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Ζητήματα ασφαλείας και συντήρησης
κυριάρχησαν στην πίτα
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Kαίριας σημασίας η προγραμματική σύμβαση με την
Περιφέρεια Αττικής για την "Επισκευή και ενεργειακή
αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων χώρων του
Δήμου Αχαρνών" προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.
Ρόδου 6, 2105576086

Ελευσίνα
Κατελανάκη Ελευθερία Μ. Παγκάλου 42,
2105561480

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232
Αχαρνές

Τσιρομάλη Αφροδίτη Ι.
Θρακομακεδόνων 131, 2102435820

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Π ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 40,
Χαϊδάρι
Χαλέπη Μαρία Δ. Ηρώων Πολυτεχνείου 27
- Δάσος, 2105822028

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αραιή συννεφιά
Η θερμοκρασία θα φτάσει
στους 13 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Θεοδώρα, Δώρα,
Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα *
Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω,
Πουλχέρη *

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Διεύθυνση: 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

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Άνω Λιόσια : Στη "δαγκάνα" της
Ασφάλειας εγκληματική ομάδα
που λήστευε ηλικιωμένους

Α

κόμα μια υπόθεση ληστειών και κλοπών
εξιχνιάσθηκε με επιτυχία από Ελληνική
Αστυνομία, αφού πιάστηκε στη ΄΄δαγκάνα΄΄ εγκληματική ομάδα που δρούσε διάφορες
περιοχές .
Οι δράστες συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, του Τμήματος
Ασφαλείας Άνω Λιοσίων και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, που
πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 9ης Φεβρουαρίου στα Άνω Λιόσια όπου συνελήφθησαν 6
άτομα εκ των οποίων 3 γυναίκες, ηλικίας 36, 54
και 56 ετών, 41χρονος άνδρας και δυο ανήλικοι.
Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί τα
στοιχεία ακόμη 3 γυναικών, ηλικίας 25, 31 και 35
ετών, ενώ αναζητείται και άγνωστος αριθμός συνεργών τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση επιβιβάζονταν σε όχημα τύπου βαν, σε ομάδες 4 έως 6 ατόμων, και κινούμενοι σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής (Κηφισιά, Ψυχικό, Χολαργό, Ν. Ιωνία,
Μεταμόρφωση), εντόπιζαν οικίες, στις οποίες διέμεναν ηλικιωμένα κυρίως άτομα.
Αφού εντόπιζαν τα θύματά τους, μετέβαιναν στη συνέχεια οργανωμένα στις οικίες - στόχους, όπου μέλη της ομάδας παριστάνοντας τους πλανόδιους πωλητές απασχολούσαν τους ενοίκους, ενώ άλλα μέλη εισέρχονταν στους χώρους των κατοικιών και αφαιρούσαν κοσμήματα, χρηματικά ποσά και διάφορα πολύτιμα αντικείμενα.
Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, εφόσον η πράξη τους έγινε αντιληπτή, δεν δίσταζαν μέχρι να ολοκληρώσουν τον
σκοπό τους, να ασκήσουν βία στα θύματά τους, προκειμένου να τους ακινητοποιήσουν…

ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Λύθηκε το μυστήριο με τον «χαμένο»
El Greco σε οικία 81χρονου στη Μάνδρα

Σ

άλος δημιουργήθηκε με τον «χαμένο» Ελ Γκρέκο που
βρέθηκε στην κατοχή 81 χρονου (πρώην ιδιοκτήτης
γνωστής πτηνοτροφικής εταιρίας) στο εντυπωσιακό
σπίτι των 16 στρεμμάτων στη Μάνδρα . Όπως έγινε γνωστό,
από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που έκαναν οι Αρχές
για να εξαρθρώσουν τη συμμορία των Ρομά που λήστευε και
έκλεβε σπίτια σε όλη την Αθήνα, προέκυψε ότι οι Ρομά ήθελαν
να μπουν στο σπίτι του 81χρονου γνωρίζοντας ότι στο εσωτερικό του βρίσκεται ένας ολόκληρος «θησαυρός».
Έτσι, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της Μάνδρας όπου
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο βρήκαν τον πίνακα του Ελ
Γκρέκο.
Ο εύπορος συνταξιούχος είχε στο σπίτι του και 23 εικόνες
βυζαντινής περιόδου. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι όλα
τα έργα ήταν φανερά εκτός από τον πίνακα του Ελ Γκρέκο. Ο
συλληφθείς δηλώνει συλλέκτης και δεν ανέφερε στους αστυνομικούς την προέλευση του πίνακα.
Μεταξύ άλλων στο σπίτι του είχε ένα λειτουργικό πολυβόλο
το οποίο χρονολογείται προ του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Πιο αναλυτικά, εντοπίστηκε κατοικία του 81χρονου στην
Μάνδρα Αττικής, όπου – μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν:
(23) εικόνες βυζαντινής περιόδου επιτάφιος
(5) άμφια, (108) αρχαία νομίσματα
πήλινη κεφαλή, το χρηματικό ποσό των (21.000) ευρώ
πίνακας μεγάλης αξίας, πολυβόλο στηριζόμενο σε τρίποδο,
που χρονολογείται προ του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
(2) βλήματα όλμων, ανενεργά Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
(7) πιστόλια και (5) γεμιστήρες, (3) περίστροφα
επαναληπτική καραμπίνα, με τροποποιημένο γεμιστήρα
τυφέκιο με διόπτρα και σιγαστήρα, πλήθος φυσιγγιών, διαφόρων διαμετρημάτων, χειροβομβίδα αμυντικού τύπου ανενεργή, πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, μαχαίρια και σουγιάδες,
ξίφη, σπαθιά και ξιφίδιο.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε
βάρος του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Eίναι όμως αυθεντικός ο πίνακας του μεγάλου Κρητικού
ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου που βρέθηκε σε σπίτι
ηλικιωμένου, στο πλαίσιο έρευνας της αστυνομίας για την
εξάρθρωση της σπείρας Ρομά;

Η Εθνική Πινακοθήκη … απαντά σε όσους πιστεύουν
ότι έπιασαν «λαβράκι».
Σύμφωνα με δηλώσεις της διευθύντριας της Εθνικής Πινακοθήκης, κυρίας Μαρίνας Λαμπράκη Πλάκα: «Το έργο έχει
φθάσει στην Εθνική Πινακοθήκη κι έχει εξετασθεί. Δεν κρίνεται
ότι είναι ένα έργο ιδιαίτερης ιστορικής αξίας και δεν έχει σχέση
με τον Ελ Γκρέκο».

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017

Η Δυτική Αττική ως Logistics Center
της ελληνικής επικράτειας

Πρωτευούσης σημασίας η αύξηση της απασχόλησης στην τοπική
κοινωνία και η μετάβαση από την χωροταξική αναρχία
σε ένα πρότυπο οργάνωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Σ

το πλαίσιο της συστηματικής
εργασίας για την ανάδειξη και
αξιοποίηση όλων των παραγωγικών
δυνατοτήτων της περιοχής μας, η Περιφέρεια
Αττικής/ Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής
Αττικής έχει θέσει υπό την αιγίδα της την
Ημερίδα που διοργανώνεται το περιοδικό
Logistics Leader, την Τετάρτη, 22
Φεβρουαρίου 2017 στην Ελευσίνα (Elefsina
Hotel- αίθουσα «ΑΙΣΧΥΛΟΣ») με θέμα:
«Δυτική Αττική Logistics Center της
ελληνικής επικράτειας»
Στην Ημερίδα θα απευθύνει χαιρετισμό, ο
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ.
Βασιλείου και θα συμμετέχει σε συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Στρατηγικός
Σχεδιασμός για την Ανάπτυξη των Logistics
στην Ελλάδα» όπου θα εξεταστεί η ανάπτυξη
της εφοδιαστικής αλυσίδας ως μοχλός
μετάβασης από την χωροταξική αναρχία σε
ένα πρότυπο οργάνωσης επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων
με
σεβασμό
στο
περιβάλλον, τις κοινωνικές συνθήκες και
μέριμνα για την αύξηση της απασχόλησης
στην τοπική κοινωνία, αποφέροντας έτσι
προστιθέμενη αξία και πολλαπλά οφέλη.

