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Σε συνθήκες ακραίας φτώχειας
βρίσκονται 1,4 εκατ. Έλληνες

Óåλ. 3

Νέες επιθέσεις
Óåë. 2

σε βάρος Πακιστανών
εργατών στην
Γκορυτσά Ασπροπύργου

Eιδική δράση για την καταστολή
της εγκληματικότητας στις περιοχές
του Ασπρoπύργου και της Μάνδρας
Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δενδρύλλια κάναβης,
όπλα και 2.480 πακέτα λαθραίων τσιγάρων

Παρέμβαση Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής
στο ΠΕ.ΣΥ για την απλή αναλογική και την
ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση

Γιάννης Βασιλείου:

«Κάθετη διαφωνία με προτάσεις
που οδηγούν στην
ουσιαστική κατάργηση των
Περιφερειακών Ενοτήτων»

Óåλ. 3

Ολοκληρώθηκε

η ανακατασκευή της στέγης
στο 4ο Δημοτικό Ζεφυρίου
Σ ε ε ξέ λ ιξ η ο ε λα ι οχ ρω μα τ ισ μός
τ ου σχο λ εί ου

Óåë. 3

ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
Γεννά αισιοδοξία η αυξημένη
συμμετοχή στην πρόσφατη αιμοδοσία
της Κοινωνικής Υπηρεσίας

Παράσταση διαμαρτυρίας
στο Θριάσιο Νοσοκομείο

Με έγγραφό τους
οι γιατροί των κλινικών
διαμαρτύρονται για τις
ελλείψεις και τη
μετακίνηση στο ΚΥ Μήλου,
η οποία θα προκαλέσει
σοβαρό πρόβλημα στην
εφημερία των κλινικών.
Óåλ. 2

Óåë. 5

Óåë. 3

«ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ»
Συγκλονίζει η μητέρα της
αδικοχαμένης Στέλλας:

Αρχίζουν σήμερα οι εγγραφές
μαθητών στα δημοτικά σχολεία και
νηπιαγωγεία της Δυτικής Αττικής

«Ο άνδρας
μου ήξερε
τι έκανε...»

Óåλ. 5

Óåλ. 7

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Μαγγίνα Πηγή Ν.
Μπότσαρη Μάρκου 2, 2105573484

Ελευσίνα
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250
Μάνδρα

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λαθέας 56, 2102477556
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ. Δημαρχείου 15,
2102475470
Χαϊδάρι

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 82, ΑΤΤΙΚΗΣ2105985845

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα φτάσει στους
25 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Έσπερος, Εσπέρα, Εσπερία
Αυγερινός, Αυγέρης, Αυγίτης, Αυγέρας,
Αυγέρου, Αυγερού
Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου

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
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173

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

Νέες επιθέσεις σε βάρος Πακιστανών εργατών
στην Γκορυτσά Ασπροπύργου

Α

κόμη τέσσερις μετανάστες προστίθενται στον
κατάλογο των θυμάτων της ρατσιστικής βίας
στον Ασπρόπυργο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τέσσερις Πακιστανοί εργάτες δέχθηκαν επιθέσεις το τελευταίο δεκαπενθήμερο στην περιοχή Γκορυτσά. Οι επιθέσεις συνήθως γίνονται είτε την ώρα
που οι αλλοδαποί εργάτες δουλεύουν ή περπατούν
στον δρόμο.
Οι δράστες τους επιτίθεται με άγρια χτυπήματα και
τους αφήνει αιμόφυρτους, αφού κάποιες φορές τους
παίρνει το κινητό ή και το πορτοφόλι.
Η τελευταία γνωστή άγρια ρατσιστική επίθεση στην
περιοχή έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο Ασέκ Αλί
καθώς κατέβηκε από το λεωφορείο 855 στο τέρμα της
γραμμής γύρω στις 3.30 το απόγευμα και, όπως περπατούσε για το σπίτι του, δέχτηκε την επίθεση τριών ατόμων, ηλικίας γύρω στα 20, το πολύ 25 χρόνων.
Οπως είπε ο ίδιος στον εκπρόσωπο της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας που τον επισκέφθηκε στο «Τζάνειο»,
όπου νοσηλεύεται με το κεφάλι παραμορφωμένο από χτυπήματα με γροθιές, κλοτσιές, σιδηρογροθιές ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα, ένας τον κρατούσε από πίσω και οι άλλοι δύο τον χτυπούσαν από μπροστά για αρκετά λεπτά, μέχρι
να τον παρατήσουν και να φύγουν ανενόχλητοι.

Παράσταση διαμαρτυρίας στο Θριάσιο Νοσοκομείο

Π

Με έγγραφό τους οι γιατροί των κλινικών διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις και τη μετακίνηση
στο ΚΥ Μήλου, η οποία θα προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στην εφημερία των κλινικών.

αράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν την προηγούμενη Πέμπτη το Σωματείο Εργαζομένων
του Θριάσιου νοσοκομείου, μαζί με γιατρούς των κλινικών, διεκδικώντας να μη μετακινηθεί κανείς γιατρός και να ενισχυθεί το
νοσοκομείο με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.
Η πρόσφατη απόφαση της 2ης ΥΠΕ για
υποχρεωτική μετακίνηση ενός παθολόγου
γιατρού από το Θριάσιο Νοσοκομείο στο ΚΥ
Μήλου για το διάστημα από 1/5 μέχρι
31/10/2017 προκαλεί σοβαρό πρόβλημα
στη λειτουργία των παθολογικών κλινικών και συνολικά
του Θριασίου Νοσοκομείου.
Η μετακίνηση έρχεται να προστεθεί στις ήδη μεγάλες
ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που
αντιμετωπίζουν οι 2 παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες σε εκατοντάδες
νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς κάθε χρόνο.
Χαρακτηριστικό των ελλείψεων είναι ότι στις 2 κλινικές

εργάζονται μόνο 8 μόνιμοι ειδικευμένοι παθολόγοι και 2
επικουρικοί, των οποίων η σύμβαση λήγει μέσα στο
2017. Αποτέλεσμα είναι οι γιατροί να αναγκάζονται να
κάνουν περισσότερες από τις προβλεπόμενες εφημερίες,
για τις οποίες είναι απλήρωτοι από το Γενάρη του 2017.
Με έγγραφό τους οι γιατροί των κλινικών διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις και τη μετακίνηση, η οποία θα προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στην εφημερία των κλινικών.

ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Γεννά αισιοδοξία η αυξημένη συμμετοχή στην πρόσφατη
αιμοδοσία της Κοινωνικής Υπηρεσίας

Α

ξιόλογη ήταν η συμμετοχή των δημοτών
στην πρώτη για το 2017 εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποίησε η Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής την Πέμπτη 27 Απριλίου
2017, στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Φυλής.
Η αιμοδοσία διοργανώθηκε σε συνεργασία με το
Θριάσιο Νοσοκομείο, με σκοπό να ενισχυθεί η Τράπεζα Αίματος του Δήμου Φυλής, ώστε να μπορεί να
ανταποκριθεί στις ανάγκες των συμπολιτών μας.
Αξίζει επισήμανσης ότι στη νέα αυτή αιμοδοσία
παρατηρήθηκε αυξημένη προσέλευση δημοτών αλλά
και δημοτικών υπαλλήλων σε σχέση με τις δύο αιμοδοσίες που έγιναν το 2016, στοιχείο ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό.
«Η αυξημένη συμμετοχή στην αιμοδοσία γεννά
αισιοδοξία γιατί καταδεικνύει ότι οι δημότες ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο», τόνισε ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Κοινωνικής Υπηρεσίας, Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος ευχαριστεί τους αιμοδότες για την προσφορά τους. «Οι εθελοντές αιμοδότες θα πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα για όλους γιατί με την ανώδυνη, ασφαλή και ολιγόλεπτη αυτή διαδικασία, σώζουν ανθρώπινες ζωές», είπε χαρακτηριστικά και εξέφρασε την ελπίδα «η
συμμετοχή να μεγαλώνει σε κάθε αιμοδοσία».
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Eιδική δράση για την καταστολή
της εγκληματικότητας στις περιοχές
του Ασπροπύργου και της Μάνδρας
Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δενδρύλλια κάναβης,
όπλα και 2.480 πακέτα λαθραίων τσιγάρων

