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τ

Κατατίθεται σχετική νομοθετική ρύθμιση στα τέλη Ιουνίου

ην καθιέρωση της απλής αναλογικής
και στους δήμους και στις περιφέρειες της χώρας προωθεί η κυβέρνηση,
με την σχετική νομοθετική ρύθμιση, που είναι
ενταγμένη στο συνολικό πλαίσιο αλλαγών του
«Καλλικράτη», να κατατίθεται στα τέλη Ιουνίου, με σκοπό να τεθεί σε εφαρμογή στις
εκλογές του 2019.
Μετά την καθιέρωση της απλής αναλογικής
στις εθνικές εκλογές (θα ισχύσουν από τη
μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση), το υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται στην τελική
φάση επεξεργασίας των διατάξεων για την
απλή αναλογική και στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας.
Οι εκλογές στους δήμους το 2019
αποτελούν ορόσημο για το Μαξίμου.

Η απλή αναλογική και στον χώρο της Αυτοδιοίκησης εντάσσεται σε μία συνολικότερη
αντίληψη της κυβέρνησης υπέρ των συνεργασιών αλλά και σε μία ευρύτερη στρατηγική
συμμαχιών. Κάτι που αποφεύχθηκε στην
αναμέτρηση του 2014 -λόγω εσωκομματικών
ισορροπιών- στερώντας τότε από τον
ΣΥΡΙΖΑ την επικράτηση σε σημαντικούς
δήμους και περιφέρειες. Οι εκλογές στους
δήμους το 2019 αποτελούν, άλλωστε, τις
πρώτες προγραμματισμένες κάλπες στη
χώρα και αποτελούν ορόσημο για το
Μαξίμου.

Πρακτικά, όπως αναφέρεται σε σχετικό
δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος, η ισχύς
του συστήματος της απλής αναλογικής στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση στέλνει στον δεύτερο
γύρο τους δύο πρώτους σε ποσοστά υποψηφίους, εφόσον κάποιος επικεφαλής δεν
συγκεντρώσει ποσοστό 50%+1.
Ωστόσο οι δημοτικές και περιφερειακές
παρατάξεις θα εκπροσωπούνται στα
συμβούλια με βάση τον αριθμό των εδρών
που θα εξασφαλίζουν από τον α' γύρο με το
σύστημα της απλής αναλογικής. «Τη δεύτερη
Κυριακή θα αναμετρώνται δύο πρόσωπα και
όχι οι παρατάξεις τους» αναφέρει κυβερνητικός παράγοντας εξηγώντας πως η εφαρμογή της απλής αναλογικής και στους αυτοδιοικητικούς σχηματισμούς ευνοεί την προοπτική των συμμαχιών είτε πριν είτε μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις.
Θεωρητικώς δύο ή και περισσότερες παρατάξεις μπορούν να συνεργαστούν και πριν
από τις κάλπες εξασφαλίζοντας η καθεμία
έναν δικό της αριθμό εδρών ή και μετά τον
πρώτο γύρο στηρίζοντας για το αξίωμα του
δημάρχου ή του περιφερειάρχη τα ίδια πρόσωπα.
Το καλοκαίρι η νομοθετική ρύθμιση

Ανώτερος παράγων του υπουργείου Εσωτερικών επισημαίνει ότι η νομοθετική ρύθμιση
για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου

της Αυτοδιοίκησης θα κατατεθεί περί τα
τέλη Ιουνίου-αρχές Ιουλίου και θα ακολουθήσει διάλογος με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης.
Ο ίδιος τονίζει ότι με την απλή αναλογική
«θα σπάσουν συστήματα και κατεστημένα»
στον χώρο της Αυτοδιοίκησης χαρακτηρίζοντας αδικαιολόγητες αντιδράσεις που έχουν
εκδηλωθεί από την ΚΕΔΕ μπροστά σ' αυτήν
την προοπτική. Είναι ενδεικτικό πως ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, δήλωσε προσφάτως πως
θεωρεί ότι η απλή αναλογική θα οδηγήσει στη
διάλυση των δήμων και ότι δεν θα καλύψει
κανένα απολύτως πρόβλημα. Παρουσιάζει
πάντως ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο τα
πολιτικά κόμματα θα σταθούν απέναντι στην
απλή αναλογική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
όταν η σχετική ρύθμιση θα φθάσει προς ψήφιση στη Βουλή.
Στην κυβέρνηση θεωρούν δεδομένη την
άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσει την
απλή αναλογική για τους δήμους και τις περ-

«Πρωταθλήτρια κόσμου» η Ελλάδα
στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια!