θριάσιο-3

ΤΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στα ταμεία των
δήμων μπαίνει
η 2η δόση

της τακτικής επιχορήγησης
για το 2017, ύψους 106,8 εκατ.

Σ

τα ταμεία των δήμων μπαίνει η δεύτερη δόση της
τακτικής επιχορήγησης για το 2017, ύψους
106.827.133.57 ευρώ.
Η σχετική απόφαση του υπουργού Εσωτερικών υπεγράφη ήδη και αφορά στην κατανομή του παραπάνω ποσού
για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών.
Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό που παρακρατείται από
τους ΚΑΠ για τη χρηματοδότηση του Λογαριασμού
Εξυγίανσης των ΟΤΑ, έχει μειωθεί από 4% στο 1%, με
αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν για τους ΚΑΠ 13 εκ. ευρώ.
Αναλυτικά η κατανομή ανά δήμο στη Δυτική Αττική.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 246.391,69
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 376.507,98
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 164.158,14
ΜΕΓΑΡΕΩΝ 272.155,50
ΦΥΛΗΣ 280.825,71
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 411.299,13

Ζητήματα ασφαλείας και συντήρησης κυριάρχησαν στην πίτα
των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αχαρνών

Kαίριας σημασίας η προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την "Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση
σχολικών κτιρίων και προαυλίων χώρων του Δήμου Αχαρνών" προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ

Σ

την κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής
της πίτας της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρουσία του Δημάρχου Αχαρνών κ.
Γιάννης Κασσαβού, Αντιδημάρχων του
Δήμου Αχαρνών, των προέδρων των Σχολικών Επιτροπών και εκπροσώπων της
σχολικής κοινότητας.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών στο σύντομο χαιρετισμό του ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των σχολείων αλλά και των
σχολικών φορέων για τη συνεργασία τους
και τις προσπάθειες τους, προκειμένου τα
σχολεία του Δήμου Αχαρνών να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς σημαντικά
προβλήματα στις υποδομές τους
δηλώνοντας χαρακτηριστικά: "Οι προσπάθειες μας για την ομαλή λειτουργία
των σχολικών μονάδων του Δήμου Αχαρνών είναι σημαντικές και αναγνωρίζονται
από την σχολική κοινότητα. Η δεινή οικονομική κατάσταση του Δήμου Αχαρνών
δεν αποτελεί για εμάς άλλοθι, αλλά ούτε
και ανασταλτικός παράγοντας για να
αναζητήσουμε λύσεις για να λειτουργούν
τα σχολεία μας χωρίς προβλήματα.
Μέσα από το πρόγραμμα Κοινωφελούς
Χαρακτήρα, μέσα από την προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για

την "Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων
χώρων του Δήμου Αχαρνών" προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ, αλλά και μέσα από
τις τιτάνιες προσπάθειες των Υπηρεσιών
του Δήμου Αχαρνών και των Σχολικών
Επιτροπών, έχουμε ανταποκριθεί στις
ανάγκες και απαιτήσεις των σχολικών μας
κτιρίων.
Η αναγνώριση αυτής της προσπάθειας,
μας δίνει τη δύναμη να βελτιωθούμε
ακόμη περισσότερο, αλλά και να γίνουμε
πιο αποτελεσματικοί, προς όφελος της
πολυάριθμης σχολικής κοινότητας του
Δήμου Αχαρνών".
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και
απεύθυναν χαιρετισμό: ο Αντιδήμαρχος
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νέας Γενιάς κ. Στάθης Τοπαλίδης, ο Αντι

της εκδήλωσης και πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αχαρνών
κ.κ. Κώστας Καρυδάκης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Γεωργία Ευθυμιάδου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Επίσης η πρόεδρος της Ένωσης
Συλλόγων και Κηδεμόνων του Δήμου Αχαρνών κα Γιώτα Γιαννάκου, ο πρόεδρος
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών "ο Σωκράτης" κ. Αποστόλης Παπαγιαννόπουλος και
οι εκπρόσωποι των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων στις Σχολικές Επιτροπές

δήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και
Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Γιώργος
Σταύρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης κ. Θεόδωρος Συρινίδης,
ο
Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος,
Πρασίνου και Πολεοδομίας κ. Στέργιος
Πεδιαδίτης, καθώς και οι "οικοδεσπότες"

κ.κ. Βασιλική Μαλιάτση και Παναγιώτης
Καψής.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε συζήτηση σχετικά με θέμα τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των
συντηρήσεων των σχολικών κτιρίων του
Δήμου Αχαρνών.

4-θριάσιο
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Νέα δημοπρασία σήμερα στον ΟΔΔΥ στα Άνω Λιόσια

Μ

θα βγουν προς πώληση 415 οχήματα, τα οποία προέρχονται από τα αζήτητα των τελωνείων!

ία νέα δημοπρασία πρόκειται να πραγματοποιήσει ο ΟΔΔΥ την Παρασκευή 17
Φεβρουαρίου στην αίθουσα δημοπρασιών στην αποθήκη της Μαγουλέζας, στα Άνω Λιόσια.
Συγκεκριμένα, θα βγουν προς πώληση 415 οχήματα, τα οποία προέρχονται από τα αζήτητα των
τελωνείων, κρατικά αυτοκίνητα κ.ά. και θα πωληθούν ομαδικά σε 36 κατηγορίες οχημάτων.
Τα οχήματα προς πώληση θα έχουν τη δυνατότητα να τα δουν από κοντά οι ενδιαφερόμενοι τρεις
ημέρες πριν από τη δημοπρασία και συγκεκριμένα
από τις 14 Φεβρουαρίου (08.30 - 13.30).