Παρέμβαση Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής στο ΠΕ.ΣΥ για την
απλή αναλογική και την
ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση
Γιάννης Βασιλείου: «Κάθετη διαφωνία
με προτάσεις που οδηγούν στην ουσιαστική
κατάργηση των Περιφερειακών Ενοτήτων»

Τ

Σ

το πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, για την πρόληψη και καταστολή της
εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική, πρωινές ώρες
της 26-4-2017 πραγματοποιήθηκε ειδική δράση
στις περιοχές του Ασπρόπυργου και της Μάνδρας,
με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, του Τ.Α. και του Α.Τ.
Ασπροπύργου.
Συνελήφθησαν τρεις (3) ημεδαποί, ηλικίας 24, 46
και 49 ετών, για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί
ναρκωτικών, περί όπλων και περί τελωνειακού

κώδικα.Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από τις
αρχές :
-266- γραμμάρια κάνναβης
-7- δενδρύλλια κάνναβης
-1- ζυγαριά ακριβείας
-1- πιστόλι
-33- φυσίγγια
-2.480- πακέτα λαθραίων τσιγάρων
-150- πακέτα λαθραίου καπνού
Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ο θεμελιώδες ερώτημα «Τι αυτοδιοίκηση θέλουμε»,
έθεσε, μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής, Γ. Βασιλείου, στη χθεσινή συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με το θεσµικό πλαίσιο του
β΄ βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν όψει της συζήτησης για
την αλλαγή του Ν.3852/2010 και της Συνταγµατικής Αναθεώρησης. «Να μην είναι ετεροδιοίκηση και αφ’ ετέρου να μην
έχει συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά», υπογράμμισε ο Αντιπεριφερειάρχης, έτσι ώστε η θεσμική επανάσταση της απλής
αναλογικής να συνοδευτεί με το κατέβασμα της αυτοδιοικητικής «εξουσίας» προς τα κάτω και την ενδυνάμωση της ενδοπεριφερειακής αποκέντρωσης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου,
δήλωσε την κάθετη διαφωνία του με προτάσεις που οδηγούν
στην ουσιαστική κατάργηση των Περιφερειακών Ενοτήτων
και πρότεινε την αναβάθμιση των Περιφερειακών Ενοτήτων
μέσω της εκλογής χωρικού Αντιπεριφερειάρχη με σταυροδοσία, την δημιουργία Συμβουλίου Περιφερειακής Ενότητας
από τους αιρετούς περιφερειακούς συμβούλους της κάθε
Ενότητας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτό το
Συμβούλιο, καθώς και την ίδρυση υπηρεσιών αναπτυξιακού
προγραμματισμού σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
Καταληκτικά στην γραπτή παρέμβαση του, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής δήλωσε ότι: «Έχοντας λοιπόν καταθέσει μαζί με τον κ. Φιλίππου Πέτρο- συνολική επί της αρχής
τοποθέτηση για το θέμα της ενδοπεριφερειακής αποκέντρωσης- στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου που πραγματοποιείται- θα πάρουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα και νέες
πρωτοβουλίες- για την ανάδειξη και τελικά υπερίσχυση των
προτάσεων που καταθέτουμε».

Το 2016 πάνω από 584.000 άτομα ζούσαν σε οικογένειες με άνεργο «αρχηγό».

Σε συνθήκες ακραίας φτώχειας 1,4 εκατ. Έλληνες

Σ

ε κατάσταση ακραίας φτώχειας ζει
το 13,16% του ελληνικού πληθυσμού με τους άνεργους, τους
νέους και τους αυτοαπασχολούμενους να
αποτελούν τα μεγάλα θύματα της κρίσης.
Νέα έρευνα της διαΝΕΟσις δείχνει ότι
το 2016, αν και το ποσοστό ακραίας
φτώχειας έχει μειωθεί σε σχέση με το
2015, 1.488.714 συμπολίτες μας δεν
μπορούν να εξασφαλίσουν τα προς το
ζην.
Από αυτούς, το 68,5% είναι άνεργοι και
το 20,6% αυτοαπασχολούμενοι. Ποσοστό 2,9% των ατόμων που παραμένουν
σε κατάσταση ακραίας φτώχειας είναι
συνταξιούχοι ενώ το 0,6% είναι υπάλληλοι Δημοσίου/ΔΕΚΟ/Τραπεζών.
Το 30,8% είναι ηλικίας από έως 17 ετών
και από 45 έως 64, το 22,6% είναι ηλικίας
18 έως 29 ετών, το 14,2% από 30 έως 44
ετών και το 2,4% άνω των 65 ετών.
Το όριο της ακραίας φτώχειας για το 2016 κυμαίνεται από
τα 176 ευρώ για ένα μονομελές νοικοκυριό στην επαρχία

με ιδιόκτητο σπίτι μέχρι τα 879 ευρώ για τετραμελές νοικοκυριό που ζει στην Αθήνα στο νοίκι. Πρόκειται για νούμε

ρα ελαφρά μικρότερα σε σχέση με το
2015, εξαιτίας της μείωσης του Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή.
Τα ποσοστά ακραίας φτώχειας μειώθηκαν για τρίτη χρονιά το 2016 καθώς διαμορφώθηκαν στο 13,6% έναντι 15% το
προηγούμενο έτος, 15,7% το 2014 και
17,1% το 2013.
Η ακραία φτώχεια είναι σταθερά χαμηλότερη στις αγροτικές (αραιοκατοικημένες) περιοχές από ό,τι στην Αθήνα και τις
άλλες πόλεις.
Η Κρήτη, η Ήπειρος, η Πελοπόννησος
και τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου
πλήττονται λιγότερο, ενώ η Κεντρική
Μακεδονία, η Θεσσαλία και η Δυτική
Ελλάδα πλήττονται περισσότερο.
Το μεγαλύτερο μέρος της «νέας» ακραίας φτώχειας οφείλεται στην αλματώδη
αύξηση της ανεργίας μέσα στην κρίση. Το
2016 πάνω από 584.000 άτομα ζούσαν
σε οικογένειες με άνεργο «αρχηγό».
συνεχίζεται στη σελ. 8

4-θριάσιο

Δημιουργία τμήματος υποστηρικτικών τεχνολογιών
στην ΑΡΩΓΗ, με την ευγενική χορηγία της Stoiximan

Μ

ε μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε
τη δημιουργία τμήματος αξιοποίησης
υποστηρικτικών τεχνολογιών στο Κέντρο
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών
«ΑΡΩΓΗ».
Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στον
τομέα της ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόμων
με αναπηρία και με την ευγενική υποστήριξη της
εταιρείας Stoiximan και της ΠΑΕ Αχαρναϊκός, το
Κέντρο μας εξοπλίστηκε με tablets, ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και laptops.
Σκοπός μας είναι η πιλοτική λειτουργία ενός ειδι-