Σ

τα 316 δισ. ευρώ υπολογίζει το ενεργητικό
των πέντε μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην
έκθεση του για την Παγκόσμια
Χρηματοοικονομική Σταθερότητα (Global Financial Stability
Report) που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη, στην Ουάσιγκτον, όταν συνολικά το ενεργητικό των 172 μεγαλύτερων
ευρωπαϊκών
τραπεζών
(συμπεριλαμβανομένων των
ελβετικών) ανέρχεται σε 32,6
τρισ. ευρώ!
Με βάση τα ίδια στοιχεία το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα
αντιστοιχεί από πλευράς ενεργητικού
στο 1% του ευρωπαϊκού τραπεζικού
συστήματος, όταν το τραπεζικό
σύστημα της Πορτογαλίας και της
Ιρλανδίας είναι στο 0,9% και στο 0,8%
αντίστοιχα.
Το τραπεζικό σύστημα της Γαλλίας
είναι το μεγαλύτερο καθώς συγκεντρώνει το 22,3% του ενεργητικού, της
Βρετανίας ακολουθεί με ποσοστό
19,2%, τρίτη είναι η Γερμανία με ενεργητικό 12,7% επί του συνόλου, τέταρτη η Ισπανία με ενεργητικό 10,8%
επί του συνόλου και πέμπτη η Ιταλία
με ενεργητικό 2,4 τρισ. ευρώ ή 7,6%
επί του συνόλου.

Από τη συγκεκριμένη έκθεση που
δόθηκε στη δημοσιότητα προκύπτουν
ενδιαφέροντα συγκριτικά στοιχεία για
την κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε σχέση με άλλα
διεθνώς.
Για παράδειγμα όταν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των ελληνικών
τραπεζών, δηλαδή τα δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών
και τα δάνεια αβέβαιης είσπραξης
χωρίς τη ρευστοποίηση εξασφάλισης,
ανεξαρτήτως ημερών καθυστέρησης
αγγίζουν τα 104,8 δισ. ευρώ, την ίδια
στιγμή στην Ιταλία είναι στα 330 δισ.
ευρώ!

Ωστόσο, τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια στην Ελλάδα ανέρχονται σήμερα στο 36,4% του συνόλου, όταν στην
Ιταλία είναι στο 12,2% του συνόλου,
στην Ιρλανδία είναι στο 14,6% του
συνόλου και στην Πορτογαλία στο
12,6%. Στη Γερμανία είναι στο 2% του
συνόλου, ενώ στη Βρετανία μόλις στο
1%.Αλλά και πολλές μη ευρωπαϊκές
χώρες έχουν χαμηλότερο δείκτη μη
εξυπηρετούμενων δανείων από αυτόν
της Ελλάδας.
Στην Ινδία τα «κόκκινα» δάνεια είναι
στο 11,3% του συνόλου, στη Ρωσία
στο 15,6%, στη Βραζιλία στο 9,5%,
και στην Κίνα στο 4,8%.

ιφέρειες, κάτι που φάνηκε άλλωστε και πέρυσι το καλοκαίρι στην ψηφοφορία για την αλλαγή του εκλογικού νόμου στη Βουλή.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει με
σαφήνεια ότι εφόσον η ΝΔ αναλάβει τη
διακυβέρνηση θα καταργήσει την απλή
αναλογική που ψήφισε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.

Άλλωστε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει με
σαφήνεια ότι εφόσον η ΝΔ αναλάβει τη διακυβέρνηση θα καταργήσει την απλή αναλογική
που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.
Σε πρόσφατη συζήτηση που έγινε στη
Βουλή, η Ένωση Κεντρώων τάχθηκε υπέρ
της απλής αναλογικής και στους δήμους, ενώ
το ΚΚΕ διαχρονικά τάσσεται υπέρ της απλής
αναλογικής. Ερωτηματικό είναι το τι θα πράξει
το ΠΑΣΟΚ, το οποίο να σημειωθεί πέρυσι δεν
υπερψήφισε την απλή αναλογική στην αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Οι ληστές των
χρηματοκιβωτίων
«μπούκαραν»
σε φαρμακευτική
εταιρεία στον Αυλώνα

