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ΕΛΣΤΑΤ: Στο 23,2% η ανεργία τον Φεβρουάριο

Σε επίπεδο φύλου οι γυναίκες εξακολουθούν να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος

«Ξεμπλοκάρισμα» της αποχέτευσης,

Óåλ. 5

αναθεώρηση του εγκεκριμένου
σχεδίου των Βιλίων και ολοκλήρωση
των δικτύων ύδρευσης

Στο ρέμα Εσχατιάς

ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός

Στις προτεραιότητες για τον δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας
«Επιδιώκουμε να ενώσουμε όλες τις ζωντανές δυνάμεις της περιοχής ώστε μεθοδικά,
με σχέδιο και επιμονή να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον Δήμο»
τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Βασιλείου κατα τον απολογογισμό δράσεων

Επίβλεψε τις εργασίες αποκατάστασης πρανών,
για την προστασία των οικιών και
των κτιρίων που βρίσκονται παραπλεύρως
της κοίτης του ρέματος
Óåë. 3

Αποπομπή Σκουρλέτη
ζητά η ΚΕΔΕ
μετά την απόφαση
του Ελ. Συνεδρίου για τους
συμβασιούχους ΟΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ :
Óåλ. 3

Σημαντική αύξηση
του τζίρου το 1ο
τρίμηνο του 2017

Óåë. 2-4

Óåë. 2

Συνελήφθη
25χρονος με 105
κιλά κάνναβης

«Χωρίς αποταμίευση δεν
γίνονται επενδύσεις»
Καμπανάκι ΣΕΒ:
Ξοδέψαμε 10,6
δισ. πάνω από το
εισόδημά μας

Óåλ.13

Óåë. 5

ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Κρεμασμένος βρέθηκε
79χρονος στο εξοχικό
του στη Βλυχάδα

Óåλ. 3

Σύγχρονα Συστήματα ηλεκτροφωτισμού στην πόλη

Ο Δήμος Ασπροπύργου αναβαθμίζει
τον δημόσιο φωτισμό
Óåλ. 3

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

Λιόσης Αναστάσιος Κ.
Ειρήνης 2 & Αγίου Δημητρίου, 2105580218
Ελευσίνα

Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.
Δήμητρος 54, 2105549968
Μάνδρα

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα 56, 2105555550

«Ξεμπλοκάρισμα» της αποχέτευσης,

αναθεώρηση του εγκεκριμένου
σχεδίου των Βιλίων και ολοκλήρωση
των δικτύων ύδρευσης

Στις προτεραιότητες για τον δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας
«Επιδιώκουμε να ενώσουμε όλες τις ζωντανές δυνάμεις της περιοχής ώστε μεθοδικά,
με σχέδιο και επιμονή να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον Δήμο»
τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Βασιλείου κατα τον απολογογισμό δράσεων

Aχαρνές

Σουρλατζή Μαρία Θηβαίου Ιωάννου 2, 2102469146
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Αεράκης Νικόλαος Λ. Αιγαίου Πελάγους 32,
2102470189
Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. , Φυλής 1
& Πύλου - Δάσος, 2105320973

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα φτάσει στους
26 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Επιφάνειος, Επιφάνιος, Επιφανία
Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Θεοδώρα,
Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα

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

Π

ραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου στις 10
Μαϊου για τον απολογισμό των έργων και δράσεων της Περιφέρεις Αττικής/ Αντιπεριφέρειας
Δυτικής Αττική στον Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας. Η συνέντευξη δόθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας παρουσία της Δημάρχου, κ. Ι. Κριεκούκη,
αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων Μάνδρας- Ειδυλλίας, περιφερειακών συμβούλων, τοπικών δημοτικών
παρατάξεων και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου και
της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, αναφέρθηκε σε τρείς πυλώνες παρεμβάσεων
της Περιφέρειας στην περιοχή: Τον περιβαλλοντικό,
τον κοινωνικό και τον πυλώνα των υποδομών.
Σχετικά με τον περιβαλλοντικό τομέα, αναφέρθηκε στην
επιτυχή απόσυρση 3500 τόνων μπαζοσκούπιδων, στην
παραχώρηση μηχανημάτων έργων στον Δήμο, τους
ψεκασμούς στην Ψάθα, την αντίθεση στην αξιοποίηση
της περιοχής Μελετάνι στη διαχείριση των απορριμμάτων, την αποτροπή της δημιουργίας μονάδας ιχθυοκαλλι

έργειας στο Πόρτο Γερμενό και στην προώθηση της
κυκλικής οικονομίας και της εναλλακτικής διαχείρισης
των απορριμμάτων, καθώς ο Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας
έχει καταθέσει τοπικό σχέδιο διαχείρισης.
Σχετικά με τον κοινωνικό τομέα, αναφέρθηκε τόσο στη
χρηματοδότηση κοινωνικών δράσεων και δομών μέσω
του ΠΕΠ Αττικής όσο και στις πολυάριθμες δράσεις της
Αντιπεριφέρειας για ενημέρωση και στήριξη ευάλωτων
κατοίκων της περιοχής μέσα από επισιτιστικές δράσεις
και ποικίλα κοινωνικά προγράμματα, όπως η οικονομική
στήριξη κατοίκων που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό
Οικιακό Τιμολόγιο και έχουν ρυθμισμένες οφειλές.
Στον τομέα των υποδομών, αναφέρθηκε σε έργα που
ήδη υλοποιούνται αλλά και σε όσα προγραμματίζονται με
σκοπό να συμβάλλουν στη βιώσιμη κάλυψη σημαντικών
αναγκών της περιοχής, όπως το ξεμπλοκάρισμα της
αποχέτευσης στο Θριάσιο, η αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης των Βιλίων, η συντήρηση και κατασκευή οδοποιϊας, οι καθαρισμοί και οι οριοθετήσεις ρεμάτων και η ολοκλήρωση των δικτύων ύδρευσης.
συνεχίζεται στη σελ. 4

Ελευσίνα: Συνελήφθη 25χρονος
με 105 κιλά κάνναβης

Έ

νας 25χρονος Αλβανός συνελήφθη, στο
σταθμό διοδίων της Ελευσίνας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών
Αττικής, κατηγορούμενος για μεταφορά, κατοχή και
διακίνηση ναρκωτικών, ενώ κατασχέθηκε ακατέργαστη
κάνναβη συνολικού βάρους 105 κιλών. Σύμφωνα με την
αστυνομία, συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι
άλλοι δύο Αλβανοί, ένας Ουκρανός και ένας Έλληνας.
Ο 25χρονος συνελήφθη, μετά από ειδική επιχείρη
ση, ενώ μετέφερε σε Ι.Χ αυτοκίνητο πενήντα συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη. Όπως εξακριβώθηκε,
είχε παραλάβει τη συγκεκριμένη ποσότητα σε περιοχή
της Θεσπρωτίας, μετά από εντολή των δύο κατηγορουμένων Αλβανών.
Παράλληλα, οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι είχαν αναλάβει την επιτήρηση και την ασφαλή μεταφορά των ναρκωτικών.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε
βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Αθηνών.
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Αποπομπή Σκουρλέτη ζητά η ΚΕΔΕ
μετά την απόφαση του
Ελ. Συνεδρίου για τους
συμβασιούχους ΟΤΑ

Τ

ην αποπομπή του υπουργού Εσωτερικών,
Πάνου Σκουρλέτη, ζητά από τον πρωθυπουργό με ανακοίνωση της, η ΚΕΔΕ, υποστηρίζοντας ότι έχει εκτεθεί πολιτικά μετά την απόφαση
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους συμβασιούχους των
ΟΤΑ.
Η Ενωση καλεί τον κ. Σκουρλέτη «να ζητήσει
συγγνώμη από τους Δημάρχους», κάνοντας λόγο για
«αδέξιους χειρισμούς» και ισχυρίζεται ότι «επιβεβαιώνεται όταν υποστήριζε ότι οι αποφάσεις της Κυβέρνησης
ήταν συνταγματικά έωλες».
Παράλληλα η ΚΕΔΕ υποστηρίζει ότι ο κ. Σκουρλέτης
«είναι έκθετος» για τις επιθέσεις του εναντίον δημάρχων
που δεν προχώρησαν σε παράταση των συμβάσεων,
φανερώνοντας ότι η θέση της, είναι κατά της επέκταση
τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Δυστυχώς για μια ακόμη φορά οι εργαζόμενοι στην
Αυτοδιοίκηση πληρώνουν ακριβά τους αδέξιους χειρισμούς της Κεντρικής Εξουσίας. Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να κρίνει αντισυνταγματική την παράταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, αποδεικνύει
την ανευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε το ζήτημα αυτό.
Την προχειρότητα και τον νομικά έωλο χειρισμό η
Κ.Ε.Δ.Ε. τον επισήμανε από την πρώτη στιγμή, από το
τέλος του 2016. Όμως αντί να μας ακούσουν, οι κ.κ.
Βερναρδάκης και Σκουρλέτης μας επιτέθηκαν,
απειλώντας ακόμη και με πειθαρχικές διώξεις τους
Δημάρχους που αρνήθηκαν να εφαρμόσουν την κυβερνητική εντολή.