Σ

υνεδριάζει την Πέμπτη 4
Μαΐου 2017 και ώρα 8:00
μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, προκειμένου η
αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του
δήμου να πάρουμε απόφαση στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
1.
Κατακύρωση ή μη (σε οριστικό ανάδοχο) του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια
Οργάνων Παιδικών Χαρών».
2.
Κατακύρωση ή μη (σε οριστικούς αναδόχους) του Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την «Προμήθεια
Απινιδωτών για τα Γήπεδα και τις
Υπηρεσίες του Δήμου, Προμήθεια
Φαρμακευτικού & λοιπού υγειονομικού υλικού, Προμήθεια Υγειονομικού
Υλικού, Προμήθεια Φαρμακευτικού
Υλικού ΝΠΔΔ Π.Α.Κ.Π.Π.Α., Προμήθεια Υλικών Φαρμακείου και Υγειονομικού & Φαρμακευτικού Υλικού
για τις ανάγκες της Κ.Ε.Δ.Ε., Προμήθεια Φαρμάκων & Λοιπών Αναλωσίμων για τα Αδέσποτα Ζώα».
3.
Ακύρωση της υπ’αριθμ
156/17 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
4.
Ακύρωση ή μη της υπ’αριθμ 177/17 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
5.
Ανατροπή δεσμευμένης
και εγκεκριμένης πίστωσης με την
156/2017 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής ποσού 65.000,00 €,
λόγω αλλαγής ποσού του Διαγωνισμού (για τα ασφάλιστρα οχημάτων
της Υπηρεσίας)
6.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Δ/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και
Πρασίνου για υποβολή αιτήματος
προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης
για την πραγματοποίηση της δαπάν-
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κού, πρωτοποριακού τμήματος με σκοπό να
εμπλουτίσουμε τις καθημερινές δραστηριότητες
του Κέντρου καθώς και να αξιοποιήσουμε τις νέες
τεχνολογίες στο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων
των παιδιών.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Stoiximan
και το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
της, IroesGR, καθώς και στην ΠΑΕ Αχαρναϊκός για
την δωρεά υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
Ο Πρόεδρος του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ»
Νικόλαος Γερ. Γκασούκας

Στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δήμου Ελευσίνας

Η έγκριση της πολυετούς δαπάνης για Διανοίξεις οδών, καθαιρέσεις
και αποκαταστάσεις ρυμοτομούμενων στην περιοχή Αεροδρομίου

ης για Ασφάλιστρα των οχημάτων
της Υπηρεσίας .- Έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 60.000,00 €
7.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών για υποβολή αιτήματος προς
την Προϊσταμένη της Οικονομικής
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
την πραγματοποίηση της δαπάνης
για την προμήθεια ειδών γραφείου –
φοριαμοί – φωτοτυπικά – αριθμομηχανές κλπ.- Έγκριση της σχετικής
δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 4.340,00 €
8.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της
Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών για υποβολή αιτήματος προς την
Προϊσταμένη της Οικονομικής
Υπηρεσίας
(Π.Ο.Υ.) για έκδοση
πράξης
ανάληψης
υποχρέωσης για την
πραγματοποίηση της
δαπάνης για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την
οργάνωση Διαδικασιών
Λειτουργίας Αποθηκών
και Διαχείρισης Αποθεμάτων του Δ. Ελευσίνας.- Έγκριση της
σχετικής δαπάνης και
διάθεση
πίστωσης
ποσού 13.144,00 €
9.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος του
Αυτοτελούς Τιμήματος
Διαφανειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης
& Πληροφορικής για
υποβολή
αιτήματος
προς την Προϊσταμένη
της Οικονομικής Υπηρ-

εσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης
ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγματοποίηση της δαπάνης για
Συντήρηση – Επισκευή Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΕλευσίναςΈγκριση της σχετικής δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 24.500,00
€
10.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για υποβολή αιτήματος προς
την Προϊσταμένη της Οικονομικής
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
την πραγματοποίηση της πολυετούς

δαπάνης για Συντήρηση Δημοτικών
Κτιρίων Δ.Ε. Ελευσίνας 2017- Έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.199.114,00 €
11.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για υποβολή αιτήματος προς
την Προϊσταμένη της Οικονομικής
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
την πραγματοποίηση της πολυετούς
δαπάνης για Συντήρηση Δημοτικών
Κτιρίων Δ.Ε. Μαγούλας 2017
- Έγκριση της σχετικής δαπάνης
και διάθεση πίστωσης ποσού

119.726,00 €
12.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για υποβολή αιτήματος προς
την Προϊσταμένη της Οικονομικής
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
την πραγματοποίηση της πολυετούς
δαπάνης για Διανοίξεις οδών, καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις ρυμοτομούμενων στην περιοχή Αεροδρομίου
- Έγκριση της σχετικής δαπάνης
και διάθεση πίστωσης ποσού
199.497,00 €..
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Λαμπαδηδρομία Μνήμης για τη Θυσία
των 200 κομμουνιστών του Μπλοκ 15

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΪΟΥ ΕΝΑΡΞΗ 9.30 Π.Μ.
ΜΠΛΟΚ 15 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ-ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ο

Δήμος Χαϊδαρίου, τιμώντας την ιστορία της πόλης πραγματοποιεί και φέτος, διήμερο εκδηλώσεων σε συνεργασία με τον Δήμο Καισαριανής, στην μνήμη των 200 κομμουνιστών πατριωτών που μεταφέρθηκαν από
το Μπλόκ 15 και εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς Ναζιστές στο σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η Μάη
του 1944.
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών, διοργανώνεται συμβολική Λαμπαδηδρομία που ακολουθεί την διαδρομή που
έκαναν τα καμιόνια των Γερμανών εκείνη την ημέρα. Η Λαμπαδηδρομία θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 7 Μαΐου και
θα ξεκινήσει στις 9.30 π.μ. από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, καταλήγοντας στο χώρο εκτέλεσης, του σκοπευτηρίου Καισαριανής.
Η συνολική διαδρομή είναι 13 χλμ., οι δρομείς εκκινώντας από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου θα ακολουθήσουν τη διαδρομή: Οδός Φλούτζη - Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου - Χίου - Στρ. Καραϊσκάκη - Ιερά Οδός - Πειραιώς - Ερμού
- Νίκης - Φιλελλήνων - Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας - Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας - Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου - Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου - Γρηγορίου Θεολόγου - Κουκουτζά - Ηρώων Σκοπευτηρίου.
Σε όλη τη διάρκεια της λαμπαδηδρομίας, θα υπάρχουν συνοδευτικά οχήματα της τροχαίας για την ασφάλεια των
αθλητών καθώς και νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, τους δρομείς θα ακολουθεί όχημα του Δήμου. Με την ολοκλήρωση της διαδρομής θα γίνει απονομή συμβολικών τιμητικών επαίνων συμμετοχής στο θυσιαστήριο της Καισαριανής (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2132047236 και 2132047254). Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν όσοι έχουν ξεπεράσει την ηλικία των 14 ετών.
Η συμμετοχή σας συνιστά έμπρακτη συμβολή στην απόδοση τιμής και την διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Παρακαλούμε δηλώστε τις συμμετοχές σας έγκαιρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εκκίνηση της λαμπαδηδρομίας.
Δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται μέχρι 1 ώρα πριν την εκκίνηση.