Λ

ηστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 03.00 τα
ξημερώματα της Πέμπτης σε φαρμακευτική εταιρεία στον Αυλώνα, με την ΕΛ.ΑΣ.
να εκτιμά πως πρόκειται για ακόμη ένα
«χτύπημα» της λεγόμενης «συμμορίας των
χρηματοκιβωτίων».
Πέντε κουκουλοφόροι «μπούκαραν» στην
αποθήκη της εταιρείας, στο 48ο χλμ. της Εθνικής
Οδού Αθηνών - Λαμίας, και με την απειλή καραμπίνας ακινητοποίησαν τον φύλακα και τον έδεσαν.
Στη συνέχεια άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο από
το λογιστήριο και φεύγοντας πήραν το
αυτοκίνητο του φύλακα.
Το έργο της προανάκρισης βρίσκεται σε εξέλιξη.

10-θριάσιο
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ΔΕΥ Τ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥ Η
Πρωί 9 με 1
Απόγευμα 5 με 8

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εταιρεία Security στην Ελευσίνα ζητά άνδρες – φύλακες ασφαλείας
για εργασία στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου
(Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργος).
Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή άδειας εργασίας.
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5542141, αποστολή βιογραφικών
στο : mail@harris-security.com .

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.
ΕΔΩ!!! Πωλούνται οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα ενός και δυο στρεμμάτων με άδεια
οικοδομής σε καταπληκτικές τιμές με 5.000€ το στρέμμα χωρίς προκαταβολή με άτοκες
δόσεις 100 ευρώ/μήνα. Πωλούνται 4 στρέμματα άρτια και οικοδομήσιμα χτίζει 200τ.μ. με
φώς και νερό μέσα στο οικόπεδο μόνο 3.000€/στρέμμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157
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Τ ο 66% των Α θηναί ων δεν εν οχλ εί ται από τους πρόσφυγες

Τ

ην αλληλεγγύη των πολιτών της
Αθήνας προς τους πρόσφυγες αλλά
και τον προβληματισμό τους για
ζητήματα διαμονής και κοινωνικής ένταξης
αναδεικνύει έρευνα του Παρατηρητηρίου
Προσφυγικών Ροών του δήμου Αθηναίων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι
κάτοικοι στις γειτονιές της Αθήνας δηλώνουν
ότι τους στήριξαν, με παροχή τροφίμων,
ειδών ένδυσης, χρημάτων κ.ά., κάτι που
ισχύει ακόμα και για την πλειονότητα των
Αθηναίων που αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες (55%) ή είναι άνεργοι (58%).
Όμως, την ίδια ώρα το 54% των πολιτών
θεωρεί ότι οι πρόσφυγες δεν μπορούν να
ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία .
Παράλληλα, η κοινή γνώμη εμφανίζεται

διχασμένη σε εργασιακά θέματα, με το 50%
των Αθηναίων, που μετείχαν στην έρευνα, να
τάσσεται υπέρ και το 37% κατά της παροχής
αδειών εργασίας στους πρόσφυγες.
Πάντως, στην πλειονότητά τους, οι κάτοικοι
και στις επτά δημοτικές κοινότητες της

Αθήνας δηλώνουν ότι θα έπρεπε να
επιτρέπεται στα παιδιά των προσφύγων να
γράφονται σε δημόσια σχολεία (72%) και να
πηγαίνουν σε Δημοτικούς παιδικούς
σταθμούς (65%).
Τις έρευνες για το Παρατηρητήριο
πραγματοποίησε η Public Issue και τα
ευρήματά της δίνουν και συγκριτικά στοιχεία
για στάσεις και συμπεριφορές των
ερωτώμενων κατά τους τελευταίους μήνες
της
προηγούμενης
χρονιάς.
Είναι
αξιοσημείωτο ότι τον Δεκέμβριο του 2016, σε
ποσοστό 66% , οι Αθηναίοι δηλώνουν ότι η
παρουσία των προσφύγων στη γειτονιά τους
δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, ενώ δυο
μήνες πριν, τον Οκτώβριο, το ποσοστό αυτό
ήταν 51%.