Στις αντιδράσεις των Δημάρχων, ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης «απάντησε» με εγκύκλιο προς
τις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας, με την οποία
υπογράμμιζε πως η παράταση των εν λόγω συμβάσεων
των εργαζομένων στην καθαριότητα είναι υποχρεωτική.
Πλέον, μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ο κ. Σκουρλέτης είναι διπλά έκθετος. Και οι εργαζόμενοι
είναι πλέον στον «αέρα», ενώ πολλοί Δήμοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς αναγκαίο προσωπικό σε
έναν κρίσιμο τομέα, όπως είναι αυτός της καθαριότητας.
Δυστυχώς, η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών αποδεικνύεται ανίκανη να δώσει
οποιαδήποτε λύση στα μεγάλα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης . Αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων.
Δεν μπορεί να διασφαλίσει τους αναγκαίους για τη
λειτουργία των Δήμων πόρους. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που ετοίμασε ο κ. Κουρουμπλής. Διαχειρίζεται με ανεύθυνο τρόπο
το ζήτημα των συμβασιούχων των Δήμων. Δεν μπορεί
να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη
μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης και την αλλαγή του
Καλλικράτη.
Ο κ. Σκουρλέτης οφείλει να ζητήσει συγγνώμη καταρχήν από τους εργαζόμενους, τους οποίους ουσιαστικά
εξαπάτησε τάζοντας τους «λαγούς με πετραχήλια».
Αλλά και από τους Δημάρχους, τους οποίους όλο
αυτό το διάστημα απειλεί με πειθαρχικές κυρώσεις αν
δεν εφαρμόσουν διατάξεις και νόμους που κρίθηκαν
από τη Δικαιοσύνη αντισυνταγματικές.
Οι λεονταρισμοί και οι «τσαμπουκάδες» σε μια Δημοκρατία που λειτουργούν οι Νόμοι και το Σύνταγμα δεν
έχουν θέση.
Ζητούμε από τον κ. Πρωθυπουργό να αλλάξει τον κ.
Σκουρλέτη και να ορίσει στη θέση του ένα πρόσωπο
που θα είναι ικανό να διαχειριστεί τα δύσκολα προβλήματα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση. Ένα πρόσωπο
που θα είναι διατεθειμένο να κάνει διάλογο και θα μπορεί να δώσει λύσεις. Δεν υπάρχει πολυτέλεια για άλλο
χαμένο χρόνο».

θριάσιο-3

Στο ρέμα Εσχατιάς

ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός

Επίβλεψε τις εργασίες αποκατάστασης πρανών,
για την προστασία των οικιών και
των κτιρίων που βρίσκονται παραπλεύρως
της κοίτης του ρέματος

Τ

ις εργασίες στο ρέμα Εσχατιάς, στην περιοχή των
Αχαρνών-πάνω από την Εθνικής Αντιστάσεως-επέβλεψε,προσφάτως, ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης
Κασσαβός.
Οι εργασίες που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο
έχουν σκοπό την αποκατάσταση πρανών, τη θωράκιση και
προστασία των οικιών και των κτιρίων που βρίσκονται παραπλεύρως της κοίτης του ρέματος και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
Περιλαμβάνουν τον καθαρισμό καθαρισμό του ρέματος, την
κατασκευή τοίχων αντιστήριξης με συρματοκιβώτια (σαραζανέτια) – όπου αυτό απαιτείται – αλλά και την προληπτική
ενίσχυση της κοίτης του ρέματος.
Το έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων
της Περιφέρειας Αττικής (Δ10), σε συνεργασία με τη Γενική
Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τον Δήμο Αχαρνών.
Στις δηλώσεις του ο δήμαρχος Αχαρνών τόνισε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που έχει προταθεί από
τον Δήμο Αχαρνών με τη σημαντική συνδρομή του Γενικού
Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών Θανάση Κατσιγιάννη και υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει την αρμοδιότητα επέμβασης στα ρέματα, καθώς και την συνδρομή της
Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Κρεμασμένος βρέθηκε
Ο Δήμος Ασπροπύργου αναβαθμίζει τον δημόσιο φωτισμό 79χρονος στο εξοχικό
Δήμος Ασπροπύργου αναβαθμίζει σταδιακά το δημόσιο φωτιτου στη Βλυχάδα
– Σύγχρονα Συστήματα Ηλεκτροφωτισμού στην πόλη

Ο

σμό της πόλης. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε μια σειρά
εργασιών όπως, αντικατάσταση και τοποθέτηση εξ ολοκλήρου του συστήματος λειτουργίας (καλώδια, λαμπτήρες) των στύλων ηλεκτροδότησης της οδού Θρασυβούλου, από το ύψος του Αστυνομικού
Τμήματος έως τη Λεωφόρο Ειρήνης (πρ. ΝΑΤΟ), ύστερα από διαγωνισμό. Συνολικά έγιναν παρεμβάσεις σε 75 στύλους ηλεκτροφωτισμού,
ενώ οι παλαιότεροι λαμπτήρες αντικαταστάθηκαν με νέους LED, ισχύος
35 Watt. Άμεσο αποτέλεσμα του έργου είναι η μείωση εκπομπής CO2
(διοξειδίου του άνθρακα), ο άμεσος εντοπισμός βλαβών και η ρύθμιση
της φωτεινότητας, σε μια απ’ τις πιο κεντρικές αρτηρίες της πόλης.
Παράλληλα, οι Ηλεκτρολόγοι του Δήμου Ασπροπύργου, προχώρησαν
σε εξ ολοκλήρου αντικατάσταση των φθαρμένων καλωδίων των στύλων
ηλεκτροφωτισμού σε πλατείες και παιδικές χαρές, καθώς και στην
τοποθέτηση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 23Watt, στην
περιοχή Θερμοκήπια, στον ευρύτερο συνοικισμό της Γκορυτσάς.

Κ

ρεμασμένο με σχοινί στην αυλή του εξοχικού του στην περιοχή της Βλυχάδας βρήκαν οι γείτονες έναν 79χρονο το μεσημέρι
της 9ης Μαίου 2017.
Ο 79χρονος, που διέμενε μόνιμα στον Γέρακα,
φαίνεται πως ήρθε εκείνη την ημέρα στο εξοχικό
του στη Βλυχάδα με σκοπό να βάλει τέλος στη ζωή
του. Όταν οι γείτονες αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί ο
79χρονος ήταν ήδη νεκρός, έχοντας αφήσει ένα
σημείωμα.
Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστοί οι λόγοι που
οδήγησαν τον 79χρονο σε αυτή την απόφαση.
Προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Μεγάρων.