θριάσιο-5

Ολοκληρώθηκε

η ανακατασκευή της στέγης
στο 4ο Δημοτικό Ζεφυρίου.
Σ ε ε ξέ λι ξη ο ελ α ιο χρ ω μα τ ισμ ός
το υ σ χο λε ίο υ

Ο

λοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα η ανακατασκευή της στέγης στο 4ο
Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου, παρόλο που,
λόγω των μέτρων ασφαλείας, οι εργασίες έπρεπε
να πραγματοποιούνται σε χρόνο που δεν λειτουργούσε το σχολείο. Με τη ριζική ανακατασκευή της
στέγης επιλύθηκαν όλα τα τεχνικά προβλήματα που
είχαν ανακύψει και κυρίως η αποσοβήθηκε η διαρροή των ομβρίων υδάτων στο κτίριο.

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Με στόχο την ευαισθητοποίηση των μικρών σε σχέση
με τις σωστές διατροφικές συνήθειες

Μ

ε στόχο την ευαισθητοποίηση των
μικρών μας φίλων σε σχέση με τις
σωστές διατροφικές συνήθειες και σε
συνεργασία με την ELBISCO (ΑΒΕΕ τροφίμων), πραγματοποιήσαμε στους Παιδικούς
Σταθμούς Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής ένα
θεατρικό διδακτικό δρώμενο με θέμα: «Τοστάκι Θρεπτικό! Το τέλειο κολατσιό!», με κίνηση
και χορό διάρκειας μιας ώρας.
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος
ήταν να ανακαλύψουν τα παιδιά και να αφομοιώσουν έναν αληθινό διατροφικό «θησα-

υρό», προκειμένου να αρχίσουν να προστατεύουν την υγεία τους από τα πρώτα χρόνια
της ζωής τους !
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο των Παιδικών
Σταθμών κο Παναγιώτη Καμαρινόπουλο
στόχος είναι η ενίσχυση και εκπαίδευση των
παιδιών σε όσους περισσότερους τομείς
που αφορούν στην καθημερινότητά τους.

Η ολοκλήρωση του έργου ικανοποίησε τη σχολική κοινότητα, η οποία, μέσω του Συλλόγου Γονέων
και του Διευθυντή κου Τέγου εξέφρασε τις ευχαριστίες της στη διοίκηση και στις υπηρεσίες του
Δήμου Φυλής που συνεργάστηκαν για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα και κυρίως στην Τεχνική Υπηρεσία και στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Θανάση Σχίζα,
ο οποίος έδειξε προσωπικό ενδιαφέρον.
Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται και αναμένεται να
ολοκληρωθεί σύντομα και ο ελαιοχρωματισμός του
σχολείου.
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6-θριάσιο
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 4 ΜΑΪΟΥ 2017

Η πολυγραφότατη, και πολυβραβευβμένη Ελένη
Πριοβόλου, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Ασπροπύργου !!!
Τα Μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλιοθήκης
Ασπροπύργου, για την επόμενη συνάντησή τους,
διαβάζουν βιβλία της Ελένης Πριοβόλου!!
Όσοι επιθυμείτε να γνωρίσετε τη συγγραφέα και να
συνομιλήσετε μαζί της, σας περιμένουμε, την Πέμπτη
4 Μαΐου 2017, στις 18:30, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη,
στον 3ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου,
Αλέκου Παναγούλη 13.

Είμαι η Ελένη Πριοβόλου,
γεννημένη
στο
Αγγελόκαστρο Αιτωλίας.
Θρεμμένη με τους μύθους
και τα παραμύθια της
γενέθλιας γης, τα πολυφωνικά άσματα της δημοτικής μουσικής, των μοιρολογιών και της Βυζαντινής
υμνωδίας. Από σπόντα
βρέθηκα να σπουδάζω
πολιτικές επιστήμες στην
Πάντειο και τελικά μου
άρεσε, αν και τώρα θαρρώ πως καμία επιστήμη δεν ταίριαζε στην ουτοπιστική μου ιδιοσυγκρασία. Βρήκα από
πολύ νωρίς καταφύγιο στις λέξεις. Αυτό το εκμαγείο της
κρυμμένης αλήθειας του κόσμου, φανερού και αφανούς.
Εκεί ξεσπούσα τους φόβους μου, τις αναζητήσεις, τα οράματά μου. Αυτές με προστάτεψαν από την πεζή καθημερινότητα.
Οι δικές μου λέξεις, από το πρωτόπλαστο παραμυθικό
μου ιδεώδες, αλλά και οι λέξεις των συνοδοιπόρων δημιουργών, που μου προσέφεραν στιγμές αναγνωστικής απόλαυσης και με σημάδεψαν, αποτελούν συντροφιά και
καταφυγή. Έτσι κυλούν τα χρόνια, γράφοντας παραμύθια
και όνειρα για μικρούς και μεγάλους. Και αν καμιά φορά
τα όνειρα γίνονται σκληρά και αν από τις λέξεις μου κυλάει το αίμα, αυτό γίνεται γιατί έτσι είναι ο κόσμος!!!

Ανακάλυψη τάφου των ύστερων
Μυκηναϊκών χρόνων στη Σαλαμίνα

Στις 24 και 25 Απρίλιου 2017,
στο κέντρο της πόλης της
Σαλαμίνας, ερευνήθηκε από την
εφορεία αρχαιοτήτων Δυτικής
Αττικής Πειραιώς και Νήσων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θαλαμοειδής τάφος που
ανήκει σε νεκροταφείο Μυκηναϊκών χρόνων.
Συστάδες του ίδιου νεκροταφείου έχουν ερευνηθεί με σωστικές
ανασκαφές το 1964, 1992 και
2009. Τότε αποκαλύφθηκαν δύο
θάλαμοι της ίδιας συστάδας

τάφων με τον σημερινό.
Ο θάλαμος του τάφου, λαξευμένος στο φυσικό πέτρωμα της
περιοχής, εντοπίστηκε κατά τη
διάρκεια εκσκαφικών εργασιών
για τη σύνδεση παρακείμενης
οικίας με τον κεντρικό αγωγό της
αποχέτευσης της πόλης.
Πρόκειται για θάλαμο διαστάσεων 2,60μ.Χ2,90μ. και ύψους
1,50μ. στο ψηλότερο σημείο του.
Λόγω της ύπαρξης πλούσιων
πηγών γλυκού νερού στο τμήμα
αυτό της πόλης, το κενό του

Ίδρυση Καλλιτεχνικού Σχολείου στη Δυτική Αθήνα

Ά

μεση ίδρυση Καλλιτεχνικού
Σχολείου στη Δυτική Αττική
με έδρα το Περιστέρι, αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης αυτοδιοικητικών στελεχών.
Ειδικότερα και σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής:
Την Παρασκευή 28 Απρίλη, έγινε η
δεύτερη σύσκεψη μεταξύ των Αντιπεριφερειάρχη κ. Τζόκα, του
Δημάρχου Περιστερίου κ. Παχατουρίδη, του Αντιδημάρχου Περιστερίου κ. Θεοδωράκου , του Διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ
Αθήνας κ. Αλεξόπουλου, της προϊσταμένης εκπαιδευτικών θεμάτων
κας. Μαστοράκη και του αιρετού των
εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Γ Αθήνας
κ. Ζούτσου, με μοναδικό θέμα την
ίδρυση του Καλλιτεχνικού Σχολείου
στο Περιστέρι, ένα κόσμημα για την
περιοχή.
Μέσα κε κλίμα γόνιμου διαλόγου,
συναποφασίστηκαν τα εξής:
– η άμεση ίδρυση του σχολείου με
απόφαση του οικείου Δημοτικού

θαλάμου βρέθηκε πλημμυρισμένο με νερό, το οποίο αντλείτο
με μηχανικά μέσα προκειμένου
να διεξαχθεί η έρευνα.Αποκαλύφθηκαν περί τα 40 ακέραια αγγεία,
με πολύ καλή κατάσταση διατήρησης της γραπτής τους διακόσμησης και περίπου 10 σε
θραύσματα, καθώς και σκελετικό
υλικό πέντε τουλάχιστον ατόμων.
Ο τάφος από μια πρώτη
εκτίμηση, χρησιμοποιήθηκε από
το 2ο μισό του 13ου έως το 1ο
μισό του 12ου αιώνα π.Χ.