Ως προς τον τόπο διαμονής των
προσφύγων, η στάση των Αθηναίων
διαμορφώνεται με κυρίαρχο στοιχείο αν ζουν
στη γειτονιά τους ή βλέπουν γύρω τους
πρόσφυγες/μετανάστες. Όσο αυξάνεται το
ποσοστό ορατότητας, τόσο αυξάνεται η
προτίμηση των ειδικών ξενώνων ως χώρων
διαμονής για πρόσφυγες σε αντίστιξη με τη
διαμονή προσφύγων σε διαμερίσματα.
Σε γενικό πλαίσιο, η κοινή γνώμη
εμφανίζεται διχασμένη , με το 38% να
δηλώνει πως θα ήταν προτιμότερο οι
πρόσφυγες να διαμένουν σε ειδικούς
ξενώνες φιλοξενίας μόνο για πρόσφυγες,
ενώ το 43% δηλώνει πως θα ήταν
προτιμότερο να ζουν σε διαμερίσματα στην
πόλη.

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.

12-θριάσιο
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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.

Τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών για τη μονάδα Υγείας
ΠΕΔΥ Ελευσίνας (ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309
(ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ)

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο
Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος γωνία.
6974792931, 2105571963

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ζητείται βοηθός λογιστή σε εμπορική/τεχνικήεταιρεία.
Απόφοιτος οικονομικής σχολής 5έτη προϋπηρεσίας.
Γνώση λογιστικών προγραμμάτων.
Περιοχή Ασπρόπυργος . Αποστολή βιογραφικών
στο e-mail:lampathakisb@gmail.com
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ
ΤΖΑΚΙ. ΠΕΥΚΟ 130€/ΤΟΝΟΣ, ΕΛΙΑ
160€/ΤΟΝΟΣ, ΔΑΔΙ 3 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/
10€. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6982155684
& 6943424342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,
ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ
210 5575860-1

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/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

Α Σ ΠΡ ΟΠΥ Ρ Γ Ο Σ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85
Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ )
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ
ΤΗΛ: 6977426279

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΗ
ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
"ΛΑΙΜΟΣ-ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ" ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (400m-1στρ).
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (1-1,5στρ). ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
"ΛΑΙΜΟΣ-ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ" Ή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(2-4στρ). ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6946971237

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον χώρο της
φύλαξης και διαχείρισης αρχείου, επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της, για πλήρη απασχόληση:
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. 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 Διευθυντή 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)

Ματωμένο Πάσχα στους δρόμους
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-Πολλά τροχαία, 26 νεκροί, 17 σοβαρά τραυματίες

Μ

ακρύς ήταν και πάλι ο κατάλογος των θυμάτων
σε τροχαία δυστυχήματα και φέτος το Πάσχα.
Παρά το ότι νέοι, σύγχρονοι εθνικοί δρόμοι
δόθηκαν στην κυκλοφορία, τα ποσοστά των τροχαίων,
όπως δείχνουν τα στοιχεία του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.,
παρέμειναν υψηλά. Μπορεί συγκριτικά με το αντίστοιχο
περσινό χρονικό διάστημα να ήταν μειωμένα, ωστόσο,
όπως λένε χαρακτηριστικά αστυνομικοί, δεν μειώθηκαν
όσο υπολόγιζαν. Για άλλη μια χρονιά, το μεγαλύτερο
ποσοστό των θανατηφόρων τροχαίων, περίπου 75%80%, σημειώθηκε σε μεγάλα αστικά κέντρα, περιαστικούς
και επαρχιακούς δρόμους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία
Μέσα σε ένα δεκαήμερο, από τις 7 Απριλίου έως και τη
Δευτέρα του Πάσχα 17 Απριλίου σημειώθηκαν 333
τροχαία ατυχήματα. Από αυτά τα 26 ήταν θανατηφόρα, τα
17 σοβαρά και τα 290 ελαφρά. Την περσινή χρονιά είχαν
σημειωθεί 20 περισσότερα τροχαία, εκ των οποίων τα 28
ήταν θανατηφόρα, 35 σοβαρά και 290 ελαφρά (ίδιος
αριθμός με φέτος).
Τις ημέρες του Πάσχα 443 άνθρωποι ενεπλάκησαν σε
τροχαία. Από αυτούς 26 τραυματίστηκαν θανάσιμα, 18
τραυματίστηκαν βαριά και 399 ελαφρότερα.