Συνεδριάζει σήμερα το ΔΣ της ΚΕΔΕ, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτση

Σ

ΣΤΑ SOS OI ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

υνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτση. Η
συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί στα
γραφεία της ΚΕΔΕ και στο επίκεντρο της συζήτησης με τον υπουργό θα είναι το ΕΣΠΑ και η Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού.
Στη συνέχεια το ΔΣ της ΚΕΔΕ θα συζητήσει θέματα ημερήσιας διάταξης μεταξύ των οποίων είναι το
σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών που
ήδη συζητείται στη Βουλή, το νομοσχέδιο που
αφορά τη ρύθμιση για το υπαίθριο εμπόριο, οι
δασικοί χάρτες, η πιστοποίηση των παιδικών
χαρών, το θέμα των καθαριστριών στις σχολικές
μονάδες καθώς και η λειτουργία του εθελοντισμού
στους δήμους.
Ακολουθούν αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
Ενημέρωση Προέδρου.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το σχέδιο νόμου που αφορά τη ρύθμιση για το υπαίθριο
εμπόριο.
Εισηγητές: – κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
κ. Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ
Ενημέρωση επί του νομοσχεδίου με τίτλο:
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα
Συνελήφθη ο οδηγός φορτηγού

Πάνω από 370 κιλά χασίς
βρέθηκαν στο λιμάνι της Πάτρας

Π

ερισσότερα από 370 κιλά χασίς βρήκαν
άνδρες του κεντρικού λιμεναρχείου της
Πάτρας, έπειτα από έλεγχο που έκαναν σε
φορτηγό-ψυγείο, ενώ συνέλαβαν τον 62χρονο
οδηγό.
Στο φορτηγό υπήρχαν παλέτες με διαφημιστικό
υλικό, όμως σε όλο το μήκος της οροφής σε ειδικά
διαμορφωμένη κρύπτη, είχαν τοποθετηθεί 120 αεροστεγείς αλουμινένιες συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν πάνω από 370 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Εισηγητές: – κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
κ. Ε. Πάνου, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ
Πιστοποίηση των παιδικών χαρών των Δήμων.
Εισηγητές: – κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
κ. Μ. Αγγελόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής
Νησιωτικής Πολιτικής
Δασικοί Χάρτες.
Εισηγητές: – κ. Δ. Τζιαχρήστας, Πρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης
κ. Ι. Τζίτζιος, Δήμαρχος Σιθωνίας
Παρατηρήσεις επί της ΚΥΑ μεταξύ του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων για την καλλιέργεια
Λαχανόκηπων.
Εισηγητής: κ. Δ. Τζιαχρήστας, Πρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης
Καθαρίστριες σχολικών μονάδων.
Εισηγητής: κ. Ι. Μουράτογλου, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ
Η λειτουργία του Εθελοντισμού στους Δήμους.
Εισηγητής: – κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
– κ. Σ. Δανιηλίδης, Αντιπρόεδρος Επιτροπής
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

θριάσιο-5

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- T ην Δευτέρα στο Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας

Μ

ια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, για τους
Δημότες Μαγούλας, θα πραγματοποιηθεί στη
Δημοτική Ενότητα Μαγούλας, με σκοπό την
ενημέρωση του κοινού για κάποιες σημαντικές καρδιαγγειακές παθήσεις.
Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης, σε όποιον από τους
παρευρισκόμενους το επιθυμεί, θα πραγματοποιηθεί
δωρεάν καρδιαγγειακός έλεγχος, ο οποίος θα περιλαμβάνει έλεγχο Λιπιδαιμικού Προφίλ (Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, γλυκόζη αίματος κ.α.) & μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης, από ειδικό Καρδιολόγο και από ειδικά
εκπαιδευμένους Επαγγελματίες Υγείας.
Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας και θα λάβει

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Σ

ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πλάνο γενικού εξωραϊσμού και καθαριότητας στην
πόλη του Ασπροπύργου, αφού σχεδόν
καθημερινά υπάρχουν παρεμβάσεις σε διαφορετικά σημεία του Δήμου .

Τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου ,
προχώρησαν αυτή τη φορά στον καθαρισμό
χώρων πρασίνου και στην απομάκρυνση
μπαζών από διάφορες περιοχές της πόλης.
Εργασίες πραγματοποιήθηκαν στην Άνω Φούσα,
στα Γερμανικά, καθώς και στις οδούς Μεγαρίδος,
28ης Οκτωβρίου, Μπουμπουλίνας, και Αχαρνών.
Επίσης, ενέργειες καθαρισμού έγιναν εκατέρωθεν της Λεωφόρου Δημοκρατίας.

χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Μαγούλας
(Ηρώων Πολυτεχνείου 2, 19018, Μαγούλα),
τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα
έναρξης 9.00π.μ.
Συνίσταται να παραμείνετε νηστικοί 12
ώρες πριν την εξέταση.
Σας προσκαλούμε όλους να συμμετέχετε. Η έγκαιρη
διάγνωση των καρδιαγγειακών προβλημάτων είναι
σωτήρια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
(δωρεάν επισκέψεις):

Παθολόγος (Κατσίγιαννη Γεωργία): Δευτέρα 09:30
– 12:30 & Τρίτη 14:00 -17:00

Καρδιολόγος (Βλαχαντώνης Αθανάσιος): Δευτέρα
και Πέμπτη 13:30 – 16:30
Παιδίατρος (Πεφάνη Βασιλική): Τετάρτη 14:30 17:30 και Παρασκευή 09:30 - 12:30

Γενικός
χειρούργος
(Μελετσικόπουλος
Σταύρος):Τετάρτη 11:00 – 14:00 & Πέμπτη 18:00 –
21:00

6-θριάσιο

Δ. Χαϊδαρίου:

Δωρεάν εμβολιασμοί
σε νηπιαγωγεία

Τ

ο τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου
Χαϊδαρίου
θα
πραγματοποιήσει
την
δερμοαντίδραση Mantoux για τον έλεγχο της
φυματίωσης ,για την κάλυψη των παιδιών στα
Νηπιαγωγεία (νηπιακή ηλικία).
Η Περιφέρεια Δημόσιας υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Δυτικού τομέα, σύμφωνα με το δήμο, διέθεσε
ορισμένες δόσεις με αυτές σε πρώτη φάση θα
καλυφθούν τρία Νηπιαγωγεία της πόλης το 10ο,το 13ο
και το 14ο.
Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί και
στα υπόλοιπα ανάλογα με την επάρκεια των δόσεων
προκειμένου να διαφυλάξουμε την δημόσια υγεία. Το
πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από εθελοντή Παιδίατρο,
Επισκέπτρια Υγείας και Νοσηλευτές .
Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός στο 14ο
νηπιαγωγείο και θα πραγματοποιηθεί στο 10ο και 13ο
νηπιαγωγεία στις 21/2/2017.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ
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«Καρναβαλούπολη» στη Μαγούλα