Σχολικό ποδοσφαιρικό
τουρνουά «Φιλίας» 2017

θα συμμετάσχουν όλα τα Δημοτικά Σχολεία
του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

Συμβουλίου
– η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής των εργασιών που
απαιτούνται να γίνουν στο σχολικό
κτίριο που θα στεγαστεί το συγκεκριμένο σχολείο (δάπεδα χορού κτλ)
– Κάλυψη των λειτουργικών αναγκών από τα υπάρχοντα κονδύλια της
Σχολικής Επιτροπής Περιστερίου,

έως ότου το νέο σχολείο αρχίσει να
λαμβάνει τακτική επιχορήγηση από
το Υπουργείο Εσωτερικών
Το σχολείο θα λειτουργήσει την
προσεχή σχολική χρονιά 20172018, στη διάρκεια της οποίας θα
ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες
εργασίες στις υποδομές του σχολείου».

Η

Α’/θμια Σχολική Επιτροπή και ο Δημοτικός
Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Πολιτισμού (Δ.Ο.Κ.Α.Π.) του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας προκηρύσσουν το 8ο Ποδοσφαιρικό
Τουρνουά «Φιλίας» 2017 στο οποίο θα συμμετάσχουν όλα τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας: Μάνδρας, Ερυθρών και Βιλίων.
Οι αιτήσεις των συμμετοχών θα πρέπει να έχουν
συγκεντρωθεί και παραδοθεί μέχρι την Τετάρτη
3/5/2017.
Ως ημερομηνία έναρξης του Τουρνουά ορίζεται το
Σαββατοκύριακο 13-14/5/2017.
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Τιμήθηκε η μνήμη της βύθισης του
αντιτορπιλικού σκάφους «Ψαρά»
στον θαλάσσιο κόλπο Μεγάρων

Μ

ε επιμνημόσυνη δέηση, ομιλία, προσκλητήριο νεκρών, και ρίψη στεφανιών στη
θάλασσα τιμήθηκε η μνήμη της βύθισης
του αντιτορπιλικού σκάφους «Ψαρά» στον θαλάσσιο
κόλπο Μεγάρων την 20η Απριλίου 1941.
Η καθιερωμένη τιμητική εκδήλωση την οποία
συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Στρατιωτικών Ε.Δ.
Μεγάρων και ο Δήμος Μεγαρέων, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Απριλίου 2017 στο λιμάνι των
Μεγάρων, Πάχη. Ακολούθησε τέλεση τρισαγίου και
ρίψη στεφανιών στο σημείο της βύθισης, με την
συνδρομή του πολεμικού πλοίου ΤΠΚ Ντεγιάννης το
οποίο είχε καταπλεύσει από νωρίς το πρωί στην
Πάχη.
Στην τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι
της Πάχης, παρευρέθηκε η ηγεσία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Πολεμικού Ναυτικού.
Εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο Δήμαρχος
Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου.

θριάσιο-7

Αρχίζουν σήμερα οι εγγραφές μαθητών στα δημοτικά
σχολεία και νηπιαγωγεία της Δυτικής Αττικής

Α

ρχίζουν σήμερα οι εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 201718.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του
Υπουργείου Παιδείας από τη
φετινή σχολική χρονιά αλλάζει η
ημερομηνία των εγγραφών στα
νηπιαγωγεία και στα δημοτικά
σχολεία. Θα γίνονται πλέον από
2 έως 19 Μαΐου.

Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες που τα παιδιά τους:
έχουν γεννηθεί το έτος 2012 και
2013 να κάνουν αίτηση εγγραφής
στο νηπιαγωγείο της περιοχής
τους.
έχουν γεννηθεί το 2011 να
κάνουν αίτηση εγγραφής στο
δημοτικό σχολείο της περιοχής
τους.

Επισημάνεται ότι :
1. Τα νηπιαγωγεία δέχονται
όλες τις αιτήσεις νηπίων και
προνηπίων.
2. Δεν χρειάζεται οι γονείς να
προσκομίσουν
πιστοποιητικά
γέννησης των παιδιών. Τα πιστοποιητικά αναζητούνται από τη
διεύθυνση του νηπιαγωγείου και
του δημοτικού σχολείου από το
Πληροφοριακό
σύστημα
«myschool» δίνοντας ο γονέας τα

Σεμινάριο - Εργαστήρι
"Εκμάθηση Παραδοσιακών
Ηπειρώτικων πιτών"

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος
Ασπροπύργου σας προσκαλεί όλους
στο Σεμινάριο - Εργαστήρι
"Εκμάθηση Παραδοσιακών
Ηπειρώτικων πιτών",
την Κυριακή, 7 Μαΐου 2017, στις
11:00,στο Πολιτιστικό Κέντρο
Ηπειρωτών στον Ασπρόπυργο,
Αθανασίου Τσίγκου (τέρμα).
Σας περιμένουμε όλους!!!
Με εκτίμηση, για το Δ.Σ.
ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Ζηκόπουλος

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μελέτη για τα κατεστραμμένα
πεζοδρόμια στην παραλιακή ζώνη της Βαρέας

Μ

ε επιστολή του ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός
Σύλλογος Βαρέας «Άγιος
Νικόλαος» ενημερώνει τους πολίτες
πως η μελέτη για τα κατεστραμμένα
πεζοδρόμια στην παραλιακή ζώνη
της Βαρέας βρίσκεται στην τελική
ευθεία.
Η επιστολή:

«Στην τελική ευθεία βρίσκεται η
μελέτη για τα πεσμένα πεζοδρόμια
στην παραλιακή ζώνη της Βαρέας.
Σήμερα 28-4-2017 ο πρόεδρος
του συλλόγου μας κ. Γιάννης Βαρελάς είχε συνάντηση με τον Στατικό
Μηχανικό κ. Χρήστο Σκλαβουνο για να ενημερωθεί για
την πορεία του έργου.
Όπως έγινε γνωστό, ο συμπολίτης μας Πολιτικός
Μηχανικός έχει διεκπεραιώσει μελέτη στατικής επάρκειας και προστασίας διάβρωσης της παραλιακής ζώνης
προχωρώντας και σε φωτογραφική αποτύπωση.
Από την πλευρά της η τεχνική υπηρεσία του Δήμου
έχει αποτυπώσει τα τμήματα της παραλίας που έχουν
υποστεί διάβρωση και έχει αναλάβει να βγάλει τις σχε-

τικές άδεις για την έγκριση του έργου.
Αξιοσημείωτο είναι ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο
συμπολίτης μας Στατικός Μηχανικός κ. Σκλαβούνος,
έχει προγραμματίσει ραντεβού με καθηγητή Ακτομηχανικό, αφού η μελέτη βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.
Τέλος, οφείλουμε ως σύλλογος να συγχαρούμε το
συμπολίτη μας Πολιτικό Μηχανικό κ. Χρήστο Σκλαβούνο, αφού προς τιμήν του συντάσσει αφιλοκερδώς
την μελέτη, δείχνοντας για ακόμη μια φορά την αγάπη
του για τον τόπο μας.»