4-θριάσιο
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Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής,
τόνισε ότι το όραμα για τον δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας
εδράζεται στα ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα
της περιοχής (ιστορικότητα, αρχαιολογικό ενδιαφέρον,
τουρισμός, μεταποίηση) και την προώθηση βιώσιμης
πολεοδομικής και βιομηχανικής ανασυγκρότησης

Η συνέχεια από τη σελίδα 2

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων και δράσεων για τον Δήμο ανέρχεται στα 43.000.000 ευρώ
και είναι ενταγμένος στο ΠΕΕ (ίδιοι πόροι και ΠΔΕ)
και το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, καταληκτικά τόνισε ότι το όραμα για την περιοχή της Μάνδρας- Ειδυλλίας
εδράζεται στα ιδιαίτερα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της περιοχής
(ιστορικότητα, αρχαιολογικό ενδιαφέρον, τουρισμός, μεταποίηση)
και αφορά την αξιοποίηση πολιτιστικών και τουριστικών δυνατοτήτων επ’ ευκαιρία και της υπερτοπικής σημασίας ανάδειξης της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021, την
ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας
και την προώθηση βιώσιμης πολεοδομικής και
βιομηχανικής ανασυγκρότησης.

«Ο στόχος λοιπόν και το δικό μας όραμα για τον
Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας είναι να αναπτυχτεί πολύ πιο δυνατά σε αυτές τις κατευθύνσεις - άλλωστε- πολλές περιοχές του αποτελούν τόπο προορισμού με μεγάλη επισκεψιμότητα.

Αυτός είναι ο λόγος που ως Περιφέρεια -πέρα από
τις οποίες διαφωνίες υπάρχουν - οι οποίες είναι
άλλωστε υγεία στα πλαίσια της Δημοκρατίας - επιδιώκουμε να ενώσουμε σε αυτές τις κατευθύνσεις
όλες τις ζωντανές δυνάμεις της περιοχής - ώστε
μεθοδικά, με σχέδιο, υπομονή και επιμονή να
επιτύχουμε – ό,τι καλύτερο μπορούμε και για τον
Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας», δήλωσε χαρακτηριστικά
ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής.
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Κάλεσμα προς νέους, εργατοϋπαλληλους, άνεργους και συνταξιούχους
ΑΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ στις 400 ΤΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΓΙΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η

Ελληνική Επιτροπή για τη
Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕΔΥΕ), σας καλεί σε μαζική συμμετοχή στη Μαραθώνια Πορεία και στις πορείες που διοργανώνονται από τις κατά τόπους Επιτροπές Ειρήνης σε όλη τη χώρα για να
καταδικάσουμε την πυραυλική επίθεση
των ΗΠΑ στη ΣΥΡΙΑ, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, να απαιτήσουμε την απεμπλοκή της Ελλάδας και
το κλείσιμο των ΑμερικανοΝΑΤΟικών
στρατιωτικών βάσεων.
54 χρόνια μετά την πρώτη απαγορευμένη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, που
πραγματοποιήθηκε από τον Γρηγόρη
Λαμπράκη και τους συνοδοιπόρους του,
οι συνθήκες τόσο στο εσωτερικό της
χώρας μας, όσο και διεθνώς, επιβεβαιώνουν ότι όσο υπάρχουν οι αιτίες,
όσο υπάρχει η καπιταλιστική μήτρα που
γεννά τους πολέμους, η απόσταση ανάμεσα στην «ειρήνη με το πιστόλι στον
κρόταφο» των λαών και στον πόλεμο δεν
είναι μεγάλη.
Η πείρα διδάσκει ότι ο πόλεμος είναι η
συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, με
στρατιωτικά μέσα.
Η πάλη για το δικαίωμα στη δουλειά, το
μισθό, τη σύνταξη, την υγεία, την παιδεία, για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες,
είναι συνδεδεμένη με την πάλη ενάντια
στο σύστημα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, που γεννά φτώχεια, ανεργία,
πολέμους και προσφυγιά.
Καταδικάζουμε την αντιλαϊκή πολιτική
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία

συνεχίζοντας την πολιτική της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ, επιβάλλει στο λαό νέα αβάσταχτα μέτρα, νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, παραπέρα μείωση του
αφορολόγητου, ομαδικές απολύσεις,
κ.α., δίνοντας ταυτόχρονα προκλητικά
προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο, καταβάλλοντας για ΝΑΤΟικές δαπάνες δισεκατομμύρια Ευρώ.
Αντιπαλεύουμε την πολιτική που
εμπλέκει τη χώρα μας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, στις επεμβάσεις, στους πολέμους.
Η συμφωνία της κυβέρνησης στις
αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του
ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία, τον Ευρωστρατό
και την παραπέρα στρατιωτικοποίηση
της ΕΕ, η στοίχιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στις ανάγκες του ΝΑΤΟ, η
αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων σε
δεκάδες ιμπεριαλιστικές αποστολές,
αποκαλύπτουν τα επικίνδυνα σχέδια της
αστικής τάξης και τις μεγάλες ευθύνες
της κυβέρνησης που διαθέτει τη βάση
της Σούδας και τις άλλες στρατιωτικές
Βάσεις για τις πολεμικές επιχειρήσεις
των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην
περιοχή, όπως δείχνει και το πρόσφατο
πυραυλικό χτύπημα των ΗΠΑ, στη
Συρία.
Καταδικάζουμε την επικίνδυνη πολιτική που ασκείται στο όνομα της «Γεωστρατηγικής Αναβάθμισης» και εκθέτει τον
ελληνικό λαό σε θανάσιμους κινδύνους,
για λογαριασμό των συμφερόντων της
ελληνικής αστικής τάξης και των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων.
Η πάλη του λαού θα δυναμώνει στο
βαθμό που απορρίπτει τα απατηλά
συνθήματα περί «εθνικής ενότητας» «εθνικής ομοψυχίας» - «εθνικών
στόχων» και κατανοεί πως είναι αντίθετα
τα συμφέροντα των βιομήχανων, των
εφοπλιστών και των άλλων τμημάτων
της πλουτοκρατίας, με τα συμφέροντα
και τις ανάγκες των εργαζόμενων.
Ο μύθος ότι η συμμετοχή της Ελλάδας
στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ εξασφαλίζει τα κυρ-

ιαρχικά δικαιώματα, την ειρήνη και την
ασφάλεια στην περιοχή, έχει καταρριφθεί
από πλήθος γεγονότων μεταξύ των
οποίων η διατήρηση της κατοχής στην
Κύπρο για 43 χρόνια και η επιθετικότητα
του τουρκικής αστικής τάξης και του κράτους της, το οποίο ως μέλος του ΝΑΤΟ
παραβιάζει συστηματικά τα ελληνικά
σύνορα, εκτοξεύει απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, φτάνοντας μέχρι του σημείου της αμφισβήτησης
της Συνθήκης της Λοζάνης που έχει καθορίσει τα σύνορα της Τουρκίας με την
Ελλάδα και άλλες γειτονικές χώρες.
Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι
θύματα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, των ιμπεριαλιστικών πολέμων και
επιβάλλεται να καταδικαστεί η επικίνδυνη
συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας, να δυναμώσει
η πάλη ενάντια στο ρατσισμό και την
ξενοφοβία,για την απομόνωση της
εγκληματικής
οργάνωσης
«Χρυσή
Αυγή».
Να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη μας
στους πρόσφυγες και τους μετανάστες

και να απαιτήσουμε άμεσα μέτρα ανακούφισης των προσφύγων, ανθρώπινα
προσωρινά κέντρα φιλοξενίας, ασφαλή
μετακίνηση στις χώρες προορισμού
τους, κατάργηση του κανονισμού του
Δουβλίνου, των κατασταλτικών μηχανισμών της ΕΕ.
Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέοι και
νέες, οι εξελίξεις απαιτούν ετοιμότητα,
μαζική δράση.
Ο λαός μας έχει υποχρέωση να καταδικάσει αποφασιστικά κάθε συμμετοχή της
Ελλάδας σε πολεμική επιχείρηση στο
εξωτερικό και να προστατέψει τα σύνορα
της χώρας, υπερασπιζόμενος τα δικά του
συμφέροντα ενάντια σε κάθε ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την πλουτοκρατία, την
κυβέρνησή της και την πολιτική που
οδηγεί τον ίδιο και τα παιδιά του στο
πολεμικό σφαγείο. Το ενδεχόμενο μιας
γενικευμένης ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης είναι ανοικτό. Ο πόλεμος στον καπιταλισμό είναι αναπόφευκτος κι αυτό έχει
αποδειχθεί μέσα από την ιστορική και
την πρόσφατη πείρα .
Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα με
τον Τουρκικό λαό και τους άλλους λαούς
της περιοχής.
Αντίθετα, μας ενώνουν οι κοινές
αγωνίες, τα κοινά προβλήματα και συμφέροντα και απαιτείται να δυναμώσουμε
την κοινή πάλη.
Παλεύουμε και απαιτούμε:
•
Καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις.Επιστροφή όλων των στρατιωτικών αποστολών από το εξωτερικό
•
Καμιά αλλαγή των συνόρων και
των συνθηκών που τα καθορίζουν
•
Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, τη
Μεσόγειο και τα Βαλκάνια
•
Να κλείσει η βάση της Σούδας
και όλες οι ξένες στρατιωτικές Βάσεις και
στρατηγεία
•
Όχι στις πολεμικές δαπάνες για
τις ανάγκες του ΝΑΤΟ
•
Αποδέσμευση από ΕΕ – ΝΑΤΟ,
με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του.