Το 2016 είχαν καταγραφεί 461 παθόντες από τροχαία
ατυχήματα, από τους οποίους 31 είχαν ανασυρθεί νεκροί,
40 βαριά τραυματισμένοι και 390 ελαφρά.
Οι αιτίες των δυστυχημάτων
Το μόνο που δεν αλλάζει, όπως λένε οι αξιωματικοί της
ΕΛ.ΑΣ είναι οι αιτίες των δυστυχημάτων. Αυτές ήταν και

ΣΕΒ: Διπλασιάστηκε η μερική απασχόληση
στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης

Δ

ιπλάσια σε μέγεθος απ’ ότι ήταν πριν την κρίση
αλλά ακόμη μισή σε μέγεθος απ’ ότι στην ΕΕ είναι η
μερική απασχόληση στην Ελλάδα.Οπως προκύπτει
από την εβδομαδιαία ανάλυση του ΣΕΒ για την ελληνική
οικονομία στην Ελλάδα, 1 στους 10 εργαζόμενους απασχολείται με μερική απασχόληση, ενώ στην ΕΕ-28 το ποσοστό
της μερικής απασχόλησης είναι διπλάσιο (2 στους 10). Και
στις δύο περιοχές οι μερικώς απασχολούμενοι δουλεύουν
κατά μέσο όρο 20 ώρες εβδομαδιαίως.
Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, στην Ελλάδα της κρίσης η μερική
απασχόληση αποτελεί μία διέξοδο για επιχειρήσεις που
αγωνίζονται να επιβιώσουν σε μια δύσκολη οικονομική
συγκυρία δραματικής πτώσης του τζίρου, και που η παραγωγική τους διάρθρωση επιτρέπει αντίστοιχο προγραμματισμό για τις θέσεις εργασίας.
Το θετικό είναι ότι διασώζονται θέσεις εργασίας που είναι πλέον αρκετές, έστω και με μειωμένη
συμμετοχή στην παραγωγή που μπορεί όμως να βελτιωθεί στα πρώτα σημάδια της ανάκαμψης. Η
δυσάρεστη εξέλιξη είναι ότι σε κάποιους τομείς της αγοράς, ιδιαίτερα στις λιγότερο οργανωμένες
επιχειρήσεις, αναπτύσσονται παράλληλα πολλές φορές, πρακτικές της αδήλωτης ή μερικά αδήλωτης εργασίας.
Οπως τονίζει, η διόγκωση της μη πλήρους απασχόλησης στα χρόνια της κρίσης είναι εντυπωσιακή. Η πλήρης απασχόληση, από 79% των νέων συμβάσεων πρόσληψης το 2009 διαμορφώνεται σε 46% περίπου, σημειώνοντας μάλιστα ελαφρά αύξηση σε σχέση με το ιστορικά χαμηλό 44,5%
το 2015. Η αναστροφή της πτωτικής τάσης το 2016 είναι οριακή, και οφείλεται κυρίως στη μείωση
της εκ περιτροπής απασχόλησης, ¾ της οποίας οδήγησαν σε αύξηση της μερικής απασχόλησης και
¼ σε αύξηση της πλήρους απασχόλησης, καθώς η ανεργία αποκλιμακώνεται.

Δωρεά 143 ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ από
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δ

ωρεά, ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ, προς το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η οποία καλύπτει την προμήθεια 143 υπερσύγχρονων ασθενοφόρων
οχημάτων και την πλήρη συντήρησή τους για οκτώ χρόνια, καθώς και την
ψηφιακή αναβάθμιση του επιχειρησιακού κέντρου, ανακοίνωσε το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, σε ειδική εκδήλωσε. Η δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
ενάντια στην κρίση και πραγματοποιείται επιπλέον της τακτικής κοινωφελούς δράσης
του Ιδρύματος.
Αναλυτικά, η δωρεά αφορά στην προμήθεια 65 συμβατικών ασθενοφόρων, 22 κινητών ιατρικών μονάδων, 26 ασθενοφόρων 4Χ4, καθώς και 30 οχημάτων μικρού όγκου.
Επιπλέον, μέσω της δωρεάς, το Ίδρυμα θα υποστηρίξει και την ψηφιακή αναβάθμιση
του επιχειρησιακού κέντρου της Αττικής, το οποίο δέχεται ετησίως άνω των 1.700.000
κλήσεων.
Η αναβάθμιση περιλαμβάνει την ηλεκτρονική διαχείριση των περιστατικών και την
εφαρμογή τηλεματικής παρακολούθησης των 200 ασθενοφόρων οχημάτων, που
δρουν στην περιφέρεια Αττικής, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα βελτίωσης του χρόνου ανταπόκρισης κατά 25%.