παρακάτω
στοιχεία:
α.
επώνυμο μαθητή β. όνομα μαθητή γ. όνομα πατέρα δ. όνομα
μητέρας ε. ημερομηνία γέννησης.
3. Όλα τα νηπιαγωγεία και τα
δημοτικά σχολεία δύναται να λειτουργήσουν με ολοήμερο πρόγραμμα.
4. Οι γονείς θα προσκομίσουν
το βιβλιάριο υγείας του παιδιού
και το Ατομικό Δελτίο Υγείας
Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

8-θριάσιο

Ο Ιβάν στο ραντάρ...
των Βρυξελλών

Π

λήρως ενήμερες είναι οι
Βρυξέλλες για την κινητικότητα που καταγράφει το
τελευταίο διάστημα ο επιχειρηματίας
Ιβάν Σαββίδης. Σύμφωνα με απόλυτα
διασταυρωμένες πληροφορίες του
liberal.gr, η «επιθετική» διείσδυση
του κ.Σαββίδη στα επιχειρηματικά
πράγματα της Ελλάδας έχει μπει στο
μικροσκόπιο ευρωπαίων αξιωματούχων, αφού η δράση του
«εντοπίστηκε» από τα ραντάρ των
Βρυξελλών, σε συνάρτηση βεβαίως
και με τα όσα λέγονται και γράφονται
περί κυβερνητικής «αβάντας».
Το τελευταίο 48ωρο μάλιστα μετά
και την ψήφιση της επίμαχης τροπολογίας στη Βουλή που αφορούσε στη
ΣΕΚΑΠ, το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον
έγινε εντονότερο, με τις κεραίες των
Ευρώπης να συντονίζονται πλέον
στο σήμα που εκπέμπει ο επιχειρηματίας με τους ισχυρούς δεσμούς
με την Ρωσία, θέλοντας να αποκρυπτογραφήσουν περαιτέρω τις κινήσεις του.
Οι πολύ καλές σχέσεις του ομογενούς επιχειρηματία με τον Βλαντιμίρ
Πούτιν δεν είναι ούτε κάτι το άγνωστο, ούτε κάτι το μυστικό. Ενδεικτικό
είναι αφιέρωμα του γερμανικού περιοδικού Stern , το οποίο με αφορμή
την επίσκεψη του Ρώσου υπουργού
Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στην
Αθήνα το 2016, έκανε αναφορά σε
επιφανείς φιλορώσους επιχειρηματίες και πολιτικούς που δραστηριοποιούνταν την περίοδο εκείνη στην
Ελλάδα.
Το περιοδικό είχε φιλοξενήσει στην
ηλεκτρονική του σελίδα ένα εκτενές
ρεπορτάζ για τη δραστηριότητα
Ρώσων επιχειρηματιών όπως του
Ιβάν Σαββίδη στην Ελλάδα: «Από το
2010 η Ελλάδα κρέμεται από την
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι
Έλληνες υποφέρουν. Φλογεροί υποστηρικτές του Πούτιν στην Ελλάδα
θεωρούν ότι τώρα ήρθε η ώρα τους.
Για αυτούς υπάρχει μόνο μια λύση:
η προσέγγιση της Ελλάδας στον
Πρόεδρο Πούτιν» τόνιζε το περιοδικό
Η συνέχεια από τη σελίδα 3

Του Γιάννη Κ. Τρουπή
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Εργαστήρια και
εποικοδομητικές
συζητήσεις

Στο πλαίσιο του Forum
«Creative Lenses: Εναλλακτικοί
Τρόποι Χρηματοδότησης
και Μοντέλα Παραγωγής» στο
Παλαιό Ελαιουργείο της Ελευσίνας
Φ ωτ ο γ ρ α φ ί α : S o o c

το οποίο παρέθετε πορτρέτο του Ιβάν
Σαββίδη, ο οποίος, σύμφωνα με το
Stern, «έχτισε στην Ελλάδα μια αυτοκρατορία και εκπροσωπεί στην
Αθήνα τα συμφέροντα της Ρωσίας».
Το άρθρο έκανε αναφορά στον
«όμιλο Agrocom, στον οποίο ανήκουν περισσότερες από 40 επιχειρήσεις με 15.000 εργαζόμενους». Για να
έχουμε μια συνολική εικόνα του βεληνεκούς του κ.Σαββίδη, το αμερικανικό περιοδικό Forbes τον κατέταξε
το 2013 στη σειρά 30 ανάμεσα στους
πλουσιότερους Ρώσους, ενώ από το
2012 είναι μέλος του συμβουλίου διεθνών σχέσεων του Προέδρου της
Ρωσίας.
Σύμφωνα με καλές πληροφορημένες πηγές, η κινητικότητα Σαββίδη
μέχρι και πριν από μερικούς μήνες,
απασχολούσε τις Βρυξέλλες μόνο ως
δραστηριότητα ενός επιχειρηματία με
πολύ σημαντικές διασυνδέσεις στο
Κρεμλίνο, ο οποίος έμπαινε ολοένα
και πιο βαθιά στον επιχειρηματικό
κόσμο της Ελλάδας, μιας χώρας
σαφώς προσανατολισμένη προς τη
Δύση. Η δράση αυτή ουδόλως άφηνε
αδιάφορο τον ευρωπαϊκό παράγοντα
αλλά μέχρι εκεί.
Όπως μεταφέρουν όμως ευρωπαίοι παράγοντες, εδώ και μερικές
μέρες δίπλα στο όνομα «Σαββίδης»
έχει μπει και το όνομα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δεν έχει περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι από
την μέρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τη
διακυβέρνηση της χώρας, ο συγκεκρ-

Συνολικά το 2016, 1.131.000 πολίτες ήταν
άνεργοι και τo 2016 μόνο 127.000 άνεργοι
ελάμβαναν τακτικό επίδομα ανεργίας, ένα
ποσοστό κάλυψης μόλις 11,2%, που έχει συρρικνωθεί ραγδαία από το 35,1% του 2011. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που δεν είναι σύνηθες
σε ανεπτυγμένα κράτη.
Καθώς οι άνεργοι αυξάνονται, η εισοδηματική
τους ενίσχυση μειώνεται. Συνήθως στις χώρες
που αντιμετωπίζουν οικονομικές κρίσεις
συμβαίνει το αντίθετο: oι κυβερνήσεις σπεύδουν
να επεκτείνουν την κάλυψη των ανέργων, όσο
αυτοί αυξάνονται εξαιτίας της κρίσης.
Αυτό συμβαίνει ακόμα και σε χώρες με παραδοσιακά ισχνή κοινωνική πρόνοια, όπως για
παράδειγμα στις ΗΠΑ, επισημαίνουν οι αναλ-

ιμένος επιχειρηματίας αύξησε το
βαθμό εμπλοκής του στην οικονομική
ζωή. ΟΛΘ, ΣΕΚΑΠ, διαγωνισμός για
τις τηλεοπτικές άδειες, συζητήσεις για
για ΔΟΛ και Πήγασο, όλα επί κυβερνησεων ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το
liberal.gr η ταύτιση μεταξύ της σημερινής διακυβέρνησης με τον ομογενή
επιχειρηματία έγινε με εντονότερο
τρόπο μετά την θυελλώδη συζήτηση
στο ελληνικό κοινοβούλιο, όπου η
κυβέρνηση ουσιαστικά αποκάλυψε
ότι η επίμαχη τροπολογία έγινε προκειμένου να «ωφεληθεί» η ΣΕΚΑΠ
συμφερόντων Σαββίδη. Τα όσα έγιναν έφτασαν στα αυτιά ευρωπαίων
αξιωματούχων και πλέον το μικροσκόπιο της Ευρώπης θα έχει διαφορετικό φακό στο άκουσμα του ονόματος
Σαββίδη.
Ο συνδυασμός από την μία της
ύπαρξης του ισχυρού ρωσικού παράγοντα και από την άλλη της κυβερνητικής «υποστήριξης» στο πρόσωπο
του κ.Σαββίδη αυξάνει το βαθμό της
ευρωπαϊκής προσοχής. Εάν σε αυτή
την εξίσωση προστεθεί και η αστάθεια στην οποία μπαίνουν τα Βαλκάνια, τότε το αποτέλεσμα αναμένεται
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο προσεχές μέλλον.
Η συνέχεια επί ...της οθόνης.