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ : Σημαντική αύξηση του
τζίρου το 1ο τρίμηνο του 2017
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ο πρώτο τρίμηνο του 2017 τα αποτελέσματα του Ομίλου
ΤΙΤΑΝ κατέγραψαν βελτίωση, κυρίως λόγω της
συνεχιζόμενης ανάκαμψης της αγοράς των ΗΠΑ. Όλοι
οι γεωγραφικοί τομείς όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος σημείωσαν υψηλότερους όγκους πωλήσεων, εκτός όμως της Ελλάδας,
η οποία παραμένει στάσιμη σε χαμηλά επίπεδα.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 361,8 εκατ.
ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,1% σε σύγκριση με πέρυσι,
ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
αυξήθηκαν κατά 18% στα 51,1 εκατ. ευρώ.
Λειτουργικά αποτελέσματα

Η αμερικανική αγορά αποτελεί και το 2017 τον κύριο χώρο
ανάπτυξης του Ομίλου. Η αύξηση της ζήτησης για δομικά υλικά,
σε συνδυασμό με το πρόγραμμα επενδύσεων του Ομίλου έχουν
οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση των επιδόσεων και της κερδοφορίας, καθώς τα εργοστάσια τσιμέντου και οι μονάδες παραγωγής καθετοποιημένων προϊόντων λειτουργούν σε υψηλά επίπεδα παραγωγής. Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε
αύξηση 26,9% το 1ο τρίμηνο 2017 και ανήλθε σε 221,2 εκατ.
ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 34,1
εκατ. ευρώ, από 17,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του
2016.
Στην Ελλάδα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρέμεινε
σε πολύ χαμηλά επίπεδα, επηρεασμένη από την κρίση της
ελληνικής οικονομίας και την αυξημένη αβεβαιότητα. Ορισμένα
από τα μεγάλα έργα στους οδικούς άξονες ολοκληρώθηκαν μέσα
στους πρώτους μήνες του 2017, οδηγώντας σε χαμηλότερα
επίπεδα κατανάλωσης τσιμέντου. Οι εξαγωγές ήταν χαμηλότερες
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κάτω από συνθήκες έντονου ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές. Η υποτονική εγχώρια
αγορά σε συνδυασμό με το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, οδήγησαν σε κάμψη της κερδοφορίας. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών
του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το πρώτο τρίμηνο του
2017 μειώθηκε κατά 7,7% και ανήλθε σε 57,6 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, επηρεασμένα από το υψηλότερο
κόστος καυσίμων ανήλθαν σε 4,4 εκατ. ευρώ, από 8,3 εκατ. ευρώ
το 1ο τρίμηνο του 2016.
Στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης το πρώτο
τρίμηνο του 2017 οι πωλήσεις αυξήθηκαν. Ο συνεχιζόμενος έντονος ανταγωνισμός και το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία. Συνολικά ο κύκλος εργασιών
αυξήθηκε κατά 5,8% και ανήλθε σε 37,9 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν σε 3,8 εκατ. ευρώ, από 6,3 εκατ. ευρώ
το πρώτο τρίμηνο του 2016.
Στην Αίγυπτο τα εργοστάσιά μας βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία με τοπική άλεση και χρήση στερεών καυσίμων, γεγονός
που επέτρεψε την αύξηση της παραγωγής και των πωλήσεων το
1ο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το αδύναμο περσινό πρώτο
τρίμηνο.
Η οικονομία, δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στη μεγάλη
υποτίμηση της Αιγυπτιακής Λίρας που έγινε το 2016 και το περιβάλλον αβεβαιότητας που επικρατεί επηρεάζει την οικοδομική
δραστηριότητα και τις τιμές στην αγορά.
Ο κύκλος εργασιών το 1ο τρίμηνο ανήλθε σε 45,2 εκατ. ευρώ
σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε τοπικό νόμισμα αλλά πτώση
30,8% σε Ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, ανήλθαν σε
8,9 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 17,4% σε ευρώ.

Στην Τουρκία η ζήτηση επηρεάστηκε από το βαρύ χειμώνα
και συγχρόνως η διολίσθηση της τουρκικής λίρας οδήγησε σε
αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές, οι οποίες επηρέασαν περαιτέρω τα αποτελέσματα της Adocim. Τα αναλογούντα αποτελέσματα στον Τιτάνα ήταν ζημίες -0,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,4
εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2016.
Στη Βραζιλία, παρά τη βελτίωση σημαντικών μακροοικονομικών δεικτών (πληθωρισμός, επιτόκια, συναλλαγματική ισοτιμία), η αγορά παρέμεινε πτωτική σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2016.
Τα σημάδια βελτίωσης του δείκτη εμπιστοσύνης του κλάδου
κατασκευών, δεν έχουν ακόμα μεταφραστεί σε αύξηση της ζήτησης δομικών υλικών.
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε σε 716 εκατ. ευρώ και ήταν υψηλότερος
κατά 55 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2016, κυρίως
λόγω των επενδύσεων και των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης,
που παρουσίασαν αύξηση λόγω εποχικότητας. Οι επενδυτικές
δαπάνες το 1ο τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε 32,9 εκατ. ευρώ
έναντι 27,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και αφορούσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ.
Προοπτικές για το 2017

Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2017 παραμένουν θετικές
κυρίως χάρις στην προοπτική βελτίωσης των αποτελεσμάτων
στις ΗΠΑ.
Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ και ειδικότερα
στις ανατολικές πολιτείες όπου δραστηριοποιείται ο Τιτάνας εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί, βασιζόμενη και στους τρεις κύριους
πυλώνες: οικιστικά ακίνητα, ακίνητα εμπορικού χαρακτήρα και
δημόσια έργα. Η άνοδος της ζήτησης σε συνδυασμό με τα οφέλη
από το πρόγραμμα επενδύσεων που έχει πρόσφατα ολοκληρώσει ο Όμιλος, ισχυροποιούν τη θέση μας στην αγορά και
επιτρέπουν αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των δραστηριοτήτων μας.
Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση θα κυμανθεί σε επίπεδα
κάπως χαμηλότερα του 2016. Tα σχεδιαζόμενα νέα έργα υποδομών δε φαίνονται ικανά να αναπληρώσουν μέσα στο 2017 το
κενό που αφήνει η ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων
ενώ η ιδιωτική οικοδομή κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Η
παραγωγή τσιμέντου στην Ελλάδα και το 2017 αναμένεται να
συνεχίσει να διοχετεύεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της σε εξαγωγικούς προορισμούς.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,1 ΕΚΑΤ. ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
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ΕΛΣΤΑΤ: Στο 23,2% η ανεργία τον Φεβρουάριο

το 23,2% διαμορφώθηκε ο δείκτης ανεργίας στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του
Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. O αριθμός των
ανέργων διαμορφώθηκε σε 1.104 εκατ. άτομα, καταγράφοντας μείωση κατά
6.915 άτομα έναντι του Ιανουαρίου ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός έφτασε τα
3.263.180 άτομα με τον σύνολο των απασχολουμένων να εκτιμάται σε 3.656.783 άτομα.
Αναλυτικά, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν τα εξής:
οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 7.589 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του
2016 (αύξηση 0,2%) και κατά 7.032 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017 (αύξηση
0,2%).
οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 43.387 άτομα σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2016 (μείωση 3,8%) και κατά 6.915 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017 (μείωση 0,6%).