Έ

να πλούσιο 4ήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων, για τις
Απόκριες και την Καθαρά Δευτέρα, έρχεται στο 1ο και 3ο
Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας από τις 24 έως τις 27 Φλεβάρη. Η διασκέδαση ξεκινά την Παρασκευή 24/2/17, με τα αγαπημένα Φουσκωτά Παιχνίδια Λούνα Παρκ για τους μικρούς μας
φίλους (18:00-21:00).
Οι Αποκριάτικες εκδηλώσεις συνεχίζονται στη Μαγούλα και το
Σάββατο 25/2/17 (10:00-21:00), με μία ημέρα γεμάτη με Παιχνίδια
Λούνα Παρκ, εργαστήρια κατασκευών για παιδιά (μικρού χαρταετού, μουσικών οργάνων, υλικών ανακύκλωσης, κινέζικου δράκου,
μάσκας, αποκριάτικα γλυκίσματα, μπαλονοκατασκευές), αλλά και
το παραδοσιακό Γαϊτανάκι! Ο Σιλβέστερ με τον Τουίτυ και τα άλλα
Looney Tunes, ζωντανεύουν μέσα από τη «ζωγραφική
προσώπου». Τρελά αποκριάτικα χτενίσματα μεταμορφώνουν
αγόρια και κορίτσια, μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν τους αγαπημένους σε όλους λουκουμάδες, ενώ δε λείπει και η θεατρική
παράσταση «Αποκριάτικο Ταξίδι». Η ημέρα δραστηριοτήτων
κλείνει στην Ελαιουργική Ελευσίνας, στις 21:00, με μουσικό πάρτι
dj, καραόκε, παιχνίδια και αστείους διαγωνισμούς χορού…
Την Κυριακή 26/2/2017 το κέφι στη Μαγούλα απογειώνεται! Από το πρωί στο 1ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο
(10:00-15:00 & 19:00-21:00), μαζί με τα φουσκωτά παιχνίδια Λούνα Παρκ, θα υπάρχουν παιχνίδια air
hockey και ξύλινο ποδοσφαιράκι, ενώ στις 15:30 ξεκινά η παρέλαση των καρναβαλιστών από Συλλόγους
και Σχολεία του δήμου, που ακολουθούν διαδρομή στον κεντρικό άξονα της πόλης με τον γάτο Σιλβέστερ
να κυνηγάει τον Τουίτυ σε όλη τη διαδρομή! Μετά την παρέλαση ακολουθεί ψυχαγωγικό πρόγραμμα με
παιχνίδια, ξυλοπόδαρους, μασκότ και συναυλία νεανικού σχήματος στις 17:00 (Gimmy Gian, Αναστάσιος
Ράμμος στο 1ο & 3ο Δημοτικό Μαγούλας).
Την Καθαρά Δευτέρα 27/2/2017 γιορτάζουμε από τις 11:00 τα κούλουμα στη Μαγούλα με νηστίσιμα
γεύματα, λουκουμάδες, κατασκευή παιδικών χαρταετών και συναυλία στις 12:00 με παραδοσιακό πρόγραμμα Νίκου Κονιτόπουλου και 5μελούς ορχήστρας (1Ο & 3ο Δημοτικό Μαγούλας).
Για ολόκληρο το 4ήμερο:Γλυκά και εδέσματα Δωρεάν
Παιχνίδια, Δραστηριότητες, Συναυλίες: Είσοδος ελεύθερη

Ξανά στο τιμόνι του συλλόγου Ζωφριάς
η δραστήρια Ευαγγελία Κωβαίου

Τ

ην επιτυχημένη της πορεία στη θέση του προέδρου του πολιτιστικού συλλόγου
Ζωφριάς θα συνεχίσει η Ευαγγελία Κωβαίου, μετά τα αποτελέσματα των πρόσφατων αρχαιρεσιών που έλαβαν χώρα στις 5 Φεβρουαρίου 2017 . H Eφορευτική
Επιτροπή που εκλέγηκε από την 11η Γενική Συνέλευση , αποτελείτο από την κ. Μίνα
Ευσταθίου- την κ. Μαρία Κύτρου και την κ. Αναστασία Ντάβαρη.
Οι εκλογές διεξήχθησαν σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό του Συλλόγου, παρουσία της δικαστικής αντιπροσώπου κ. Κουράση Χρυσούλας, η οποία ορίστηκε από
τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου μας, σύμφωνα με το
άρθρο 52 του Ν. 4446/2016 .
Με ανακοίνωσή του ο σύλλογος
ενημέρωσε για τις εξελίξεις αλλά και τη
σύνθεση του Δ.Σ., η οποία διαμορφώθηκε ως εξής:

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1
προσκύνημα στον Ιερό Ναο
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΚΑΙ
του Αγίου
ΜΕΤΣΟΒΟ 3-5/2
Κυπριανου, και μετά πάμε
στην Χασιά
Γιάννενα - Μέτσοβο , διαμονη σε 5*
για καφέ και φαγητό
ξενοδοχείο EPIRUS PALACE
Ώρα αναχώρησης 8.00
με πρωινο και βραδινό ,
τιμή συμμετοχής 5€
2 διανυκτετρεύσεις
Ώρα αναχώρησης 8.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/1
τιμή συμμετοχής 120€
Καλαμάτα μονοήμερη για
την εορτή της Παναγιάς
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/2
Υπαπαντής, λιτανευση
Απογευματινό προσκύνημα στον
εικόνας, ελεύθερη ώρα
Άγιο Νεκταριο στην Καμαρίζα και
στην Καλαματα
μετά καφεδάκι στο Λαυριο
Ώρα αναχώρησης 8.00
Ώρα αναχώρησης 16.00
τιμή συμμετοχής 15€
τιμη συμμετοχής 7€

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/2
LOUTRAKI THERMAL SPA

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/2
Πατρινο καρναβαλι στην
Πατρα μονοημερη
ώρα αναχωρησης 8.00
τιμη συμμετοχής 13€
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/3
μονοημερη εκδρομη στην
Ακρατα , λιμνη Τσιβλού
και τέλος στην γραφική
Ζαρούχλα
Ώρα αναχωρησης 8.00
τιμή συμμετοχής 13€

Εμείς σας μεταφέρουμε
στο σύγχρονο χώρο του spa
και εσείς διαλέγετε ένα
από τα παρακάτω
χαλαρωτικά πακέτα
υδρομασαζ σε πισίνες 9€ ή
υδρομασάζ +σάουνα +
χαμάμ 18€ ή υδρομασάζ +
χαλαρωτικό μασαζ 20' 32€
Ώρα αναχώρησης 10.00
τιμή συμμετοχής 10€

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΑΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55 ΓΙΑ
ΤΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ MAC
ARTHOUR GLEN . ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 16.30 ΤΙΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5€ .
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θριάσιο-7

8-θριάσιο
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Τέλη Μαρτίου η 3η «Μεγάρων ΓΗ στο Σύνταγμα»

Πρόσκληση συμμετοχής των παραγωγών για την
προβολή των τοπικών προϊόντων

Η

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου
Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ), σας ανακοινώνει
την διοργάνωση της 3ης «Μεγάρων ΓΗ στο
Σύνταγμα», η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο
του ΜΕΤΡΟ Συντάγματος από 30 έως 31 Μαρτίου 2017.
Σκοπός της έκθεσης αυτής - η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως ο κυριότερος ετήσιος θεσμός της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων
(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) - είναι η προβολή και η διαφήμιση των
τοπικών μας προϊόντων στο ευρύτερο καταναλωτικό

κοινό, με γνώμονα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.
Η έκθεση θα φιλοξενήσει ντόπιους παραγωγούς και
επιχειρήσεις μεταποίησης που δραστηριοποιούνται στην
παραγωγή και στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
όπως: Λάδι, Αυγά, Μέλι, Κρασί, Φιστίκια, Προϊόντα
αλιείας κλπ.
Καλούμε τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις μεταποίησης των Μεγάρων και της Ν. Περάμου οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα όπως δηλώσουν
συμμετοχή.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως προσέλθουν
στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ), στο Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο (1ος όροφος) για να
συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής από 20.02.2017
έως 18.03.2017 και ώρες 08:00 - 15:00.
Ο αριθμός των περιπτέρων είναι περιορισμένος και το
κόστος συμμετοχής είναι τρακόσια (300) ευρώ συμπερι

60.000.000 € για το «Βοήθεια στο Σπίτι»
- Από πού θα προέλθουν

Τ

ο ύψος των πόρων που θα διατεθούν για την κάλυψη του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους συνταξιούχους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από
1/1/2017 έως 31/12/2017, ορίστηκε, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Έφης Αχτσιόγλου και Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη.
Οι πόροι που θα διατεθούν στο Πρόγραμμα ανέρχονται στο ποσό των εξήντα εκατομμυρίων
ευρώ (60.000.000,00 €) και θα προέλθουν από:
α) ποσό έως σαράντα εκατομμύρια ευρώ (40.000.000,00 €) από το Λογαριασμό της Εισφοράς
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών
(Α.Κ.Α.ΓΕ.).
Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα γίνει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης–Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης

λαμβανομένου ΦΠΑ και αφορά ενοικίαση χώρου,
φύλαξη και καθαριότητα.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε
στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) στα τηλέφωνα:
22960-82747/89150

Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. λογ. 261 45 156 ), με έκδοση επιταγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθμ. Φ.80000/οικ.
12445/2646/10.8.2012 (Β΄ 2371) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)»,
β) ποσό έως πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000,00 €) από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 33-220, Κ.Α.Ε.: 2761,
γ) ποσό έως δεκατέσσερα εκατομμύρια ευρώ (14.000.000,00 €) από την ειδική εισφορά ασφαλισμένων, που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 138 του Ν. 4052/2012 (Α’ 41) για τη χρηματοδότηση
του Προγράμματος «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» (τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ΚΑΕ :0677 και
δ) ποσό έως ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €) από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 07-120, Κ.Α.Ε.: 3221.
Η διαχείριση των πόρων αυτών και οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται
σε προγραμματική σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών, του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
(E.E.T.A.A. Α.Ε.).

«Μαχαίρι» 4,5% κατά μέσο όρο
στις κύριες συντάξεις από φέτος

Π

ερικοπές, κατά μέσο όρο, 4,5%
πρέπει να επιβάλει η κυβέρνηση
άμεσα στις νέες και μελλοντικά
στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις. Αυτός
είναι ο επόμενος μεγάλος «πονοκέφαλος»
της Υπουργού Εργασίας, κας. Έφης Αχτσιόγλου, επί του ασφαλιστικού, μετά από την
επιβολή του εξοντωτικού ασφαλιστικού
χαρατσιού στους επαγγελματίες και τους
αγρότες.
Η διαδικασία αυτή των περικοπών στις
συντάξεις αναμένεται να κορυφωθεί τον
Σεπτέμβριο του 2017, καθώς τότε θα πρέπει να έχουν αποδοθεί 95.000 νέες κύριες
συντάξεις – μία μεγάλη μερίδα των οποίων
θα έχει υπολογιστεί με τα νέα μειωμένα
ποσοστά αναπλήρωσης – και ταυτόχρονα
θα πρέπει να έχουν επανυπολογιστεί όλες

οι ήδη καταβαλλόμενες
κύριες συντάξεις.
Και
όλα
αυτά,
σε
συνθήκες,
κατά
τις
οποίες
το
ΔΝΤ
ζητά
ευθέως μείωση των δαπανών για τις
«υψηλές» συντάξεις κατά 1% του ΑΕΠ (1,8
δισ. ευρώ), αλλά και της εθνικής σύνταξης
κατά 30%.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του
Capital.gr, τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης
(του μισθού από τη σύνταξη), τα οποία
προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, είναι
μειωμένα κατά 4,5% (μέσος όρος), σε
σχέση με εκείνα που ίσχυαν, με βάση
προηγούμενες διατάξεις.
Έτσι, οι συντάξεις που θα προκύψουν, με
βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, θα
είναι κατά μέσο όρο αντίστοιχα (δηλαδή
κατά 4,5%) μειωμένες.
Σε ορισμένες συντάξεις, οι περικοπές
φτάνουν ακόμα και το 20% – 30%. Στο
στόχαστρο θα βρεθούν όλες οι συντάξεις οι

οποίες (με βάση το προηγούμενο σύστημα
υπολογισμού) θα ξεπερνούσαν τα 600
ευρώ.
Η διαδικασία αυτή των μειώσεων στις
νέες κύριες συντάξεις – δηλαδή σε εκείνες,
τις οποίες τις έχουν αιτηθεί οι δικαιούχοι
τους, μετά τις 12/5/2016 (σ.σ. μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου Κατρούγκαλου) – δεν έχει ακόμα καλά-καλά
ξεκινήσει.
Και αυτό, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία
των συντάξεων, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί, είναι υπολογισμένες με βάσεις τις διατάξεις που ίσχυαν προ του νόμου Κατρούγκαλου, δεδομένου ότι οι δικαιούχοι τους
τις είχαν αιτηθεί μέχρι και τις 12.5.2016.
Ωστόσο, ούτε οι συντάξεις, οι οποίες υπολογίστηκαν με βάση τις προηγούμενες διατάξεις, θα γλιτώσουν από τις μειώσεις που
φέρνει ο νόμος Κατρούγκαλου.
Και αυτό, γιατί μέχρι τον Σεπτέμβριο του
2017, πρέπει να έχουν επανυπολογιστεί,
με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, όλες οι συντάξεις, οι οποίες
καταβάλλονταν ή έπρεπε να είχαν καταβληθεί (σ.σ. εκείνες τις οποίες είχαν αιτηθεί)
κατά την 12.5.2016.
Ο επανυπολογισμός αυτός θα γίνει με

βάση τα νέα μειωμένα κατά 4,5% ποσοστά
αναπλήρωσης, αλλά και τις μέσες αποδοχές καθ’όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου των συνταξιούχων.
Το υπουργείο Εργασίας έχει «παραγγείλει» από την ΕΛΣΤΑΤ έναν «δείκτη», ο
οποίος να αποτυπώνει την εξέλιξη των
εισοδημάτων κατά την τελευταία 15ετία, η
οποία αποτελεί το «κλειδί» για τον επανυπολογισμό των 2 εκατομμυρίων ήδη
καταβαλλομένων συντάξεων.
Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος
Κατρούγκαλου, οι μειώσεις στις ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις θα είναι
«λογιστικές».
Και αυτό, γιατί η «προσωπική διαφορά»,
η οποία θα προκύψει από τον επανυπολογισμό τους θα διατηρηθεί έως τις
31.12.2018. Από 1.1.2019 θα ξεκινήσει ο
συμψηφισμός της με τις ονομαστικές αυξήσεις, τις οποίες υποτίθεται θα λάβουν οι
συντάξεις.
Ωστόσο, το ΔΝΤ ζητά τη σταδιακή – έστω
– κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» στις σημερινές «υψηλές» συντάξεις,
προκειμένου να εξοικονομηθεί 1% του
ΑΕΠ, το οποίο αντιστοιχεί στο 7% της
σημερινής δαπάνης για κύριες συντάξεις.
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«Κύμα»
καταλήψεων
στα λύκεια
του δήμου Ιλίου

Σ

ε κλοιό καταλήψεων
βρίσκονται τα λύκεια του
Ιλίου με ολοένα και περισσότερους μαθητές να… ανεβαίνουν στα κάγκελα για την
κατάργηση των επαναληπτικών
Πανελληνίων εξετάσεων που σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας για
όσους υποψηφίους απουσιάσουν
δικαιολογημένα από την εξέταση
σε κάποιο ή κάποια από τα μαθήματα.
Οι μαθητές οργανώνουν καταλήψεις και κινητοποιήσεις με τα
παρακάτω αιτήματα:
·Τη μη κατάργηση των επαναληπτικών πανελληνίων εξετάσεων
με το πρόσχημα ότι εφόσον ένας
μαθητής δεν είναι σε θέση να παραστεί στην εξέταση ενός μαθήματος, δεν θα έχει και την δυνατότητα
να διαγωνιστεί, με άμεσο αποτέλεσμα οι «κόποι» μιας ολόκληρης
χρονιάς να πάνε χαμένοι.
Επίσης, πρέπει να λάβουμε
υπόψη μας την περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των γονέων των
μαθητών αυτών, που δεν θα καταφέρουν να διαγωνιστούν
Είναι αναγκαίο για τις όποιες
αλλαγές συμβαίνουν στην παιδεία
και γενικότερα στο εκπαιδευτικό
σύστημα να υπάρχει άμεση και
σαφής ενημέρωση.
Έτσι, αλλαγές στις οποίες
προχωρά το Υπουργείο Παιδείας,
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καλό θα ήταν να αποφεύγονται, καθώς οι μαθητές καταβάλλονται κυρίως από το άγχος και την
αμφιβολία, αφού εν τέλει δεν
γνωρίζουν σε τι συνθήκες θα διαγωνιστούν.