παραμένουν: η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση κράνους, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η μέθη, η χρήση κινητού τηλεφώνου, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η
κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, το αντικανονικό προσπέρασμα, οι αντικανονικοί ελιγμοί, η παραβίαση προτεραιότητας, η μη χρήση παιδικού καθίσματος και τα φθαρμένα
ελαστικά.

Σε κάθε περίπτωση, για τις νέες προσλήψεις η εκ περιτροπής απασχόληση, έχει αυξηθεί από το
4% στο 15% του συνόλου μεταξύ 2009 και 2016, αντιστοίχως, η μερική απασχόληση από το 17%
στο 40%.
Κλάδοι με μικρότερη μερική απασχόληση είναι εκείνοι που συμμετέχει το Δημόσιο ή υπάρχει έντονος συνδικαλισμός ή όπου ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος.
Για παράδειγμα, στη δημόσια διοίκηση, μόνο το 0,9% του εργατικού δυναμικού απασχολείται σε
μερική απασχόληση στην Ελλάδα (με μέσο όρο 9,5%) ενώ στην ΕΕ-28 το αντίστοιχο ποσοστό
ανέρχεται σε 13,5% (με μέσο όρο 20,4%).
Στον κλάδο ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, τα ποσοστά μερικής απασχόλησης ανέρχονται σε 2%
στην Ελλάδα και 5% στην ΕΕ-28. Και στην άλλη πλευρά του ανταγωνιστικού τόξου, στον τουρισμό
και το εμπόριο π.χ., η μερική απασχόληση στην Ελλάδα ανέρχεται σε 10,5% και 16,4% αντιστοίχως,
ενώ στην ΕΕ-28 τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 33,2% και 23,7%.Στη μεταποίηση, τα αντίστοιχα ποσοστά μερικής απασχόλησης είναι πολύ κοντά (6,1% στην Ελλάδα και 7,8% στην ΕΕ-28).
Αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχουν μεν τεχνολογικοί περιορισμοί που επηρεάζουν τη χρήση της μερικής απασχόλησης, αλλά ότι στη χώρα μας η πρακτική αυτή ακόμη έχει πολύ δρόμο να διανύσει γιατί
μέχρι πριν λίγα χρόνια τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι είχαν την πολυτέλεια να την αποφεύγουν, ενώ σήμερα έχουμε αρχίσει να συγκλίνουμε προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο καθώς υιοθετούνται πιο ελαστικά παραγωγικά μοντέλα, όπου αυτό είναι δυνατό.
Υπάρχουν, επίσης, δύο κλάδοι όπου εμφανίζονται μεγάλες διαφορές στη χρήση της μερικής
απασχόλησης μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-28.
Ο πρώτος αφορά τις κατασκευές. Ενώ πριν την κρίση (2008), η συσχέτιση ήταν στη σωστή
κατεύθυνση (2,4% στην Ελλάδα, 6,1% στην ΕΕ-28), σήμερα (2016) η συσχέτιση έχει πλήρως ανατραπεί (16,5% στην Ελλάδα, 8,1% στην ΕΕ-28).
Και αυτό είναι υποδηλωτικό της ολοσχερούς καταστροφής του κλάδου των κατασκευών στην
Ελλάδα στη διάρκεια της κρίσης, με την μερική απασχόληση να είναι η υψηλότερη απ’ όλους τους
άλλους κλάδους της οικονομίας, με την εξαίρεση του κλάδου τέχνες/διασκέδαση που είναι ακόμη
υψηλότερη, λόγω της φύσεως της εργασίας στον κλάδο αυτό.
Η δεύτερη περίπτωση αφορά στον κλάδο υγείας/κοινωνικών υπηρεσιών, όπου στην Ελλάδα η
χρήση της μερικής απασχόλησης είναι 5,7% όταν στην ΕΕ είναι 32,8%. Προφανώς και εδώ
υπάρχουν εσωτερικές δυσκαμψίες στην οργάνωση της παραγωγικής λειτουργίας.