Το ρευστό πολιτικό περιβάλλον που παρατηρείται στις
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου έχει παρουσία ο
Όμιλος δε φαίνεται να επηρεάζει την κατασκευαστική δραστηριότητα, η οποία εκτιμάται ότι γενικά θα κινηθεί σε επίπεδα ανάλογα του 2016.
Η υιοθέτηση από την Αίγυπτο ενός εκτενούς προγράμματος
εξυγίανσης και μεταρρυθμίσεων, παράλληλα με την μεγάλη
υποτίμηση του νομίσματος, βραχυχρόνια δημιουργεί ανισορροπίες και δυσκολίες στην αγορά, ωστόσο θέτει τις προϋποθέσεις
για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Ο Όμιλος Τιτάν έχοντας ολοκληρώσει τα έργα για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με
στερεά καύσιμα βελτίωσε την ανταγωνιστικότητά του, εξασφάλισε ενεργειακή επάρκεια, μείωσε το κόστος παραγωγής και
αύξησε τις επιδόσεις των εργοστασίων του.
Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η ζήτηση θα παραμείνει σε υψηλά
επίπεδα στηριζόμενη στη συνέχιση μεγάλων δημοσίων έργων. Η
διολίσθηση του νομίσματος όμως, σε συνδυασμό με την αύξηση
του ήδη υπερβάλλοντος παραγωγικού δυναμικού, αναμένεται να
επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα.
Στη Βραζιλία, η πολιτική και οικονομική κρίση είναι ακόμη
αισθητή, αλλά η οικονομία παρουσιάζει σημαντικά στοιχεία
βελτίωσης. Μετά από μείωση πάνω από 10% το 2016, εκτιμάται
ότι η ζήτηση τσιμέντου θα αρχίσει να σταθεροποιείται εντός του
2017.
Αποτελέσματα Μητρικής εταιρείας

Το πρώτο τρίμηνο του 2017 ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν» μειώθηκε κατά 4% στα 60,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ από 9,1 εκατ. ευρώ
το πρώτο τρίμηνο του 2016. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από
φόρους (NPAT) παρουσίασαν ζημίες ύψους 4,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 19,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του
2016, στην οποία όμως είχαν συμπεριληφθεί μερίσματα 20,6
εκατ. ευρώ από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού.
Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου
και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε δέκα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική
Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος Τιτάν
επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό
για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή
τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε
αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά
804 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2016 (αμελητέα μεταβολή)
και κατά 2.953 άτομα σε σχέση με
τον Ιανουάριο του 2017 (μείωση
0,1%).
Σε επίπεδο φύλου οι γυναίκες εξακολουθούν
να
σηκώνουν
το
μεγαλύτερο βάρος με το ποσοστό
των ανέργων να φτάνει το 27,5%
έναντι 19,7% των ανδρών.
Υψηλό παραμένει η ανεργία στους
νέους καθώς για την ηλικιακή ομάδα
15-24 ετών ανέρχεται στο 47,9%, από 50,6% τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

6-θριάσιο

3ος Αγώνας Οδικής Ασφάλειας στα Μέγαρα

Γ

4ήμερες εκδηλώσεις από την «Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων Κούρος»

ια 3η συνεχή χρονιά από το τμήμα Οδικής Ασφάλειας της «Εθελοντικής Ομάδας Μεγάρων Κούρος» διοργανώνεται ο 3ος Αγώνας Οδικής Ασφάλειας στα Μέγαρα. Στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας» (United Nations Global Road
Safety Week) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
(Ο.Η.Ε.) καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από 8 έως
14 Μαΐου 2017 διοργανώνονται εκδηλώσεις και δράσεις
για μικρούς και μεγάλους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Για τρίτη συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί ο «3ος
Αγώνας Οδικής Ασφάλειας» με αποκλειστικό χορηγό την
«Ολυμπία Οδό Α.Ε.», την υποστήριξη του δήμου Μεγαρέων και τη συνεργασία πολλών συλλογικών φορέων.
Πρόκειται για 4ήμερες εκδηλώσεις όπου θα συμμετέχουν
μαθητές σχολείων, γονείς και όποιος άλλος επιθυμεί.
Την Πέμπτη 11 Μαΐου στις 10 το πρωί, με αφετηρία και
τερματισμό στην κεντρική πλατεία Μεγάρων μαθητές
δημοτικών θα συμμετάσχουν σε αγώνα δρόμου.
Την Παρασκευή 12 Μαΐου στις 5 το απόγευμα, η 28ης
Οκτωβρίου στα Μέγαρα από τη Χρήστου Μωραΐτη έως
την Ελευθερίου Βενιζέλου θα αλλάξει όψη και θα παραδοθεί στους πεζούς και στους ποδηλάτες για μία ακόμη
χρονιά. Κατά μήκος της οδού θα υπάρχουν εκπαιδευτικά
περίπτερα επισκέψιμα από παιδιά που θα μάθουν
παίζοντας και θα κερδίσουν πολλά δώρα – εκπλήξεις.
Το Σάββατο 13 Μαΐου στις 11 το πρωί θα εκτεθούν στην
κεντρική πλατεία ζωγραφικές δημιουργίες μαθητών
δημοτικών σχολείων με θέμα «Ταξιδεύουμε με ασφάλεια
στην εθνική οδό».
Παράλληλα θα υπάρχουν αντίστοιχες επιτόπιες δραστηριότητες για παιδιά.
Την Κυριακή 14 Μαΐου το 4ήμερο θα κλείσει με δύο ταυτόχρονες εκδηλώσεις.
Η πρώτη θα λάβει χώρα στην αίθουσα «Θέογνις» στις
10:30 πμ. έναντι της κεντρικής πλατείας όπου εκπρόσωποι θεσμών και φορέων της περιοχής μας θα συζητήσουν για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή
αγωγή.
Η δεύτερη εκδήλωση είναι ο καθιερωμένος «Ποδηλατικός Γύρος των Μεγάρων». Για 14η φορά μικροί και
μεγάλοι θα φορέσουν το κράνος τους προκειμένου να
είναι ασφαλείς αλλά και για να μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή. Η ευχάριστη και ασφαλής διαδρομή θα ξεκινήσει από τα γραφεία της ομάδας στο Φόρο (αρχή Λ.
Αλεποχωρίου) και θα τερματίσει στην κεντρική πλατεία
Μεγάρων μοιράζοντας δώρα στους τυχερούς και χαμόγελα σε όλους.
Η συζήτηση και ο ποδηλατικός γύρος θα λήξουν ταυ

τόχρονα δίνοντας το σήμα του τέλους μιας εβδομάδας
αφιερωμένης στην οδική ασφάλεια, δηλαδή σε όλους
μας, και ανανεώνοντας το ραντεβού για το 2018.

Δήλωση του Δημάρχου Μεγαρέων:
«Με μεγάλη μας χαρά υποδεχόμαστε στον Δήμο Μεγαρέων τον 3ο Αγώνα Οδικής Ασφάλειας, που θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 14 Μαΐου 2017 στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας.
Ο «3ος Αγώνας Οδικής Ασφάλειας» και οι παράλληλες
εκδηλώσεις, που θα διεξαχθούν, συντελούν σε μία πολύ
σημαντική διοργάνωση, κατά την οποία μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία μέσα από την ενεργό τους
συμμετοχή σε εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού και αθλητικού χαρακτήρα δράσεις, να ενημερωθούν για την οδική
ασφάλεια.
Θα ήθελα να συγχαρώ την Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων Α.Ο. Κούρος και την Ολυμπία Οδό για αυτή τους την
πρωτοβουλία, η οποία είναι βέβαιο, ότι θα συμβάλει στον
περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων και στην καταπολέμηση της διαχρονικής αυτής μάστιγας, που κοστίζει
ζωές ανθρώπων.»