θριάσιο-9

Έπιασαν τόπο οι εκκλήσεις των κατοίκων και οι κινήσεις της διοίκησης Παππού

Νέα αστυνομικά τμήματα στα διοικητικά όρια του Δήμου Φυλής

Δ

ημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και
λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών
της Ελληνικής Αστυνομίας. Με αριθμό ΦΕΚ
14-9/2/2017 μπαίνει τέλος στα σενάρια για το
κλείσιμο του Α.Τ Ζεφυρίου. Με το προεδρικό
διάταγμα όχι μόνο δεν κλείνουν τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής αλλά θα έχουν έδρα
στα διοικητικά όρια του δήμου Φυλής το
Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Αττικής ,η
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής και
το Τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής Αττικής.
Από ότι φαίνεται οι εκκλήσεις των κατοίκων
αλλά και οι απανωτές συναντήσεις και κινήσεις του Δημάρχου Φυλής, Χρ. Παππού με
τους αρμόδιους υπουργούς έπιασαν τόπο.
Χαρακτηριστικό των πιέσεων που άσκησαν
τα στελέχη της διοίκησης Παππού για τη διατήρηση και ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στο Ζεφύρι είναι η παλιότερη συνάντηση του Αντιδημάρχου Ζεφυρίου Γιάννη
Μαυροειδάκου, στο νεκροταφείο Αγίων Αναργύρων για την κηδεία ενός άτυχου αστυνομικού που χάθηκε στο Ζεφύρι.
Ο Αντιδήμαρχος αφού τον καλωσόρισε τον
πρωθυπουργό , του δήλωσε την ιδιότητά του
και στη συνέχεια του περιέγραψε μέσα σε λίγα
λιπτά την τραγική κατάσταση στον τομέα της
παραβατικότητας τονίζοντας ότι το Ζεφύρι
αποτελεί παναττικό κέντρο διακίνησης ναρκωτικών και τόπο κατοικίας μερικών από τους
σκληρότερους παραβατικούς.
Πρόσθεσε ακόμα ότι οι κάτοικοι έχουν εξοργισθεί από τη φημολογία συγχώνευσης του
Αστυνομικού Τμήματος Ζεφυρίου με το Τμήμα
Άνω Λιοσίων και ζήτησε να αποφευχθεί με
κάθε τρόπο αυτό το ενδεχόμενο, επισημαίνον

τας ότι το ενοίκιο δεν επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του Κράτους, καθώς το
κτίριο διατίθεται δωρεάν στην ΕΛΑΣ από
το Δήμο Φυλής.
Ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε σκεπτικός και καθώς
εκείνη τη στιγμή στάθηκαν δίπλα του οι Υπουργοί Νίκος Παππάς και Νίκος Τόσκας απευθύνθηκε στον τελευταίο, ως καθ’ ύλην αρμόδιο, αφού είναι επιφορτισμένος με το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.
Ο Υπουργός ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό

επισημαίνοντας ότι στο Ζεφύρι επικρατούν
ειδικές συνθήκες και τόνισε ότι η απομάκρυνση του Τμήματος θα οδηγήσει στη γκετοποίηση της περιοχής, με αποτέλεσμα να
αποτύχει, εκ προοιμίου κάθε προσπάθεια κοινωνικής ένταξης. Πρόσθεσε μάλιστα απευθυνόμενος στον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη ότι ο Δήμος Φυλής τον έχει ενημερώσει για την κατάσταση, με επιστολές αλλά
και με επισκέψεις στο Γενικό Γραμματέα

ότι όντως σχεδιάζεται η αναδιάρθρωση των
υπηρεσιών της ΕΛΑΣ με σκοπό να εξοικονομηθούν δυνάμεις για καλύτερη αστυνόμευση
και πρόσθεσε ότι όλη η δύναμη της ΟΜΑΔΑΣ
ΔΕΛΤΑ που διαλύθηκε θα διατεθεί για την
αστυνόμευση της Δυτικής Αττικής.
Ωστόσο ο Γιάννης Μαυροειδάκος επέμεινε

Δημήτρη Αναγνωστάκη. Ο Νίκος Τόσκας
παραδέχθηκε ότι έχει ενημερωθεί και ο
Πρωθυπουργός του ζήτησε να δει εκ νέου το
θέμα. Κατόπιν αυτού ο Υπουργός δήλωσε στο
Γιάννη Μαυροειδάκο ότι σκοπεύει να επισκεφθεί σύντομα το Ζεφύρι για να εκτιμήσει από
κοντά την κατάσταση.

Διανομή μήλων σε Ερυθρές, Βίλια και Οινόη
Από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Σ

ε μια ακόμη κοινωνική
προσφορά προχώρησε
το Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, προς τους ΤΕΒΑ .
Εκατοντάδες συσκευασμένες
σακούλες μήλων, που είχε
προμηθευτεί το Κοινωνικό
Παντοπωλείο με πρωτοβουλία της Δημάρχου Γιάννας
Κριεκούκη, διανεμήθηκαν σε
άτομα και οικογένειες στις
Δημοτικές Ενότητες Ερυθρών, Βιλίων και Οινόης.
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10-θριάσιο

ΔΕΥ Τ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥ Η
Πρωί 9 με 1
Απόγε υμα 5 με 8

31η ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΩΡΙΣ
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017

Ενόψει της 31ης Δράσης του κινήματος «Χωρίς Μεσάζοντες», ο Δήμος Ελευσίνας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων,
δίχως περιορισμό ως προς το είδος και την ποσότητα των
προϊόντων.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί (είτε έχουν
συμμετάσχει είτε όχι, στο κίνημα του Δήμου) να υποβάλλουν εκ
νέου τις προσφορές τους έως την Πέμπτη 9-2-2017 και ώρα
12:00 πμ στο fax: 2105544934 ή στο e-mail: xorismesazonteselefsina@gmail.com
Για ενδιαφερόμενους των οποίων η ιδιότητα του παραγωγού
δεν έχει ελεγχθεί προγενέστερα, θα ζητηθούν τα αντίστοιχα
παραστατικά.

Σύλλογος Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων

Ο Πρόεδρος και το ΔΣ του Συλλόγου Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων
σας προσκαλούν στην κοπή της πίτας 2017 την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου
και ώρα 13:00 στο κλειστό της Δροσούπολης.
Θα ακολουθήσει μεγάλο γλέντι με τους Πέτρο Λούκα Χαλκιά
& Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο και στο τραγούδι τους: Αντώνη Κυρίτση, Φιλιώ
Πυργάκη, Κώστα Μήτση & Θωμά Κυρίτση.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Φυλής και του ΝΠΠΔ "Η ΠΑΡΝΗΘΑ".