Γ ΑΜ ΟΣ

Ο ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΖΩΦΡΙΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΖΩΦΡΙΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ
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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 , 10:0022:00-- 6970343665

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

Ενοικιάζεται ή πωλείται
περιφραγμένο οικόπεδο
130
μέτρα
για
οποιαδήποτε χρήση στην
οδό Καραϊσκάκη στον
Ασπρόπυργο . Τηλ.
επικοινωνίας 6936678467
(2.2. 17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ:
Διατίθεται
(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,
κεντρική
θέρμανση,
κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
μονοκατοικία 65 τ.μ., 1ου,
διαμπερής, 1 υ/δ, μπάνιο,
ενιαίο σαλόνι κουζίνα,
απεριόριστη θέα, ελεύθερη,

καλή κατάσταση, κοντά
στον
Σκλαβενίτη,
με
θερμοσίφωνα
χωρίς
θέρμανση,
2
ενοίκια
μπροστά, άμεσα διαθέσιμο,
τιμή 200€ , 6944915800,
10:00-19:00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
μονοκατοικία 80 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'65, μπάνιο, ανοικτό
πάρκιν, κήπος 170 τ.μ.,
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
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)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η εταιρία ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο,
που δραστηριοποιείται στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) του φαρμάκου ,
ζητά να προσλάβει υπάλληλο αποθήκης με σχετική εργασιακή εμπειρία για πενθήμερη εργασία.
Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι όπως
αποστείλετε το Βιογραφικό σας στην διεύθυνση
info@alfaomega.gr ή με fax στο 210/5597634.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ.,
ισογείου - 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

τηλ:6945466284

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως
Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€. Είκοσι χιλιάδες
μετρητά και 1.500€ τον μήνα.
Πληροφορίες στο 6977646768.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για
εργασία ή συνεργασία.
Τηλ.
210
5573612,
6932864021
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής
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 ΕΛΛΗΝΙΔΑ 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
6980702259
κος
Παναγιώτης (1.10.16)
Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών
(βρεφονηπιοκόμος).
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά
οποιαδήποτε
εργασία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
115 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΗΠΟ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 520 Τ.Μ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ: 6947144257
Ενοικιάζονται
στα Γερμανικά
Ασπροπύργου
2 διαμερίσματα,
2αρι & 3αρι.
Πληροφορίες:
6944388491,
2105570903

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.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 2105576988
ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι Γ Ι Α Α Γ Ο ΡΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ
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
αυτοκίνητο μοντέλο 90 και
άνω
μικρομεσαίου
κυβισμού, διότι υπάρχει
πρόβλημα υγείας. Δίνεται
αμοιβή 300 ευρώ. Τηλ:
6932851913.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΣΤΟΝ 1ο

ΟΡΟΦΟ 65 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΤΩΝ 25.000 ΕΥΡΩ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6977676099

Κος ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
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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 ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55466745546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ 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
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344

Δ/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 ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ-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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 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

ΙΒΙΣΚΟΣ

Στο κατάστημά μας θα βρείτε:
α) Βότανα (ιβίσκος, αλόη,
σπιρουλίνα, κλπ)
β) Αρωματικά φυτά (μέντα, δυόσμος,
ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμομήλι, φασκόμηλο,
κλπ)
δ) Μπαχαρικά σε μεγάλη ποικιλία
κάθε είδους όπως κάρυ, πιπέρι,
μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές χρήσεις και γεύσεις και αλάτι διαφόρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος όπως
μ α σ τ ί χ α Χ ί ο υ , μ έ λι , κ λ π κ α ι
αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ )
Κ α λ λυ ν τ ι κ ά , α φ ρ ό λο υ τ ρ α ,
οδοντόκρεμες, κλπ. βασισμένα σε
φυ τι κ ά
π ρ ο ϊ ό ντ α
ό π ως
η
μαστίχα, η αλόη, η ελιά κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και
τους εορταζομένους φίλους σας όπως
ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με βιολογικά υλκά.
θ) Ζεάλευρα και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την
ποιότητα αλλά και για να γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες
της φύσης μέσα από τα φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α Ασπρόπυργος,
Τηλέφωνο: 210-5579801

16-θριάσιο

Παρασκευή 21 Απριλίου 2017