Έκαναν την πόλη μας περήφανη τα 26ο – 29ο
Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών

… θερμά συγχαρητήρια από τον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής Κώστα Καρυδάκη

Γ

ια μια ακόμα φορά πρωταγωνίστησαν τα 26- 29 Δημοτικά
Σχολεία Αχαρνών στις 6 Μαΐου, διοργανώνοντας τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης» 2017
με την Ελληνική Εταιρία Φυσικής για την
Επιστήμη και την Εκπαίδευση και το
Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές ,
στους συμμετέχοντες μαθητές από όλη
την Αττική, αλλά κυρίως στους Διευθυντές
των δυο σχολειών για αυτή τους τη δράση
στα σχολεία του Δήμου Αχαρνών.
Μας κάνουν σαν τοπική κοινωνία, για
ακόμα μια φορά περήφανους!
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Προσφορά λαχανικών
από το Κοινωνικό Παντοπωλείο
Μάνδρας Ειδυλλίας και τον
«Άγιο Γεώργιο» των λαἲκών
αγορών της Δυτικής Αττικής

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μάνδρας –
Ειδυλλίας σε συνεργασία με το σωματείο «Άγιος
Γεώργιος» πραγματοποίησαν διανομή λαχανικών
σε 15 δικαιούχες οικογένειες.
Ο «Άγιος Γεώργιος είναι το Σωματείο Πωλητών
Λαἳκών Αγορών, Επαγγελματιών και Παραγωγών
Δυτικής Αττικής.
Η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας Γιάννα Κριεκούκη ευχαρίστησε το σωματείο «Άγιος Γεώργιος»
για τις πολλές προσφορές του στον Δήμο.

Νεοσύστατη θεατρική ομάδα
‘’Λίκνο’’ στη Νέα Πέραμο

Η

Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου του Δήμου
Μεγαρέων σε συνεργασία με το σκηνοθέτη
Δημήτρη Σενδόνα, δημιουργεί τη νεοσύστατη
θεατρική ομάδα ‘’Λίκνο’’.
Έλα κοντά μας, στο νεοσύστατο θεατρικό εργαστήρι
‘’Λίκνο’’ που δημιούργησε η Δ.Κ. Νέας Περάμου, σε
συνεργασία με τον σκηνοθέτη Δημήτρη Σενδόνα.
Τη Δευτέρα 15 Μαίου και ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό
Κέντρο Ν. Περάμου, ξεκινάμε το μαγικό ταξίδι της Θεατρικής Μυσταγωγίας.
Το πεδίο ενασχόλησής μας, θα περιλαμβάνει τις μεθόδους υποκριτικής, σωματικής έκφρασης και ασκήσεις
αυτοσχεδιασμού. Θα εντρυφήσουμε στην ψυχολογία του
ηθοποιού και στη μέθοδο Stanislavski. Θα διδαχθούμε το
Θεατρικό Λόγο, ορθοφωνία και να αναπνέουμε με τον
ενδεδειγμένο τρόπο. Θα ταξιδέψουμε στο διάβα των
αιώνων, απ’ το αρχαίο Αττικό Δράμα μέχρι την
Commedia Dell’ Arte. Από το Ελισαβετιανό Θέατρο, στο
Γαλλικό, το Κρητικό έως το Επικό, του Παραλόγου καθώς
και το Σύγχρονο!
Όσα θέλεις να πεις, να βροντοφωνάξεις, όσα ποτέ δεν
είπες, θα έχεις την ευκαιρία στις παραστάσεις που θα
δημιουργήσουμε!
Θέατρο ψυχοθεραπευτικό, θέατρο καλλιέργειας του
πνεύματος!

‘’Αγάπα το έργο Τέχνης μέσα σου, όχι τον εαυτό
σου μέσα σ’ αυτό’’!!! (Κονσταντίν Στανισλάβσκι)
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ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Ο Ποδηλατικός Αρχαιολογικός Γύρος Αχαρνών έχει
καθιερωθεί σαν ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς για
την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών

Μ

ε μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε την Κυριακή 7 Μαΐου ο 6ος Ποδηλατικός Αρχαιολογικός Γύρος Αχαρνών, ο οποίος ενώνει δυο σημαντικά θέατρα της Αρχαιότητας: το Αρχαίο Θέατρο Διονύσου στην Αθήνα και
το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών και διοργανώνεται από την Κίνηση Πολιτών Για Την Ανάδειξη Του Αρχαίου
Θεάτρου Αχαρνών – ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ και τον Δήμο Αχαρνών, με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής και του σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ.
Η εκκίνηση των ποδηλατών πραγματοποιήθηκε στο Αρχαίο Θέατρο Διονύσου υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής
του Δήμου Αθηναίων. Στη συνέχεια το πολυπληθές κομβόι των ποδηλατών έκανε διαδοχικά στάσεις στον Θολωτό
Τάφο Αχαρνών στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου και στον Τύμβο του Σοφοκλή στην περιοχή της Βαρυμπόμπης και
κατέληξε στο Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών.
Στον φετινό Ποδηλατικό Αρχαιολογικό Γύρο Αχαρνών συμμετείχαν πάνω από δέκα ποδηλατικές ομάδες από διάφορα μέρη της Αττικής, καθώς και πλήθος ιδιωτών.Το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ διοργάνωσε για μια ακόμη χρονιά άψογα τον
Αρχαιολογικό Ποδηλατικό Γύρο συμβάλλοντας σημαντικά στην προβολή και ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών.Η πρόεδρος του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ κα Μαρία Μίχα ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό, τους
εργαζομένους του Δήμου Αχαρνών καθώς και τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αχαρνών για την υποστήριξη και
τη συνδρομή τους στην επιτυχή διοργάνωση του 6ου Ποδηλατικού Αρχαιολογικού Γύρου Αχαρνών.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 6ου Ποδηλατικού Αρχαιολογικού Γύρου Αχαρνών ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: "Ο Ποδηλατικός Αρχαιολογικός Γύρος Αχαρνών
έχει καθιερωθεί σαν ένας από τους σημαντικότερους και πιο αξιόλογους θεσμούς για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών. Μέσα από τη διαδρομή και τις στάσεις των ποδηλατών
επιτυγχάνεται η προβολή της ιστορικότητας του Δήμου Αχαρνών
και των σημαντικών ιστορικών του μνημείων, όπως ο Θολωτός
Τάφος και ο Τύμβος του Σοφοκλή. Ή συμμετοχή των δημοτών
του Δήμου Αχαρνών αλλά άλλων περιοχών στον Ποδηλατικό
Αρχαιολογικό Γύρο Αχαρνών, στέλνει το μήνυμα ότι οι πολίτες
αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα της ανάδειξης του Αρχαίου
Θεάτρου Αχαρνών και οι προσπάθειες οι δικές μας και της Πολιτείας θα πρέπει να κατευθυνθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Εκτός από τους πολίτες των Αχαρνών σύμμαχός σε
αυτή την προσπάθεια παραμένει διαχρονικά το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του".

θριάσιο-7

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ

Ξ

εκινούν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης των πρανών του Κηφισού ποταμού
επί της οδού Λ. Κατσώνη.
Ο ανάδοχος εργολάβος του έργου έχει ήδη λάβει
την άδεια εγκατάστασης στον χώρο και αποκλεισμού του τμήματοςτης οδού Λ. Κατσώνη μεταξύ
των οδών Περικλέους και Πινδάρου.
Ήδη εκτελούνται στον χώρο οι προκαταρκτικές
εργασίες, μετρήσεις, σημάνσεις κλπ.
Ο προγραμματισμός των εργασιών είναι να έχει
ολοκληρωθεί η στήριξη των πρανών πριν το φθινόπωρο,τερματίζοντας έτσι την αγωνία των κατοίκων
της περιοχής για την ασφάλεια των κτιρίων και του
οδοστρώματος σε περίπτωση νέων έντονων
βροχοπτώσεων.
Για όλο το διάστημα των εργασιών, ο ανάδοχος
έχει την ευθύνη της κυκλοφοριακής σήμανσης σε
όλο το χώρο των εργασιών,της διασφάλισης της
πρόσβασης των οχημάτων των κατοίκων και των
άλλων απαραίτητων μετακινήσεων.

Τη Δευτέρα 15 Μαΐου στις 20:00, στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου

«Συνοπτική Ιστορία του Ελληνισμού του Πόντου»

Μια διάλεξη που θα δοθεί Παραμονές των Εκδηλώσεων Μνήμης και Τιμής
για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.
στις 20:00, στην Αίθουσα Τελετών του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου (¨Δημήτριος Καλλιέρης¨), με
θέμα:«Συνοπτική Ιστορία του Ελληνισμού
του Πόντου».