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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-Οι τελικές ρυθμίσεις για εξωδικαστικό συμβιβασμό

Προ των πυλών μαζικό «κούρεμα» χρεών

Π

ρο των πυλών φαίνεται να είναι
μεγάλες αναδιαρθρώσεις, όπως διαγραφές μέρους ληξιπρόθεσμων
επιχειρηματικών χρεών προς τράπεζες, σύμφωνα με διάταξη του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.
Επιπλέον, με άλλα άρθρα προβλέπεται
κούρεμα έως και 70% στις υπερήμερες οφειλές
των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο, αλλά και
άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου για τον αποκλεισμό εταιρειών-μπαταχτσήδων που θέλουν να εκμεταλλευτούν το ευνοϊκό
πλαίσιο ρύθμισης.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει ρεπορταζ του
ΕΘΝΟΥΣ και σύμφωνα με το τελευταίο κείμενο
του σχεδίου νόμου που κυκλοφορεί, και συγκεκριμένα το άρθρο 17, προβλέπεται η γενίκευση
της νομικής προστασίας των τραπεζικών στελεχών που χειρίζονται υποθέσεις ρυθμίσεων
δανείων επιχειρήσεων. Στα προηγούμενα σχέδια νόμου, με ημερομηνία πριν από τον Φεβρουάριο, το ακαταδίωκτο οριζόταν για τα πρόσωπα εκείνα που χειρίζονται αναδιαρθρώσεις
επιχειρηματικών οφειλών μόνο στο πλαίσιο της
υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
Το πρόσφατο νομοσχέδιο επεκτείνει τη νομική προστασία των προσώπων αυτών και για
διαγραφές χρεών στο πλαίσιο του πτωχευτικού
νόμου, αλλά ακόμη και στη βάση διμερούς

συμφωνίας μεταξύ τράπεζας και οφειλέτη. Το
άρθρο 17 προσφέρει το ακαταδίωκτο και για τη
μεταβίβαση δανειακών χαρτοφυλακίων σε
funds.
Οι συγκεκριμένες διατάξεις του έχουν ως
εξής: «Οσοι από τον νόμο ή από δικαιοπραξία
έχουν την επιμέλεια ή με οποιονδήποτε τρόπο
διαχείριση περιουσίας πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος δεν υπέχουν ποινική και
αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τις
οποίες τέλεσαν για την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή διαγραφής χρεών κατά τα οριζόμενα στον Πτωχευτικό Κώδικα ή στον νόμο
ΟCW - εξωδικαστικός μηχανισμός ή στα άρθρα
2 και 3 Ν. 4354/2015 ή βάσει διμερούς συμφ

Ποιοι άνεργοι θα πάρουν έκτακτο
επίδομα 641 ευρώ από τον ΟΑΕΔ

Έ

κτακτο επίδομα ύψους 641,41 ευρώ θα πάρουν, σύμφωνα με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ οι άνεργοι της ναυπηγοεπισκευαστικής
ζώνης.Προκειμένου να λάβουν το επίδομα, οι δικαιούχοι θα πρέπει:
Να έχουν πραγματοποιήσει κατά το έτος 2015 από 5-49 ημέρες ασφάλισης στον
κλάδο τους.
Να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης μέχρι και την
περίοδο καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

ωνίας μεταξύ ιδρύματος και οφειλέτη, εφόσον αυτές ήταν σύμφωνες με τις προβλεπόμενες στους ανωτέρω νόμους και τις σχετικές
εγκυκλίους διαδικασίες, τα οριζόμενα στους
εσωτερικούς κανονισμούς και τα καταστατικά
των νομικών προσώπων που εκπροσωπούσαν και συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1 Οι πράξεις ή παραλείψεις τελούνται με
σκοπό είτε την είσπραξη μέρους τουλάχιστον
της απαίτησης είτε, αν πρόκειται για επιχειρηματικά δάνεια, τη συνέχιση της δραστηριότητας επιχείρησης με βάση συμφωνία εξυγίανσης ή σχέδιο αναδιοργάνωσης και διάσωσης
αυτής και αποβλέπουν μέσω αυτής στην εξα-
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σφάλιση είσπραξης τουλάχιστον μέρους της
απαίτησης.
2 Δεν έχουν παραβιαστεί οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της ΤτΕ, και
3 Υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε
πιστωτικού ιδρύματος, που κρίνουν αιτιολογημένα ότι προβλέπεται ανέφικτη η είσπραξη
του συνόλου της απαίτησης».
Ανάλογη προστασία δίνεται επίσης και σε
στελέχη του Δημοσίου, των δήμων και των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που χειρίζονται υποθέσεις αναδιάρθρωσης ή διαγραφής χρεών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού και του πτωχευτικού νόμου.
Σχετικά με τις διαγραφές των επιχειρηματικών οφειλών προς το Δημόσιο, το τελευταίο
νομοσχέδιο περιγράφει ότι από τις απαιτήσεις
του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων
προαφαιρείται 60% των απαιτήσεων που
έχουν προκύψει από τον καταλογισμό αυτοτελών προστίμων και 40% απαιτήσεων από
τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Η αφαίρεση αυτών των ποσοστών δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε απομείωση της
απαίτησης του Δημοσίου και των ασφαλιστικών
ταμείων που να ξεπερνά το 30% της αρχικής
συνολικής απαίτησης.

Τα ημερομίσθια που τυχόν έχουν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους ανά έτος 2015 και 2016 να
μην είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν ως μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής
ζώνης.
Να μην έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες
από 250 ημέρες ασφάλισης αθροιστικά στο έτος
2015.
Να μην έχουν λάβει το ειδικό εποχιακό βοήθημα
του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 έτους 2016.
Να είναι άνεργοι και μη επιδοτούμενοι κατά τη
διάρκεια της καταβολής της έκτακτης ενίσχυσης.

12-θριάσιο
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ΚΑΝΤΙΝΑ
ΖΗΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ζητείται βοηθός λογιστή σε εμπορική/τεχνική
εταιρεία.Απόφοιτος οικονομικής σχολής 5έτη
προϋπηρεσίας. Γνώση λογιστικών
προγραμμάτωνΠεριοχή Ασπρόπυργος .
Αποστολή βιογραφικών
στο e-mail:lampathakisb@gmail.com

Ζητείται κοπέλα

για καντίνα στον
Ασπρόπυργο με

σχετικές γνώσεις.
Τηλέφωνο

επικοινωνίας:
6983804005

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

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

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

1 υ/δ, κατασκευή ΄78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ
ΤΖΑΚΙ. ΠΕΥΚΟ
130€/ΤΟΝΟΣ,
ΕΛΙΑ
160€/ΤΟΝΟΣ,
ΔΑΔΙ 3
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/10€.
ΤΗΛ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6982155684
& 6943424342

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: mail@harris-security.com .

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

Α Σ Π Ρ Ο Π ΥΡ Γ Ο Σ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 Τ.Μ.

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
(ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ )

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛ: 6977426279
ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές,

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

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

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.