υτές της διαΝεόσις. Στη χώρα μας, όμως, η
στήριξη των ανέργων έχει περιοριστεί δραματικά. Οι προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος
ανεργίας σε άνεργους αυτοαπασχολούμενους,
για παράδειγμα, είναι τόσο αυστηρές που μόλις
4.135 άτομα το έλαβαν το 2016.
Στην έρευνα γίνεται αναφορά στο Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης, το οποίο ξεκίνησε από
τον Φεβρουάριο του 2017 και μέχρι το τέλος της
χρονιάς αναμένεται να ωφεληθούν περίπου
280.000 νοικοκυριά με 700.000 μέλη με δημοσιονομικό κόστος 760 εκ. ευρώ.
Ωστόσο, στην έρευνα γίνεται μια εκτίμηση
των αποτελεσμάτων που θα είχε το πρόγραμμα αν είχε λειτουργήσει από το 2016, και υπολογίστηκε πως, με τη μορφή και το σχεδιασμό
που έχει, θα έσωζε από τη φτώχεια μόνο
περίπου 64.000 πολίτες.

πηγή: Liberal.gr

H

Ελευσίνα 2021 και η ODC Εnsemble
πραγματοποίησαν στις 29 Απριλίου με
επιτυχία το Ευρωπαϊκό Forum «Creative
Lenses: Εναλλακτικοί Τρόποι Χρηματοδότησης και
Μοντέλα Παραγωγής» στο Παλαιό Ελαιουργείο
της Ελευσίνας.
Καταξιωμένοι επαγγελματίες από την Ευρώπη
πραγματοποίησαν εργαστήρια και συζητήσεις,
μοιράστηκαν την εμπειρία τους και την
τεχνογνωσία τους, ενώ ακολούθησε παρουσίαση
σχετικά με την αποστολή και το καλλιτεχνικό
πρόγραμμα της Ελευσίνας 2021.
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ΔΕΥ Τ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥ Η
Πρωί 9 με 1
Απόγευμα 5 με 8
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Απίστευτο!
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Λύματα αποχέτευσης
κατέστρεψαν 18.000
ιατρικούς φακέλους
δημόσιου νοσοκομείου

Υ

περχείλισαν τα λύματα από την
αποχέτευση μεγάλου δημόσιου
νοσοκομείου και καταστράφηκαν
χιλιάδες ιατρικά αρχεία.
Την αποκάλυψη, που αποτυπώνει την
κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία
της χώρας, κάνει η «Ημερησία». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπέστησαν σημαντικές
αλλοιώσεις ιατρικά αρχεία το βάρος των
οποίων ξεπερνούσε τους 25 τόνους.
Το ζήτημα απασχόλησε το διοικητικό
συμβούλιο του νοσοκομείο, το οποίο
συνεδρίασε στις 7 Απριλίου, και αποφασίστηκε να καταστραφούν οι ιατρικοί
φάκελοι.
Η προϊσταμένη του Τμήματος Κινήσεως
Ασθενών, ενημέρωσε τη Διοίκηση του
Νοσοκομείου ότι στο αρχείο του νοσοκομείου υπάρχουν ιατρικοί φάκελοι ασθενών
που δεν έχει λήξει η εικοσαετής προθεσμία διατήρησής τους (σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 1258/1981), «ωστόσο
αλλοιώθηκαν λόγω αιφνίδιας διαρροής
των σωληνώσεων αποχέτευσης στον
χώρο που ήταν αποθηκευμένοι και δεν
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν…».
Από εκεί και πέρα, με απόφαση του
διοικητή συστάθηκε τριμελής επιτροπή
που είχε ως αντικείμενο την καταγραφή
των φακέλων και όπως προέκυψε από το
πόρισμα, εντοπίστηκαν 29.000 φάκελοι με

ημερομηνία πριν την 31/12/1996, και
18.000 φάκελοι με ημερομηνία από 2000
έως 2013.
Οι φάκελοι περιείχαν στοιχεία ασθενών
που νοσηλεύθηκαν στην Καρδιολογική
κλινική, στην ΩΡΛ, στη Χειρουργική και
στη Θωρακοχειρουργική.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, αν και οι ιατρικοί φάκελοι της δεύτερης περίπτωσης, δηλαδή οι 18.000 με
ημερομηνίας από το 2000 έως το 2013,
έχουν υπηρεσιακή χρησιμότητα, «είναι
αδύνατη η χρησιμοποίησή τους, διότι
έχουν υποστεί σοβαρές αλλοιώσεις λόγω
ανωτέρας βίας», όπως αναφέρει το νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τον κανονισμό το νοσοκομείο οφείλει από εδώ και πέρα να καλέσει
«εγγράφως και επί αποδείξει» τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του
Κράτους προκειμένου να γίνει επιτόπιος
έλεγχος στο υπό εκκαθάριση αρχείο και
έτσι να δοθεί άδεια είτε διάθεσης είτε
καταστροφής μέσω της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.

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.
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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)
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Ζωή Αρβανιτάκη - Πρόεδρος Δ.Σ. Φυλής
“ Η αναμετάδοση των Συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου
δεν διακόπηκε με δική μας ευθύνη”

Σε επιχειρησιακή δράση

Απογειώνονται την Πέμπτη
τα drone της Αστυνομίας
και της Πυροσβεστικής

Τ

ην ερχόμενη Πέμπτη τίθενται σε
επιχειρησιακή δράση τα drone
της ΕΛ.ΑΣ. για τη βελτίωση της
ασφάλειας και της Πυροσβεστικής για
την ανίχνευση Πυρκαγιών.
Η παρουσίαση θα γίνει από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη και τους αρχηγούς των δύο
σωμάτων, στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας.
Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της
ΕΛ.ΑΣ., είναι συνολικά έξι, ενώ ένα
σύστημα με τέσσερις μονάδες διαθέτει η
Πυροσβεστική.
Από τα έξι drone» της ΕΛΑΣ, τα τρία
είναι μικρά αεροπλανάκια τηλεκατευθυνόμενα, τα οποία αποκτήθηκαν την
άνοιξη του 2014. Τα άλλα τρία, που
έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες,
αποκτήθηκαν επί υπουργίας Νίκου
Τόσκα, στα τέλη του 2015. Μέχρι τώρα
δεν είχαν χρησιμοποιηθεί επιχειρησιακά,
καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για τη χρήση τους,

καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού που θα τα χειρίζεται.
Τα συγκεκριμένα μέσα είναι κατασκευής Ισραήλ, όπου έγινε και η εκπαίδευση
των χειριστών.
Τα τρία μικρά drone, όπως ανέφερε
αρμόδιος αξιωματικός, είναι ηλεκτροκίνητα και έχουν τη δυνατότητα πτήσης
περίπου τεσσάρων ωρών.
Τα τρία μεγάλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία πετούν με καύσιμο,
έχουν δυνατότητα πτήσης μέχρι και 20
ώρες και κάλυψη ακτίνας περίπου 80
χιλιομέτρων.
Τα drone είναι εξοπλισμένα με κάμερες
και άλλον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, που
μεταφέρει πληροφορίες στο Κέντρο
Ελέγχου, το οποίο μπορεί να είναι μια
κινητή μονάδα (βαν), που το κατευθύνει
από το έδαφος.
Τα drone των δύο Σωμάτων υπάγονται
πλέον στον Ενιαίο Φορέα εναέριων
μέσων (ΕΝΣΑ) Αστυνομίας και Πυροσβεστικής, που δημιουργήθηκε πρόσφατα,
και στον οποίο υπάγονται και όλα τα
υπόλοιπα πτητικά μέσα (ιδιόκτητα ελικόπτερα και ενοικιαζόμενα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, κ.λπ.), εκτός από
τα πυροσβεστικά αεροπλάνα που είναι
της Πολεμικής Αεροπορίας.

ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Εγκαινιάζονται σήμερα δύο νέα ΚΕΠ δανειοληπτών

Ο

υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, η
Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη, και ο Ειδικός Γραμματέας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, θα εγκαινιάσουν
σήμερα δύο νέα ΚΕΠ Δανειοληπτών.
Στις 10:00 θα εγκαινιάσουν το Γραφείο της Αθήνας (έδρα του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, Σολωμού 60 και Πατησίων) και στις 11:00 το Γραφείο του Πειραιά (Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης, Μαυρομιχάλη και Μεσολογγίου 4).
Για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των δανειοληπτών, ο ΟΑΕΔ
και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) υιοθετούν
πρωτόκολλο συνεργασίας, σύμφωνα με το οποίο ο ΟΑΕΔ θα μεριμνήσει για τη
φιλοξενία ΓΕΥΔ εντός υποδομών του και η ΕΓΔΙΧ θα τα στελεχώσει με εξειδικευμένους υπαλλήλους.

Τ

ο γεγονός ότι η διακοπή της ζωντανής αναμετάδοσης των Συνεδριάσεων δεν οφείλεται σε δική
της επιλογή, ξεκαθαρίζει η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου, Ζωή Αρβανιτάκη,
με αφορμή επικριτικά σχόλια που είδαν το
φως της δημοσιότητας.
“Όχι μόνο δεν έχουμε να κρύψουμε το
παραμικρό αλλά στόχος κι επιθυμία μας
είναι, όλες οι Συνεδριάσεις να μεταδίδονται απευθείας και να μπαίνουν στο σπίτι
του κάθε συνδημότη μας. Είναι άλλωστε
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη
Διοίκηση του Δημάρχου μας Χρήστου
Παππού, ώστε ο κάθε συμπολίτης μας να
ενημερώνεται αντικειμενικά και όχι αποσπασματικά, για το σημαντικό έργο που
παράγεται μέσα από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και ποια
είναι η θέση και η στάση του κάθε Δημοτικού Συμβούλου, μέσα σε αυτό.
Δυστυχώς η “Σύζευξις” μέσω της οποίας ο Δήμος Φυλής όπως και οι περισσότεροι Δήμοι, είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις αναμεταδόσεις
τους, από τις 16 -12 – 2016 έχει ανακοινώσει την “προσωρινή” διακοπή της
υπηρεσίας Streaming λόγω τεχνικού προβλήματος. (Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον σχετικό σύνδεσμο http://www.syzefxis.gov.gr/node/4391)
Ωστόσο επειδή η “προσωρινή” διακοπή έχει διαρκέσει ήδη τέσσερεις και
πλέον μήνες, προχωράμε άμεσα στην αναζήτηση νέας δυνατότητας ώστε το
ζήτημα να λυθεί άπαξ και δια παντός και οι ζωντανές αναμεταδόσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να συνεχιστούν απρόσκοπτα” ξεκαθαρίζει με τη δήλωση
της, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής, Ζωή Αρβανιτάκη.

«ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ»

Συγκλονίζει η μητέρα της αδικοχαμένης Στέλλας:
«Ο άνδρας μου ήξερε τι έκανε...»

Δ

ιαψεύδει ότι ο άντρας της αντιμετώπιζε ψυχικά
προβλήματα η μητέρα της αδικοχαμένης 6χρονης
Στέλλας που βρήκε τραγικό θάνατο από τα χέρια του ίδιου
της του πατέρα.
Τραγική φιγούρα, η μητέρα της Στέλλας στρέφεται νομικά
κατά του συζύγου της και δολοφόνου του παιδιού τους,
υποστηρίζοντας ότι ήταν σε πλήρη νηφαλιότητα όταν
έκανε το αποτρόπαιο έγκλημα.
Σύμφωνα, μάλιστα, με τον κ. Σπύρο Δημητρίου, η
μητέρα του μικρού κοριτσιού που έχασε τη ζωή του όταν ο 61χρονος πατέρας του τού έκλεισε τη
μύτη και το στόμα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πάρει ανάσα, υποστηρίζει ότι ο δράστης δεν
αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το επιχείρημα ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα αναμένεται να είναι η βασική υπερασπιστική γραμμή του 61χρονου την προσεχή Τρίτη,
οπότε και θα οδηγηθεί ξανά ενώπιον του ανακριτή.
«Όσον αφορά φήμες ότι ο δράστης προτίθεται να επικαλεστεί ψυχικά προβλήματα και να ακολουθήσει τέτοιου είδους οδούς υπεράσπισης τις θεωρώ πολύ φτηνές. Δεν αντιμετώπιζε ψυχολογικό πρόβλημα ο δράστης που να αίρει ή να ελαττώνει τον καταλογισμό. Αν κάποιος έχει αποκτήσει πρόβλημα είναι η μητέρα που είναι σε απελπιστική κατάσταση», δήλωσε στον Alpha ο κ.
Δημητρίου.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο 61χρονος ενήργησε μεθοδικά μετά το έγκλημα αναφέροντας ότι «το
μυαλό μου δεν μπορεί να συλλάβει τη μεθοδικότητα μετά το έγκλημα και όλα αυτά - να μην τα
χαρακτηρίσω - τις κραυγές απόγνωσης ότι "κάποιος πήρε το παιδί" τα θεωρώ απαράδεκτα».
Το δεύτερο μεγάλο θύμα στην οικογενειακή αυτή τραγωδία είναι ο 6χρονος Μάριος, ο δίδυμος
αδελφός της Στέλλας, που, όπως μετέδωσε ο Alpha, την αναζητά συνεχώς.
Σημειώνεται ότι η Πόπη Εικοσπεντάκη συνάντησε το Σάββατο για πρώτη φορά μετά το φονικό
τον σύζυγό της στο κτίριο της ΓΑΔΑ όπου κρατείται.
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14-θριάσιο

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιμή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή
κατάσταση,
τιμή
60.000€, συζητήσιμη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
Τοπος, μονοκατοικία 57
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '85, μπάνιο,
σε οικόπεδο 170 τ.μ., ενιαιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανακαινισμένη, ανακαίνιση
'10,
τιμή
30.000€,
συζητήσιμη
,
210/5764121

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκευασμενο, μεταφέρεται
στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - 6970343665

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)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο

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.

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, μεσίτες
δεκτοί, τιμή 57.000€, συζητήσιμητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ενιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τιμή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ:6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162 τ.μ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 μπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.
ΤΗΛ
6945376503
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

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

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:
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 παπάκι - μηχανάκι για μετακινήσεις λόγω προβλήματος
αναπηρίας.
Τηλ:
6932851913.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΣΤΟΝ 1ο

ΟΡΟΦΟ 65 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΤΩΝ 25.000 ΕΥΡΩ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6977676099

Κος ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

16-θριάσιο

Τρίτη 2 Μαΐου 2017