Ο

Δήμαρχος Ασπροπύργου και
Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής
Ένωσης
Δήμων
Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Ε), κ. Νικόλαος Μελετίου, σας
προσκαλεί στη διάλεξη που θα δώσει, ο
Καθηγητής Ιστορίας – Πτυχιούχος του
Πανεπιστημίου του Κρασνοντάρ της
Ρωσίας και μέλος της Εταιρείας Ποντιακών Μελετών Κ. Βασίλειος Τσενκελίδης*, τη Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017,

Μια διάλεξη που θα δοθεί Παραμονές
των Εκδηλώσεων Μνήμης και Τιμής για τα
θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού
Ελληνισμού.
•
Ο κ. Βασίλειος Τσενκελίδης γεννήθηκε, το 1969, στην περιοχή Τζαμπούλ
του Καζακστάν και διαμένει στην Καλλιθέα
της Αθήνας.
Είναι Καθηγητής Ιστορίας και Κοινωνικοπολιτικών Σπουδών, απόφοιτος της Σχολής Ιστορίας του Εθνικού Πανεπιστημίου
του Κρασνοντάρ της Ρωσίας (1994), με
Διπλωματική Εργασία που είχε ως θέμα
«Ο Ελληνισμός της ΕΣΣΔ από το 1922 ως
το 1992 (70 χρόνια)».

Από το 1969 ως το 1978 διέμενε στο
Καζακστάν (οικογένεια με ρίζες από τον
Πόντο, εξορισμένη στο Καζακστάν το
1949, λόγω ελληνικής καταγωγής), όπου
και ολοκλήρωσε τις δευτεροβάθμιες σπουδές του. Το 1978 μετακινήθηκε στη πόλη
Αμπίνσκ, στην περιοχή Κρανσοντάρ της
Ρωσίας, κι από το 1990 έως σήμερα είναι
μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας.
Έχει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και
πλούσιο εκδοτικό έργο καθώς είναι αρθρογράφος στο ρωσόφωνο τύπο της Ελλάδας (θέματα ιστορίας του Πόντου, της
Ελλάδας και του Ελληνισμού της πρώην
ΕΣΣΔ) ενώ συνεργάζεται και με ασφαλιστικές εταιρίες. Έχει συνεργασία με τη
ρωσόφωνη Εφημερίδα «Αθήνα & Ελλάς»
και «Αθηναϊκός Κούριερ», και αρθρογραφία στις ελληνικές εφημερίδες «Ελευθεροτυπία» και «Καθημερινή».
Είναι συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο:

«Έλληνες του Αρχαίου Πόντου, από την
Αρχαιότητα ως το 4 αιώνα μ.Χ.», στη
ρωσική γλώσσα (Αθήνα, 2002). Έχει
συμμετάσχει σε διαλέξεις, στο πλαίσιο του
«Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Κηφισιάς»
από το 2009, με θέματα, «Ο ελληνισμός
της ΕΣΣΔ» και «Οι σταλινικές διώξεις»,
ενώ έχει λάβει μέρος σε συνέδρια και φόρουμ για την Ιστορία του Βυζαντίου και του
Βυζαντινού Πόντου. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε αρκετές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το «Αρχονταρίκι» της ΕΡΤ.
Είναι Διευθυντής της ρωσόφωνης έκδοσης της ιστοσελίδας pontos-news.gr, και
αρθρογράφος, στην ελληνική γλώσσα, για
θέματα Ιστορίας του Πόντου και του
Ελληνισμού της ΕΣΣΔ, από το 2014.
Επίσης, είναι Σύμβουλος του νέου μουσείου του Ποντιακού Ελληνισμού, στην
πόλη Γκελεντζίκ της Ρωσίας.

8-θριάσιο
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Όμορφες και δυνατές αναμετρήσεις
Σ τ ο Τ ο υ ρ νο υ ά κ α λα θ ο σ φ α ί ρ ι σ η ς - Μ ί ν ι πο υ
διοργάνωσε ο Ειδυλλιακός στ ην Μάνδρα

Μ

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο στην Μάνδρα το τουρνουά καλαθοσφαίρισης Παγκορασίδων –
μίνι. Με μεγάλη όρεξη και διάθεση οι
αθλήτριες των ομάδων, μέσα από όμορφες και δυνατές αναμετρήσεις έδειξαν πως
ανεξαρτήτως νίκης ή ήττας χαίρονται τον
αθλητισμό, αγαπούν το μπάσκετ και είναι
έτοιμες , αύριο, να πρωταγωνιστήσουν.
Το Τουρνουά διοργανώθηκε από τον Ειδυλλιακό Α.Σ., με την υποστήριξη του
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και συμμετείχαν ο Πανελευσινιακός, ο Α.Ο Φιλοθέης Μαγούλας
και η Θρία Ασπροπύργου. Στην κατάμεστη εξέδρα οι γονείς και οι θεατές απόλαυσαν αμφίρροπες αναμετρήσεις και το θέαμα που προσέφεραν οι μικρές αθλήτριες.
Η Δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας Γιάννα Κριεκούκη, η Πρόεδρος του Δ.Σ. Στάθη Ερασμία,
ο Αντιπρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Π. Κανάκης Χαράλαμπος και ο Πρόεδρος του Ειδυλλιακού
Μπακάλης Αθανάσιος απένειμαν τα αναμνηστικά κύπελλα στις ομάδες και τα μετάλλια στις
αθλήτριες που συμμετείχαν.
Η Δήμαρχος Γιάννα
Κριεκούκη
ευχαρίστησε θερμά τις ομάδες που συμμετείχαν,
τόνισε την αξία του
ερασιτεχνικού αθλητισμού για την νεολαία
σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο ν τα ς :
«στηρίζουμε
κάθε
πρωτοβουλία
που
προάγει το αθλητικό
πνεύμα και την ευγενή
άμιλλα».

Συνεχείς οι συλλογές κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστασίας στα Μέγαρα

Ο

Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή περισσότερων παραγωγών –αγροτών στο πρόγραμμα ζητεί ο δήμος

Δήμος Μεγαρέων συμβουλεύει τους αγρότες
για την σωστή διαχείριση των κενών πλαστικών συσκευασιών υλικών φυτοπροστασίας ώστε να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον.
1. Φοράτε πάντα τον απαραίτητο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
2. Αδειάστε πλήρως το περιεχόμενο της φιάλης στο
ψεκαστικό δοχείο.
3. Ξεπλένετε 3 φορές την κενή φιάλη με καθαρό
νερό. Προσθέστε τα νερά ξεπλύματος στο ψεκαστικό
δοχείο και ψεκάστε. Στραγγίστε καλά τη φιάλη.
4. Τοποθετήστε τις κενές και ξεπλυμένες πλαστικές
φιάλες ΧΩΡΙΣ πώματα στις διάφανες πλαστικές
σακούλες συλλογής που διατίθενται δωρεάν από τα
καταστήματα λιανικής πώλησης φυτοφαρμάκων.
5. Τοποθετήστε τα πώματα σε ξεχωριστές πλαστικές
σακούλες.
6. Κλείστε τις σακούλες προσωρινά και αποθηκεύστε
τις σε ασφαλές μέρος.
7. Παραδώστε τις γεμάτες σακούλες με τις καθαρές
κενές πλαστικές φιάλες και τις σακούλες με τα πώματα στους χώρους που θα σας υποδειχθούν από τον
Δήμο κατόπιν ανακοίνωσης.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΗΝ 31/5

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος ορθής
διαχείρισης των κενών πλαστικών συσκευασιών
φυτοφαρμάκων που εφαρμόζει ο Δήμος Μεγαρέων
από το έτος 2015, ανακοινώνεται στους παραγωγούς
–χρήστες φυτοφαρμάκων, ότι την Τετάρτη 31 Μαΐου
από τις 10.00πμ έως τις 12.30μμ στις εγκαταστάσεις
της πρώην Ελαιουργικής (στροφή δρόμου Περάματος), θα πραγματοποιηθεί νέα συλλογή κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων.
Παρακαλούμε θερμά για την ευαισθητοποίηση και τη
συμμετοχή στο πρόγραμμα περισσότερων παραγωγών –χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά, τα
προβλήματα που δημιουργούνται στο περιβάλλον
από την ανεξέλεγκτη ρίψη ή καύση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων.
Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Ιωάννης Δήμας
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ