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο
Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος
γωνία. 6974792931, 2105571963
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΠΠΟΥ, ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΣΑΒΟ

Επανεκλογή του προέδρου Δημήτρη Καμπόλη
στο Σύνδεσμο Προστασίας της Πάρνηθας!

Σας περιμένουμε όλους
στο Αποκριάτικο Γλέντι του Συλλόγου μας,
να γλεντήσουμε και να διασκεδάσουμε,
αναβιώνοντας το εθιμο της "Φωτιάς"!!!!!

Μ

ε απόλυτη πλειοψηφία αναδείχθηκε και πάλι πρόεδρος στο Συνδέσμο Προστασίας της Πάρνηθας, ο κ.
Δημήτρης Καμπόλης . Η πρώτη θητεία του Προεδρείου του Συνδέσμου ολοκληρώθηκε με πλούσιο έργο
για την προστασία και ανάδειξη του Εθνικού Δρυμού .
Οι εκπρόσωποι των Δήμων - μελών του Συνπα στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν προχθές ψήφισαν ξανά για
πρόεδρο τον κ. , καθώς και τον Γιώργο Σταύρου (Αντιδήμαρχο Διοίκησης Αχαρνών) ως Αντιπρόεδρο, ενώ τα μέλη
της εκτελεστικής επιτροπής θα είναι ο Βασίλης Λαζάρου (εκπροσωπος Δημου Αχαρνών) Νίκος Τζεβελέκος (εκπροσωπος Δημου Ωρωπού) και αναπληρωματικός ο Παναγιώτης Τσούκας (εκπροσωπος Δημου Διονύσου). Στην ψηφοφορία παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο Δημαρχος
Ασπροπύργου Μελετίου Νικος,Αντιδημαρχοι,Δημοτικοι Συμβουλοι και εκπρόσωποι των Δήμων Μελών του.
Ο Δημήτρης Καμπόλης μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας δήλωσε:" Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους για
την στήριξη, αλλά κυρίως για την εμπιστοσύνη και αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλω τόσο εγώ όσο και
οι συνεργάτες μου για την προστασία της Πάρνηθας! Όχι μόνο τα 2,5 τελευταία χρόνια που βρίσκομαι στην θέση
του Πρόεδρου, αλλά παντα η προστασία της Πάρνηθας ήταν και συνεχίζει να είναι προτεραίοτητα μου. Θα συνεχίσω
με τον ίδιο ζήλο το έργο που μου εμπιστεύτηκαν!"

Ο Δήμος Ελευσίνας
και οι Εκδόσεις
"ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ"
σας καλούν στην
παρουσίαση του
βιβλίου " των
ορατών και των
αοράτων"
του καθηγητή
Μιχάλη Λεβέντη
το Σάββατο
18/2/2017 & ώρα
7:30 μ.μ. στην
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

w e bs i t e : ww w. an a s ta s i as e r e p a. g r
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελματικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος)
στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται περιφραγμένο
οικόπεδο 130 μέτρα για οποιαδήποτε χρήση στην
οδό Καραϊσκάκη στον
Ασπρόπυργο . Τηλ. επικοινωνίας 6936678467

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΦΕ ΝΤΙ
ΤΟΡΕ
ΕΝΑΝΤΙ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ: 6977426279
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
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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:
210-5555391,
6937895583
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμανση,
θέση
parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

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 10:00-13:00 )

ΜΑΝΔΡΑ
Πωλείται οικία στην Αγ. Σωτήρα 40
τμ με αυλή 1300 τμ σε άριστη κατάστα-

ση. τηλ: 210 4931056 & 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Παραλία,
μονοκστατοικία 75 τ.μ., ισόγεια, διαμπερής, 2 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '63, 2
μπάνια, σε οικόπεδο 279 τ.μ.,
3 κτισματα, αυτόνομη θέρμανση, αποθήκη 40 τ.μ., ιδιόκτητη ταράτσα 75 τ.μ., κήπος 40 τ.μ., χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθερη, κατάλληλη και
για επαγγελματική χρήση, καλή κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 52.000€, συζητήσιμη
,
09:0021:00τηλ:6945983862

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία 120 τ.μ., διαμπερής, σε
οικόπεδο 1.520 τ.μ., τζάκι, αποθήκη, πλήρως ανακαινισμένο,
τιμή
80.000€
τηλ:6930916701

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο διαμέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή '09,
πάρκιν, αποθήκη, άριστης
κατασκευής, τιμή 125.000€ ,
210/5543780
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

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.

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 6977-646768.

ΛΑΥΡΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ επί
Λαυρίου - Σουνίου Θέα απεριόριστη. 200μ από το λιμάνι
και τη μαρίνα. Διαμερίσματα,
54τμ - 62τμ - 74τμ - 77τμ 80τμ - 98τμ - 110τμ - 123τμ.
Τα ισόγεια με μεγάλους κήπους - θέα - 1ος - 2ος - 3ος
με πολύ μεγάλα μπαλκόνια περιβάλλον χώρος οικοπέδου με γκαζόν και φυτά. Κουζίνες - ντουλάπες ιταλικές.
Αυτόνομη θέρμανση - αποθήκη - θέσεις parking. Στην
καλύτερη θέση του Λαυρίου.
Τιμές συζητήσιμες, 6944 361
391 Γεώργιος Οικονόμου.
ΩΡΩΠΟΣ
παραλία Μαρκόπουλου,
μοντέρνα μονοκατοικία με άδεια οικοδομής κοντά στο
κέντρο ,50 λεπτά από την
Αθήνα ,τρία υπνοδωμάτια
,μεγάλος κήπος.Χαμηλότερο
κόστος χρήσης με δικιά της
γεώτρηση. (Κωδ.1009).
RE/MAX
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ , 210-68.96.940

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ
ΤΑΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟΥ.
ΤΙΜΕΣ
ΠΡΟΣΙΤΕΣ
.ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

6944132114 (30.8.16)

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία
μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πανελληνίων
Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6947310243 (2.3.15)
Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού
Γυμνασίου
Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία,
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
τηλ.: 6971862201 και e-mail:
sofi_tripitsidou@hotmail.com

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

Ζητείται έμπειρη κοπέλα
για καφετέρια στον Ασπρόπυργο. Τηλ. 210 5576430
(18.11)

Υπάλληλος
Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρεία με έδρα τη Μαγούλα Αττικής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες προσόντων. Αποστείλετε
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό
παιδικό σταθμό. Επίσης αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ
65 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 25.000 ΕΥΡΩ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6977676099
Κος ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Το κατάστημα μας αναζητά απόφοιτο
ΑΕΙ/ ΤΕΙ τμήματος ηλεκτρολογίας για να
καλύψει θέση στο τμήμα προμηθειών.
Παρακαλούμε στείλετε μας τα βιογραφικά σας στο info@stamnas.gr
ως τις 23/1/17.

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)
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 ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
ΕΝΑΝΤΙ LIDL.
ΤΗΛ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6970029299
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Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 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 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 μπαχαρι κ ώ ν γ ι α ξ εχ ω ρ ι σ τ ές
χρ ή σε ι ς κ α ι
γεύσεις και αλάτι διαφόρων τύπων και
προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες
περιοχές της Ελλάδος όπως μαστίχα Χίου, μέλι,
κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ) Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρε μες,
κ λπ . β α σ ι σ μ έ ν α σ ε
φ υτ ικά
π ροϊό ντ α
όπ 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 17 Φεβρουαρίου 2017