Το ευρωπαϊκό χωριό βρίσκεται 80 χλμ από την Αθήνα (Εθνική Οδός Λαμίας). Είναι 10
λεπτά από την πεντακάθαρη θάλασσα Λουκισίων & 5 λεπτά απο τη λίμνη Μουρίκιου (ιδανική για ψάρεμα).
ΜΕΣΑ ΣΕ 500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ Φτιάξαμε έναν πρότυπο οικισμό κατοικημένο με ωραία
ΣΠΙΤΙΑ - ΒΙΛΛΕΣ δρόμοι 8 & 10 μέτρων, μεγάλη πλατεία & εκκλησία μέσα στο
χωριό.Με φως και νερό δικής μας γεώτρησης.
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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εταιρεία Security στην Ελευσίνα ζητά άνδρες – φύλακες ασφαλείας
για εργασία στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου
(Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργος).
Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή άδειας εργασίας.
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5542141, αποστολή βιογραφικών
στο : mail@harris-security.com .
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Πένθος στην οικογένεια του Αχαρναϊκού
- Έ φυ γ ε α πό τη ν ζ ωή ο Φά ν η ς Σκ λ η ρ ό ς

Η Οικογένεια του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ είναι πιο φτωχή, καθώς έφυγε για την «γειτονιά των
Αγγέλων» ένα ενεργό μέλος της. Ο τέως ποδοσφαιριστής, προπονητής, φίλαθλος, αλλά
και συνδημότης Φάνης Σκληρός έφυγε από την ζωή βυθίζοντας στο πένθος τον
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟ που τόσο αγάπησε και τον αγάπησε όσο και ολόκληρη την πόλη των Αχαρνών.
Εκ μέρους της Διοίκησης της ΠΑΕ, του προπονητικού επιτελείου, των παικτών αλλά και
του φίλαθλου κόσμου ο Πρόεδρος κ. Κλήμης Κολιός εκφράζει στην οικογένεια τα
βαθύτατα συλλυπητήρια του.

12-θριάσιο
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Ζητείται τεχνίτης
σε μηχανολογικό τομέα για μόνιμη απασχόληση

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκτρομηχανολογικό τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε
οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού
ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνεργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή βιογραφικού
στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με
μήνυμα τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

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

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

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

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

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

ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές,

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

πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα
βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ,

κήπος 2.000τ.μ. ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ΄12.
ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Καμπανάκι ΣΕΒ: Ξοδέψαμε 10,6 δισ.
πάνω από το εισόδημά μας

Στο χαμηλότερο επίπεδο της πρόσφατης οικονομικής ιστορίας
βρίσκεται το μέσο ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών
γεγονός που, σε συνδυασμό με την αύξηση που παρατηρείται
στο μερίδιο της ιδιωτικής κατανάλωσης ως ποσοστού του ΑΕΠ,
σημαίνει ότι ξοδεύουμε 10,6 δισ. ευρώ παραπάνω από τα εισοδήματα.
Τα στοιχεία προκύπτουν από το εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο
του ΣΕΒ, ο οποίος εκφράζει τον προβληματισμό του ως προς τις
προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας «διότι χωρίς
αποταμίευση δεν γίνονται επενδύσεις και χωρίς επενδύσεις δεν
αυξάνει η παραγωγικότητα και τα εισοδήματα».
«Τα νοικοκυριά, όχι μόνο έχουν σταματήσει πλέον να αποταμιεύουν, αλλά και λόγω της αυξημένης φορολογικής επιβάρυνσης, και από φόρους και από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,

είτε φοροδιαφεύγουν περισσότερο, είτε χρησιμοποιούν
συσσωρευμένες αποταμιεύσεις, ρευστοποιώντας ακίνητα ή
αντλώντας ρευστά διαθέσιμα από καταθέσεις που μετέφεραν στο
εξωτερικό ή εν γένει εκτός εγχωρίου τραπεζικού συστήματος, σε
σεντούκια, θυρίδες, κλπ. Βεβαίως, όλα τα παραπάνω
συμβαίνουν στο μέσο νοικοκυριό. Η κατάσταση στα φτωχότερα
νοικοκυριά πρέπει να είναι αρκετά πιο επώδυνη απ' ό,τι αποτυπώνουν οι μέσοι όροι», αναφέρει ο Σύνδεσμος και προσθέτει:
«Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, σε συγκυρία υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης, είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί εάν
οποιαδήποτε μέτρα δεν συνοδεύονται και από μειώσεις φορολογικών συντελεστών. Όσοι είναι ακόμη συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, βλέποντας την φοροδιαφυγή να γιγαντώνεται γύρω
τους, και την κοινωνική δικαιοσύνη να καταρρέει, αρχίζουν να
αμφιβάλλουν για την ορθότητα των επιλογών τους».
Συγκρίνοντας, τέλος, το έτος πριν την κρίση (2009) με το 2016 ο
ΣΕΒ αναφέρει ότι το 2009, με συνολικά εισοδήματα 221 δισ.
ευρώ (μισθοί, αμοιβές, ενοίκια 172 δισ. ευρώ, συντάξεις και κοινωνικές μεταβιβάσεις 48 δισ. ευρώ), οι φόροι (13 δισ.) και οι εισφορές (34 δισ.) αντιπροσωπεύουν το 5,9% και το 15,4% αντιστοίχως των συνολικών εισοδημάτων.
Το 2016, με συνολικά εισοδήματα 154 δισ. ευρώ (μισθοί, αμοιβές, ενοίκια 115 δισ. ευρώ, συντάξεις και κοινωνικές μεταβιβάσεις
38 δισ. ευρώ), οι φόροι (11 δισ.) και οι εισφορές (28 δισ.) αντιπροσωπεύουν το 7,1% και 18,2% αντιστοίχως των συνολικών
εισοδημάτων.
Ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης επιβάρυνσης από φόρους και
εισφορές, ενώ τα συνολικά εισοδήματα μειώθηκαν κατά -30,3%,
το διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε κατά -34,6%.

Λαβράκι του ΣΔΟΕ σε υπόθεση λαθρεμπορίου αλκοολούχων ποτών

Μετά από συντονισμένες ενέργειες εντοπίστηκε στο Αιγάλεω
αποθήκη διακίνησης λαθραίων ποτών

N

θριάσιο-13

έα υπόθεση λαθρεμπορίου αλκοολούχων ποτών αποκάλυψε το ΣΔΟΕ, μετά από έλεγχο σε αποθήκη στο
Αιγάλεω. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΔΟΕ, την 9η Μαΐου 2017, υπάλληλοι της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής - Αιγαίου του ΣΔΟΕ, ύστερα από επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών, ερεύνησαν, με παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, εγκατάσταση στο Αιγάλεω
Αττικής, η οποία είχε δηλωθεί ως αποθήκη, ενώ στην πραγματικότητα λειτουργούσε ως παράνομο αποστακτήριο.Η
έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό της συνολικής διακινηθείσας ποσότητας αλκοολούχου ποτού ρακί/τσικουδιάς
από τους εμπλεκόμενους, τον προσδιορισμό των διαφυγόντων δασμών κλπ φόρων, καθώς και τον εντοπισμό των
προσώπων που παρασκευάζουν και διακινούν αλκοολούχα ποτά επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Η ΚΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΣΟΤΙΡ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΥΒΑΤΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

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
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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

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

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 (ας είναι παλιό διότι αναλαμβάνω προσωπκά το service) 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

Φ Υ ΣΙ Κ Η ΛΥΚ Ε Ι Ο Υ - Γ ΥΜΝ Α Σ ΙΟ Υ
ΑΠΟ Ε ΜΠΕ ΙΡ Η ΦΥ Σ ΙΚΟ
ΣΕ ΤΜΗΜΑ Η ΑΤΟΜΙΚΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ . ΤΗΛ: 6988380485

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15
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16-θριάσιο

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου

