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ΓΙΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ : ‘’Το 2015 βάλαμε τα θεμέλια
για το νοικοκύρεμα του Δήμου μας.
Το 2017 σχεδιάζουμε το μέλλον, πραγματοποιούμε
νέα έργα, έχουμε ένα Δήμο υγιή’’

Δημοπρατείται στις 13
Ιουνίου 2017 ο νέος
Παιδικός Σταθμός
στο Ζεφύρι

Συλλήψεις για ναρκωτικά,
όπλα και λαθραία σε μεγάλη
επιχείρηση στην Δυτική Αττικη

Óåλ. 3

Στη ...φάκα και ανήλικοι Ρομά για ληστείες σε βάρος
οδηγών στην Αγ. Σωτήρα Αχαρνών

Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί
μέσα στο 2018
Óåë. 3

Συνάντηση του Δημάρχου Μεγαρέων με
τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη

Συζητήθηκε η επίσπευση
και χρηματοδότηση
6 έργων στην περιοχή

Óåλ. 3

ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Óåë. 2

Δωρεά Προσομοιωτή Γέφυρας Πλοίου
από τον Δήμο Ασπροπύργου προς το 4ο
Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ) Δυτικής Αττικής

Ν. Μελετίου : «Στηρίζουμε την κοινωνική συνοχή και το
δικαίωμα των παιδιών να ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον,
για τη ζωή τους. Γνωρίζουν ότι είμαστε αρωγοί και
συμπαραστάτες τους, με έργα κι όχι με κούφια λόγια».

Συνεχίζεται η
προσπάθεια
συντήρησης και
εξοπλισμού των
Γυμνασίων
και Λυκείων του
Δήμου Φυλής

Óåλ.8

Στην ειδυλλιακή περιοχή Ψάθας Αλεποχωρίου
Óåë. 5

Το 6ο Ψάθαθλον Αττικής
2017στις 27 Μαΐου

Ανοίγουν 8
θέσεις εργασίας

Óåë. 9

στην εφορεία αρχαιοτήτων
Δυτικής Αττικής

Óåλ. 6

Óåλ. 7

2-θριάσιο

Δευτέρα 15 Μαΐου 2017

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

Λιόσης Αναστάσιος Κ.
Ειρήνης 2 & Αγίου Δημητρίου, 2105580218

Συλλήψεις για ναρκωτικά,
όπλα και λαθραία σε μεγάλη
επιχείρηση στην Δυτική Αττικη

Ελευσίνα

Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.
Δήμητρος 54, 2105549968
Μάνδρα

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα 56, 2105555550
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
Αχιλλέας, Αχίλιος, Αχίλειος, Αχίλλειος
Παχώμιος, Παχούμιος, Πάχος
Καλή, Κάλη

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

Τ

έσσερις άντρες ηλικίας 34, 35, 43 και 59 ετών
συνελήφθησαν κατά την διάρκεια ειδικής
επιχείρησης της ΓΑΔΑ για την πρόληψη και
καταστολή της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική.
Οι συλλήψεις έγιναν, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και τελωνειακού
κώδικα και στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες
αστυνομικοί.
Σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσε καταδίκη σε
ποινή φυλάκισης δέκα ετών, για παράβαση του
νόμου περί ναρκωτικών.
Παράλληλα, κατά την επιχείρηση, κατασχέθηκαν:
305 γραμμάρια και 1 δενδρύλλιο κάνναβης, 32 ναρκωτικά δισκία, 1 κυνηγετικό όπλο, 1 όπλο (replica),
33 φυσίγγια και 197 πακέτα λαθραίων τσιγάρων.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που
σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Ασφαλείας Ασπροπύργου, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

καταυλισμό Ρομά της Αγίας Σωτήρας, στις Αχαρνές.
Συγκεκριμένα, από Αστυνομικούς του Τ.Α Αχαρνών, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη
της οποίας διέπρατταν κλοπές και ληστείες, σε
βάρος οδηγών αυτ-των, ταξί, καθώς και πεζών,
στην περιοχή Αγ. Σωτήρα Αχαρνών.
Συνελήφθησαν δύο (2) ημεδαποί (Roma), ηλικίας
15 & 13 ετών. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται
τρεις (3) ημεδαποί συνεργοί τους. Εξιχνιάστηκαν έξι
(6) περιπτώσεις. Η έρευνα για την ταυτοποίηση
παρόμοιων περιπτώσεων, συνεχίζεται.

Στη ..φάκα και ανήλικοι Ρομά
για ληστείες σε βάρος οδηγών
στην Αγ. Σωτήρα Αχαρνών

Ε

πιπλέον, δύο ανήλικοι Ρομά 13 και 15 ετών
συνελήφθησαν από το Τμήμα Ασφάλειας
Αχαρνών, ως μέλη συμμορίας ανηλίκων
που λήστευε οδηγούς αυτοκινήτων γύρω από τον

Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο
συνεδριάζουν αύριο στην Ελευσίνα
Την Τρίτη 16 Μαΐου 2017 και ώρα 8:30 μ.μ. θα συνεδριάσει
το Δημοτικό Συμβουλιο Ελευσίνας, προκειμένου να συζητήσει
και να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1.
Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Παιδικού Σταθμού
Μαγούλας, ΦΕΚ /τεύχος Α’/102/29-05-1985, σε Βρεφονηπιακό
σταθμό της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας.
2.
Λήψη απόφασης για την αδειοδότηση επαγγελματιών
σχετικά με την εμποροπανήγυρη των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης
Παράλληλα, αύριο και ώρα 8:30 π.μ. θα συνεδριάσει και η
αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ώστε να λάβει αποφάσεις για θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως :
1.
Έγκριση ή μη του υπ’ αριθμ 5/11-05-2017 πρακτικού
της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών &
αξιολόγηση προσφορών αξιολόγησης, περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την « Προ-

μήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών – Πολυμηχανημάτων».
2.
Κατακύρωση ή μη (σε οριστικό ανάδοχο) του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκπόνηση της «Μελέτης βελτίωσης
αστικής κινητικότητας μέσω μικρής κλίμακας έργων στη Δ.Ε.
Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας»
3.
Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση
των όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Ασφάλιστρα των οχημάτων της υπηρεσίας έτους»
συνεχίζεται στη σελ. 4
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ΓΙΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ : Το 2015 βάλαμε τα θεμέλια
για το νοικοκύρεμα του Δήμου μας.
Το 2017 σχεδιάζουμε το μέλλον,
πραγματοποιούμε νέα έργα,
έχουμε ένα Δήμο υγιή

΄΄Μόνο όσοι φοβούνται να δείξουν την αλήθεια αποφεύγουν να συντάξουν και
να φέρουν προς ψήφιση τους ισολογισμούς των ετών της διοίκησης τους ΄΄
δήλωσε η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Γιάννα Κριεκούκη εισηγούμενη στην
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα ΄΄Εισήγηση επί του απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έτους 2015΄΄
Στην συνέχεια η Δήμαρχος τόνισε :΄΄Σήμερα το θέμα της Συνεδρίασης είναι η
έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου της χρήσεως 2015. (ταμιακού απολογισμού και ισολογισμού).
Όπως γνωρίζετε οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2015, αφορούν
την πρώτη διαχείριση της παρούσας Διοίκησης του Δήμου μας.
Η δική μας διοίκηση, ολοκλήρωσε και ψήφισε:
το καλοκαίρι του 2015 τον ισολογισμό και απολογισμό του 2012,
την άνοιξη του 2016 τον ισολογισμό και απολογισμό του έτους 2013
το καλοκαίρι του 2016 τον ισολογισμό και απολογισμό του έτους 2014 και
σήμερα ισολογισμό και απολογισμό του έτους 2015.
Δηλαδή σε μόλις δύο περίπου χρόνια η δική μας διοίκηση κατάφερε να
συντάξει τέσσερις ισολογισμούς (των ετών 2012 , 2013 , 2014 και 2015 )
Και αυτό γιατί έχουμε «πλήρη γνώση» των υποχρεώσεων μας. Είμασταν «δέσμιοι» να συντάξουμε και να εγκρίνουμε τους προηγούμενους ισολογισμούς-απολογισμούς του 2012, του 2013 και του 2014 για να προχωρήσουμε σε
απολογισμό-ισολογισμό της δικής μας διοίκησης, της χρήσης 2015.
Γιατί μόνο με την σύνταξη του ισολογισμού δίνεται μία καθαρή εικόνα της διαχείρισης που έκανε μία διοίκηση στον
χρόνο που αναφέρεται αυτός.
Μόνο με τον ισολογισμό, που έχει ελεγχθεί από τους ορκωτούς λογιστές, απεικονίζονται καθαρά τα αποτελέσματα της διοίκησης στον χρόνο αυτό.
Και μόνο όσοι φοβούνται να δείξουν την αλήθεια αποφεύγουν να συντάξουν και να φέρουν προς ψήφιση τους ισολογισμούς των ετών της διοίκησής τους.
Η δική μας διοίκηση δεν φοβάται να μιλήσει και να παρουσιάζει τα οικονομικά πεπραγμένα της. Παρά το γεγονός
ότι αναλάβαμε τα ηνία αυτού του Δήμου στην αρχή του 2015 – δεν είχαμε τον χρόνο ούτε να προετοιμαστούμε για
αυτό – πέσαμε κατευθείαν στα βαθιά και καταφέραμε να νοικοκυρέψουμε το Δήμο μας από την πρώτη κιόλας χρονιά.
Και τι χρονιά !!!!! Το 2015 τα είχε όλα
Σε τοπικό επίπεδο αντιμετωπίσαμε θεομηνίες, που είχαν πολλά χρόνια να συμβούν στο Δήμο μας.
Σε εθνικό επίπεδο είχαμε τρείς εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις, ΚΑΠΙΤΑΛ ΚΟΝΤΡΟΛΣ και εν γένει μία πρωτόγνωρη αναστάτωση και αβεβαιότητα που επηρέασε την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.
Μέσα από αυτές τις συμπληγάδες περάσαμε και καταφέραμε και σταθήκαμε όρθιοι.
Το 2015 βάλαμε τα θεμέλια για το νοικοκύρεμα του Δήμου μας.
Για πρώτη φορά ο ενιαίος Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας δεν παρουσιάζει λογιστικό έλλειμμα αλλά λογιστικό πλεόνασμα και μάλιστα στο ποσό των 600.000,00 ευρώ περίπου.
Τα οικονομικά στοιχεία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουν συνέχεια, για αυτό και καθημερινά προσπαθούμε, να
κλείσουμε υποθέσεις του παρελθόντος που παραλάβαμε από την προηγούμενη διοίκηση.
Μετά τα παραπάνω παρακαλώ να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου (απολογισμό και ισολογισμό)
της χρήσης 2015. ΄΄ Aμέσως μετά το σώμα κλήθηκε όπως αποφασίσει σχετικά

θριάσιο-3

Συνάντηση του Δημάρχου
Μεγαρέων με τον Υπουργό
Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη

Συζητήθηκε η επίσπευση και
χρηματοδότηση 6 έργων
στην περιοχή

Σ

υνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη Χρήστο και λεπτομερειακή
συζήτηση με τον Γ.Γ Υποδομών κ. Δέδε Γιώργο,
παρουσία και του Διευθυντή του Υπουργού κ. Καραγκούνη Σταύρου είχε την Τρίτη 9 Μαϊου στην Αθήνα ο
Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης.
Η συνάντηση έγινε για μία ακόμη φορά σε πολύ καλό
και φιλικό κλίμα και συζητήθηκαν διάφορα θέματα που
απασχολούν το Δήμο Μεγαρέων και ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.
Συγκεκριμένα συζητήθηκε η χρηματοδότηση των παρακάτω έργων στην περιοχή
του Δήμου Μεγαρέων:
1.Περιφερειακός δρόμος στην Πάχη (Εργο Προϋπολογισμού 2.000.000 Ευρώ).
2.Κατασκευή γέφυρας έξω βρύσης (Εργο Προϋπολογισμού 892.000 Ευρώ).
3.Ανακατασκευή οδού Τσεκέ (εργο προϋπολογισμού
520.000 Ευρώ).
4.Πεζόδρομος Σχ. Πυροβολικού (Εργο προϋπολογισμού 300.000 Ευρώ).
5.Κλειστό Γυμναστήριο (Εργο προϋπολογισμού
3.500.000 Ευρώ) και τέλος η διάνοιξη του παράδρομου
της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου μετά τα διόδια της
Ελευσίνας μέχρι Λουτρόπυργο.

Δημοπρατείται στις 13 Ιουνίου 2017 ο νέος Παιδικός Σταθμός στο Ζεφύρι

Η

Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2018

δέσμευση του Δημάρχου Χρήστου Παππού
στο Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής ότι θα δημοπρατηθούν, άμεσα, τέσσερα μεγάλα έργα,
συνολικού προϋπολογισμού περίπου 12 εκατ. ευρώ
εκπληρώθηκε.
Μετά τη δημοπράτηση των αντιπλημμυρικών έργων
σε Λίμνη και Ζωφριά και της επικείμενης δημοπράτησης
(στις 25 Μαΐου 2017) της Στέγης Ηπειρωτών, ήρθε η
σειρά της δημοπράτησης του νέου Παιδικού Σταθμού
στο Ζεφύρι για να συμπληρωθεί ο αριθμός των τεσσάρων έργων.
Τα τρία από αυτά τα έργα θα χρηματοδοτηθούν εξ
ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής και το τέταρτο
από το Δήμο Φυλής.
Ειδικότερα, τα αντιπλημμυρικά έργα στη Λίμνη και στη
Ζωφριά και ο Παιδικός Σταθμός Ζεφυρίου θα χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια Αττικής (συνολικός προϋπολογισμός 11,56 εκατ. Ευρώ) και η αποπεράτωση της
Στέγης Ηπειρωτών από ίδιους πόρους του Δήμου (250
χιλ. ευρώ).
Αναφορικά με το νέο Παιδικό Σταθμό στο Ζεφύρι, θα
δημοπρατηθεί στις 8 Ιουνίου 2017 στην αίθουσα
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ του Δημαρχείου Φυλής στα Άνω
Λιόσια, μεταξύ 09:00 και 13:00.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, το έργο θα
κατασκευαστεί στη διασταύρωση των οδών
Μπουμπουλίνας και Σουλίου (ΟΤ 54) σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου.
Πρόκειται για Βρεφονηπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης Φροντίδας για τη φύλαξη και τη
δημιουργική απασχόληση 36 νηπίων, 10 βρεφών και 6 νηπίων με αναπηρία. Αποτελείται
από υπόγειο, ισόγειο, α΄όροφο και περιβάλλοντα χώρο σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού
982,25 τ.μ.
Η υπ΄αρ. 151/2015 Αρχιτεκτονική Μελέτη και
τα Τεύχη Δημοπράτησης εκπονήθηκαν από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, υπό την
εποπτεία του Αντιδημάρχου Θανάση Σχίζα, στα
μέσα του 2015 και ο προϋπολογισμός του
έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.562.601,62
ευρώ.
Η σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ
Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Φυλής είχε
εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στις 8 Σεπτεμβρίου 2016.
Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα
στο 2018.

4-θριάσιο

Μ

ε τη διαμόρφωση δυο κοινών ψηφισμάτων η ΚΕΔΕ και η Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία επισφραγίζουν τη συνεργασία τους η οποία ξεκίνησε με τη
διοργάνωση της πρώτης Πανελλήνιας Συνάντησης
Δήμων και Φιλοζωικών Οργανισμών στις 6 Μαΐου
στην Αθήνα. Να σημειωθεί ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε και με τη συμμετοχή εισαγγελέων.
Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ.
Πατούλης «απαιτείται ένα Εθνικό Σχέδιο και μια
συγκεκριμένη πολιτική για τα ζώα» και
συμπληρώνει ότι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος
Η συνέχεια από τη σελίδα 2

4.
Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την
εκπροσώπηση του Δήμου και την κατάθεση υπομνημάτων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου προς αντίκρουση
των προσφυγών της Χαλυβουργικής (ΠΡΦ 113-200257/2015).
5.
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 δαπάνης για Τεχνικό έλεγχο οχημάτων (πρώην ΚΤΕΟ) & απόκτηση πιστοποιητικών καταλληλότητας μηχανημάτων
έργων .- Έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 9.060,00 €
6.
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 προμήθεια ειδών
Κοινωνικού Παντοπωλείου 2016 (Σ).- Έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 65.714,13
€.
7.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Γραφείου
Δημάρχου για υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης για συμμετοχή του Δήμου στο
Μετοχικό Κεφάλαιο της υπό σύσταση Δημοτικής Α.Ε.
‘’ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021’’- Έγκριση της σχετικής δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 €
8.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Γραφείου
Δημάρχου για υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης για Αμοιβή Νομικών - Έγκριση της
σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
3.968,00 €
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Κοινά Ψηφίσματα ΚΕΔΕ - Φιλοζωικής
Ομοσπονδίας για τα αδέσποτα
Επτά μεσοπρόθεσμα μέτρα στα οποία
θα χρειαστεί να επικεντρωθούν οι Δήμοι
με βασικό στόχο το δραστικό
περιορισμό των αδέσποτων

είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

«Για την ΚΕΔΕ είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας η θέσπιση και η υλοποίηση των προτάσεων
που περιέχονται στα ψηφίσματα. Για να επιτευχθεί
αυτός ο σκοπός είναι αναγκαία η στενή συνεργασία
όλων των εμπλεκόμενων φορέων», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Πατούλης.
Στα σχετικά ψηφίσματα (επισυνάπτονται), οι δύο
πλευρές ζητούν να υπάρξουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προκειμένου «η χώρα μας να μπει στην

τροχιά των χωρών που δεν έχουν αδέσποτα και
έχουν υψηλό φιλοζωικό επίπεδο».

Ειδικότερα,
- στο πρώτο ψήφισμα περιέχονται 6 συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν στον
Πρωθυπουργό, τα αρμόδια Υπουργεία, τον Πρόεδρο της Βουλής και τα Κοινοβουλευτικά κόμματα,
- στο δεύτερο ψήφισμα περιέχονται 7 μεσοπρόθεσμα μέτρα στα οποία θα χρειαστεί να επικεντρωθούν οι Δήμοι με βασικό στόχο το δραστικό περιορισμό των αδέσποτων.

Στο ΠΕ.ΣΥ το θέμα των Δασικών Χαρτών

Ρένα Δούρου: Ήλθε η ώρα να επιλυθεί το θέμα που εκκρεμεί
ανεπίτρεπτα για πάνω από 40 χρόνια

Τ

ο μείζον θέμα των δασικών χαρτών συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,
με πρωτοβουλία της Διοίκησης της Περιφέρειας και με συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου. Ο Υπουργός, από το βήμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρατήρησε μεταξύ άλλων ότι «η κυβέρνηση κλήθηκε και ανέλαβε την ευθύνη να υλοποιήσει κάτι που έχει νομοθετηθεί στη
χώρα μας ως συνταγματική υποχρέωση από το 1975, και καμία κυβέρνηση δεν είχε την τόλμη και την πολιτική
βούληση να το υλοποιήσει». Ο ίδιος υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη συνεργασίας της Πρωτοβάθμιας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που θα αποβεί σε όφελος των πολιτών.
Είχε προηγηθεί η εισηγητική τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος – Κλιματικής Αλλαγής και Έργων
Αντιπλημμυρικής Προστασίας, Αθανάσιου Αναγνωστόπουλου. Ο Αντιπεριφερειάρχης ανέπτυξε σειρά προτάσεων της
Περιφέρειας Αττικής για τη διευκόλυνση των διαδικασιών σύνταξης ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών.
«Κάνουμε προτάσεις, που θα διευκολύνουν τις διαδικασίες σύνταξης ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών
αλλά και τον πολίτη, με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και ειρήνης», τόνισε χαρακτηριστικά, ζητώντας μεταξύ άλλων:
•
απλοποίηση ανάρτησης των δασικών χαρτών,
•
υποστήριξη όλου αυτού του πολυδαίδαλου δικτύου υπηρεσιών, ενεργοποιώντας όλο το υφιστάμενο αλλά «εν
υπνώσει» δίκτυο των «ΚΟΣΕ» (Κομβικών Σημείων Επαφής) επιτελώντας το ρόλο τους, ως διαρκείς συντονιστικές
επιτροπές,
•
διερεύνηση των δυνατοτήτων του Εθνικού Τυπογραφείου, το οποίο δημοσιεύει πράξεις της διοίκησης, σχεδιαγράμματα ή πίνακες, έτσι ώστε ο πολίτης, εκτός της απλής ανάγνωσης για ενημέρωση, να λαμβάνει το σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο κάθε σχεδιαγράμματος,
•
συνεργασία όλων των βαθμών διοίκησης σε ισότιμη βάση με το επιστημονικό, παραγωγικό, κοινωνικό δυναμικό της χώρας, κ.α.
Τέλος, μετά από την ολοκλήρωση της συζήτησης, η Περιφερειάρχης, Ρένα Δούρου, σε συνομιλία της με τον Υπουργό, αφού τον ευχαρίστησε για τις παρεμβάσεις του, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεδρίασης που «αποφασίσαμε για ένα τόσο κρίσιμο για τη χώρα θέμα, προϋπόθεση για ένα υγιές αναπτυξιακό μοντέλο». Η ίδια του επισήμανε
ότι η συνεδρίαση του ΠΕ.ΣΥ με την ενεργό συμμετοχή του, «αποδεικνύει την πολιτική βούληση επίλυσης του θέματος των δασικών χαρτών που εκκρεμεί ανεπίτρεπτα για πάνω από 40 χρόνια και που πλέον ήλθε η ώρα επιλυθεί
προς όφελος του περιβάλλοντος, της νομιμότητας και της κανονικότητας – προς όφελος των πολιτών».
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ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την
Τετάρτη 7 έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου

Τ

ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ελευσίνας με χαρά σας ενημερώνει ότι ξεκινούν οι εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας, για τη
νέα σχολική χρονιά 2017-2018.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 7 έως την
Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 από τις 09.00 π.μ. έως τις
13.00 μ.μ.. Κατά την κατάθεση των αιτήσεων παρακαλούμε να φροντίσετε να έχετε ΌΛΑ τα δικαιολογητικά
καθώς δεν θα παραλαμβάνονται ελλιπείς αιτήσεις.
Τα δικαιολογητικά βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή
(αναρτημένα
στην
ιστοσελίδα
του Δήμου
(
http://www.elefsina.gr/pakppa/paidikoistathoi.aspx?sflan
g=el) και του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.) και σε έντυπη
μορφή (στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών, στο Δημαρχείο και στο Π.Α.Κ.Π.Π.Α.). Για περισσότερες πληροφο-

ρίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα
Κολιοφώτη στο τηλέφωνο 210 55 46 565.

Τα νήπια για να γίνονται δεκτά πρέπει να έχουν κλείσει
τα 2,5 έτη έως το Σεπτέμβριο του 2017 και να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση της τουαλέτας. Ειδικά για τις
εργαζόμενες μητέρες τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά
και για νήπια που κλείνουν τα 2,5 έως το Δεκέμβριο του
2017 (προκειμένου να γίνει προγραμματισμός των
θέσεων για την εξυπηρέτησή τους).

Επισημαίνεται ότι εργαζόμενες
και άνεργες μητέρες μπορούν, υπό
προϋποθέσεις, να ενταχθούν στο
πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής» που υλοποιεί η Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.). Σε
περίπτωση ένταξής τους στο πρόγραμμα αυτό, η θέση του παιδιού
είναι διασφαλισμένη στον Παιδικό
Σταθμό επιλογής του γονέα. Για τη σχετική ενημέρωση
μπορείτε να ενημερωθείτε είτε από την ιστοσελίδα της
Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr) είτε από το γραφείο των Παιδικών Σταθμών, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 55 46 565.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Η Πρόεδρος του
Προσχολικής Αγωγής
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Δήμου Ελευσίνας
Αικατερίνη Κολιοφώτη
Μαρία Βασιλείου

Ο Καραγκιόζ ης … ξ ανασυσ τήνεται!

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λ. Κανελλόπουλος»

Ο Καραγκιόζης… ξανασυστήνεται!
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Σχεδιασμός και επιμέλεια: Βίκυ Παπαϊωάννου
15 έως 22 Μαΐου 2017 Καθημερινά

9:00 - 13:00 και 18:00 – 19:30
Έκθεση Θεάτρου Σκιών
Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος»
Ομαδικά Εργαστήρια | Ενεργητική
Συμμετοχή | Βιωματική Μάθηση
Παίζοντας με τις σκιές:
Πειραματισμοί με την έννοια της σκιάς
και δημιουργία ενός ζωντανού θεάτρου
σκιών.
Για παιδιά προσχολικής και πρώτης
σχολικής ηλικίας.
Αναγνωρίζοντας τις μορφές:
Πρωτότυπο παιχνίδι αναζήτησης και
γνωριμίας με τους πρωταγωνιστές του
θεάτρου σκιών.

Για παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών.
Καραγκιοζοπαίκτης για μια μέρα:
Μύηση στον τρόπο του θεάτρου σκιών
καιδημιουργία παράστασης που αντλεί
υλικόαπό σύγχρονα θέματα.
Για παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών.
Μέσα από το πρόγραμμα αναμένεται
τα παιδιά:
Να γνωρίσουν τα βασικά
στοιχεία για την προέλευση και τα χαρακτηριστικά του θεάτρου σκιών.
Να αντιληφθούν την αισθητική
και κοινωνική λειτουργία του ελληνικού
θεάτρου σκιών.
Να κινητοποιήσουν τη δημιουργική φαντασία τους.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΜΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

« Δεσμευόμαστε να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας, ώστε
ο Σύλλογος να συνεχίσει την εύρυθμη λειτουργία του».

Α

ντιπροσωπία της ΟΝΝΕΔ Δυτικής
Αττικής επισκέφθηκε την Παρασκευή 12/05/2017 το Σύλλογο Α.Μ.Ε.Α.
Μεγάρων με σκοπό την παράδοση ειδών
πρώτης ανάγκης τα οποία συλλέχτηκαν
ύστερα από ανοικτό κάλεσμα της Νομαρχιακής Οργάνωσης και των επιμέρους
Τοπικών Οργανώσεων. Στην επίσκεψη
παρευρέθηκε μεταξύ άλλων στελεχών, ο
Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Δυτικής Αττικής,
Γιάννης Σωτηρίου, ο οποίος με τους υπόλοιπους ΟΝΝΕΔΙΤΕΣ συνομίλησε με μέρος
του ανθρώπινου δυναμικού που απαρτίζει
το Σύλλογο.
Στη συνομιλία του ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ
Δυτικής Αττικής ανέφερε χαρακτηριστικά : «
Η σημερινή επίσκεψη της ΟΝΝΕΔ Δυτικής
Αττικής, αποτελεί μια προσπάθεια να βρεθούμε δίπλα σε κάθε ευπαθή κοινωνική ομάδα, η οποία βιώνει βαθιά τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
Όλοι εμείς εκφράζουμε τον σεβασμό στο έργο σας, που υπό αντίξοες συνθήκες παράγετε. Ασκείτε αληθινό λειτούργημα και δηλώνουμε την αμέριστη στήριξη και συμπαράστασή μας. Δεσμευόμαστε να κάνουμε
ότι περνάει από το χέρι μας ώστε ο Σύλλογος να συνεχίσει την εύρυθμη λειτουργία του».

Να έρθουν σε επαφή με κίνητρα
για λογοτεχνική και καλλιτεχνική έκφραση.
Να
ενεργοποιήσουν
τις
υπάρχουσες γνώσεις τους, να αυτενεργήσουν και εν τέλει να οικοδομήσουν νέα
γνώση.
Να καλλιεργήσουν μέσα από τις
προσωπικές τους εμπειρίες, ατομικές και
κοινωνικές αξίες.
Ονόματα Εθελοντών-Εμψυχωτών:
Φωτεινή Γεωργίου Ειρήνη Γιοβάνου,
Μαύρα Δασκαλάκη,Βιολέτα ΔιαμαντήΜελετίου,Κατερίνα Κολιοφώτη Λίτσα
Πετρογιάννη-Σκούντρα, Ευτυχία Τσολάκη

Στην 24ωρη
πανελλαδική απεργία
της 17ης Μαΐου
και οι εργαζόμενοι
του δήμου Φυλής

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
Α Π Ε Ρ Γ Ι Α - ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΗ

Συνάδελφοι, Εργαζόμενοι

Κόντρα στα σχέδια και τις αξιολογήσεις Κυβέρνησης –
Βιομηχάνων – Κεφαλαίου – Ευρωπαϊκής Ένωσης –
ΔΝΤ που φέρνουν και νέα βάρη σε βάρος μας.

Κόντρα στην ηττοπάθεια, τον εφησυχασμό, στη λογική
του μικρότερου κακού, στην ενίσχυση της ατομικής
λύσης.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΤΑΞΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ μαζικά – δυναμικά στην 24ώρη
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ – ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

Πούλμαν θα αναχωρήσει 8.30 π.μ. από το δημαρχείο

Το πανό του Σωματείου θα βρίσκεται στην απεργιακή
συγκέντρωση του Π.Α.ΜΕ. 10.00 π.μ. στην πλατεία
Εθνικής Αντίστασης
Το Δ.Σ

6-θριάσιο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ'' ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ

Τ

Κάλεσμα προς τους πολίτες για εθελοντική συμμετοχή

ο Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'' με έδρα το Μενίδι
(Αχαρναί), απαρτίζεται από μια ομάδα εθελοντών
πολιτών, οι οποίοι ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ, τον δύσκολο
αυτό καιρό που ζούμε, με τη βοήθεια του κόσμου, προσφέρουν βοήθεια στους συνανθρώπους μας. Έχουμε
ξεκινήσει την δράση μας, απο το 2011.
ΑΡΧΗ ΜΑΣ: ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ .

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ:

2. Τα μικρά παιδιά, όπου πολλές φορές τους πηγαίνουμε ρουχισμό, υποδήματα και παιχνίδια στα ιδρύματα
όπου φιλοξενούνται, όπως Κιβωτό του Κόσμου, Λύρειο
ίδρυμα, Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, Βρεφών Μητέρα κτλ.

3. Τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ψυχιατρικά ιδρύματα και χρειάζονται ρουχισμό που φροντίζουμε να τους παρέχουμε, όπως στο ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο, Δαφνί κτλ.
4. Τους συνανθρώπους μας που κοιμούνται έξω και
δυστυχώς ακόμα και μικρά παιδιά. Όσο μπορούμε τους
παρέχουμε ρουχισμό, υποδήματα, κουβέρτες αλλά και
σπιτικό ζεστό φαΐ.

5. Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, ιατροφαρμακευτικής, επισιτιστικής, και αναπτυξιακής βοήθειας προς
κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες, όπως ανέργους, αστέγους, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους και παιδιά, καθώς
και η συνδρομή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
όπως σεισμοί,πλημμύρες, φωτιές κ.τ.λ. ενδεικτικά αναφερόμενες, προκειμένου να συντελέσουν στην εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, μόρφωσης,
εκπαίδευσης και υγείας και στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

6. Επίσης έχουμε στείλει ανθρωπιστική βοήθεια σε
ρουχισμό,υποδήματα αλλά και σε φαρμακευτικό υλικό
μέσω πρεσβείας σε εξωτερικό όπως Παλαιστίνη, Συρία
και Σερβία.

7. Καθημερινά στηρίζουμε τις ευπαθείς ομάδες σε υλικά
αγαθά που έχουν ανάγκη και με συχνές αποστολές σε
εθελοντικές ομάδες και συλλόγους που υποστηρίζουν
πρόσφυγες.

8. ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
''ΠΡΟΣΦΕΡΩ'' ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΧΑΡΝΑΙ, ΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛ: 6937191968 6971724357 Κος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ Η ΜΕ
ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ FACEBOOK....
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''
Κος Παρασκευάς Γαρυφάλλου

e-mail: koinonikoergoprosfero@yahoo.gr
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ: 6937191968 6971724357 Κος Παρασκευάς Γαρυφάλλου
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: ΟΔΟΣ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 8 ΑΧΑΡΝΑΙ ΜΕΝΙΔΙ
facebook: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''
blog: wwwprosfero.blogspot.gr

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΗ ΣΤΙΣ 10:00 ΤΟ ΠΡΩΙ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΑΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΑ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑ
–
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΩΝ
ΣΤΙΣ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Η Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας, αποδοκιμάζει με
τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη νέα αντιλαϊκή
συμφωνία κυβέρνησης - κουαρτέτου που επεκτείνει
τον κατάλογο των αντεργατικών - αντιλαϊκών μέτρων και ενισχύει τους οικονομικά ισχυρούς για να
ανακάμψουν από την κρίση.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ταυτόχρονα προωθεί
σε όλα τα πεδία , τη «γεωστρατηγική αναβάθμιση»
της χώρας για να στηρίξει με κάθε τρόπο τους
στόχους του κεφαλαίου για Ελλάδα ενεργειακό
κόμβο και διαμετακομιστικό κέντρο.
Στο πλαίσιο αυτό αλωνίζουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα
και τα καράβια των ιμπεριαλιστών αμερικάνικα και

Ανοίγουν 8 θέσεις εργασίας
στην εφορεία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Α

Συγκεντρώνουμε κουβέρτες, ρουχισμό για όλες τις
ηλικίες, υποδήματα, παιχνίδια, σχολικά είδη, τρόφιμα
μακράς διαρκείας, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής
υγιεινής και φάρμακα ( όχι ληγμένα ).
Τα φάρμακα που συγκεντρώνουμε, παραδίδονται σε
Κοινωνικά φαρμακεία- ιατρεία όπως Μενιδίου, Μεταμόρφωσης αλλά και στους Γιατρούς του Κόσμου.
Η διαλογή του ρουχισμού γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας, που ζητάει την βοήθειά μας.
1. Την τρίτη ηλικία, όπου αρκετές φορές έχουμε βοηθήσει, είτε ατομικά είτε σε ιδρύματα όπου φιλοξενούνται.
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άλλα πιάνουν στα λιμάνια για επισκευές, «ψυχαγωγία» κλπ.
ΟΛΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ,
ΟΛΑ ΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ προσπαθεί να εξωραΐσει τη συμφωνία και να εκτονώσει την οργή εργαζομένων - λαϊκών στρωμάτων για τα απαράδεκτα
μέτρα.
Στην προκλητική προπαγάνδα, στην επιχείρηση
αποπροσανατολισμού απαντάμε με τη δράση μας
και στις δύο όψεις της αντιδραστικής πολιτικής της
κυβέρνησης.
Οι φίλες και οι φίλοι της ειρήνης, δίνουμε το δικό
μας αγωνιστικό παρών στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ.
ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΗ ΣΤΙΣ 1000 ΤΟ ΠΡΩΙ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

νακοίνωση για την πρόσληψη του επιστημονικού
και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για
την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό
διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
και έως 31-10-2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, βγ’ηκε πριν
μερικά 24ωρα.
Ζητούνται
1 Π.Ε. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
1 Τ.Ε. Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α με εξειδίκευση σε κεραμική, λίθο, μέταλλο, γυαλί,
οργανικά υλικά
1 Τ.Ε. Διοικητικού -Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους
4 Υ.Ε. Ειδικευμένοι Εργάτες
Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 11-05-2017 έως και
Τετάρτη 17¬05-2017, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων.

Εργασίες συντήρησης
Πλατείων και
κοινόχρηστων χώρων
στην Νέα Ζωή Μάνδρας

Ε

ργασίες συντήρησης του πράσινου
σε πλατείες , κοινόχρηστους χώρους και παρτέρια πραγματοποίησαν
τα συνεργεία του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας στην Νέα Ζωή Μάνδρας.
Κηπουροί του τμήματος πρασίνου του
Δήμου καθάρισαν συντήρησαν και κλάδεψαν δέντρα και θάμνους καθώς επίσης
ευπρέπισαν παρτέρια μετά από εντολή της
Δημάρχου Γιάννας Κριεκούκη που έχει
θ έ σ ε ι ω ς ά μ εσ η π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α τ η ν
συντήρηση και καθαριότητα του πράσινου της πόλης της Μάνδρας.
Τις κηπουρικές εργασίες επέβλεψε ο Αντιδήμαρχος Περικλής Ρόκας.
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Στην 72 επέτειο για την “Ημέρα της Νίκης”

θριάσιο-7

με πολυμελή εκπροσώπηση ο Δήμος Φυλής

Τ

ην 72η επέτειο για την “Ημέρα της
Νίκης”,που πραγματοποιήθηκε
στην
Αθήνα
με
σειρά
εκδηλώσεων, τίμησαν με την παρουσία
τους εκπρόσωποι του Δήμου Φυλής,
ανταποκρινόμενοι με θέρμη στην πρόσκληση του Ρωσικού Πολιτιστικού Κέντρου.
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν ο αναπληρωτής Δήμαρχος Γιώργος Κρητικός οι
Ποντιακής καταγωγής Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιώργος Σονίδης, Γιώργος Αδάκτυλος
και Βασίλης Γεωρδιάδης και ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου Φυλής Αργύρης
Αργυρόπουλος.
Τους εκπροσώπους του Δήμου Φυλής
υποδέχθηκε με εγκαρδιότητα ο Μορφωτικός Ακόλουθος της Ρωσικής Πρεσβείας
Θεόδωρος Καλάϊδωφ, ο οποίος εξάλλου
βρέθηκε πριν λίγο καιρό στα Άνω Λιόσια
όπου σε συνεργασία με τη Ρωσική Πρεσβεία, τιμήθηκε η μνήμη της ηρωίδας του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ΚουζνέτσοβαΤσιγγέλη Ζιναΐντας, η οποία έχει ενταφιαστεί στο νέο Κοιμητήριο των Άνω Λιοσίων.

Σε ό,τι αφορά στον εορτασμό της Ημέρας της νίκης στην Αθήνα αξίζει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε μια σειρά
εκδηλώσεων αφιερωμένων στην 72η επέτειο της Νίκης κατά του φασισμού στο
Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο του 19411945.
Οι εκδηλώσεις την Τρίτη 9 Μαΐου
ξεκίνησαν με την πορεία του Αθάνατου
Τάγματος με χιλιάδες συμμετέχοντες που
κατέληξε στο προαύλιο χώρο του Ζαππείου
Μεγάρου,
όπου
συνολικά
μαζεύτηκαν πάνω από 5.000 άτομα.
Πριν ξεκινήσει η συναυλία στη μεγάλη
οθόνη πραγματοποιήθηκε η προβολή της
μαγνητοσκοπημένης μετάδοσης από την
Κόκκινη Πλατεία της Παρέλασης της
Νίκης και της ομιλίας του Προέδρου της
Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν.
Στη συναυλία έλαβαν μέρος η Ορχήστρα της Πολεμικής Αεροπορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, η
Χορωδία του Δήμου Αθηναίων, οι σολίστ
Ελένα Ουσμάνοβα και Μαξίμ Κλονόβσκι

και χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Συμπατριωτών "Μπεριόζκα". Το πρόγραμμα της
συναυλίας περιελάμβανε Ρωσικά και
Σοβιετικά πολεμικά τραγούδια και γνωστές συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη
αφιερωμένες στο κίνημα αντίστασης εναντίον της ναζιστικής κατοχής στην Ελλάδα
κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου.
Χαιρετισμό απηύθυνε η Τσιάλα Καντάρια, κόρη του Μελιτόν Καντάρια, Ήρωα της
ΕΣΣΔ, ο οποίος ύψωσε τη σημαία της
Νίκης πάνω από το Ράιχσταγκ του Βερολίνου την 1η Μαΐου του 1945. Επίσης, τη
βραδιά χαιρέτησαν ο σύμβουλος του
Πρωθυπουργού της Ελλάδας Δημήτρης
Βελάνης και ο Στρατιωτικός - Ναυτικός Αεροπορικός Ακόλουθος της Πρεσβείας
της Ρωσίας Συνταγματάρχης Σεργκέι Ντεμιάνοφ.
Στη εκδήλωση παραβρέθηκαν πλήθος
επισήμων μεταξύ των οποίων ήταν ο Α΄
Αντιπρόεδρος της Βουλής Αναστάσιος

Στην ειδυλλιακή περιοχή Ψάθας Αλεποχωρίου

Κουράκης, ο εκπρόσωπος του Γενικού
Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας
Ταξίαρχος Γεώργιος Στεργιούλης, καθώς
και οι ανώτεροι εκπρόσωποι του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, της
Βουλής των Ελλήνων, των πολιτικών κομμάτων, εκπρόσωποι Δήμων, κορυφαίων
πανεπιστήμιων και μουσείων της Ελλάδας, εκπρόσωποι του Διπλωματικού
Σώματος των χωρών της ΚΑΚ στην Ελλάδα, ΜΜΕ, διεθνών οργανώσεων και της
Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και εξέχουσες προσωπικότητες από το χώρο των
Γραμμάτων και των Τεχνών.
Πριν και κατά τη διάρκεια της συναυλίας
όλοι όσοι επιθυμούσαν μπορούσαν να
δοκιμάσουν το πιάτο του στρατιώτη –
φαγόπυρο με βρασμένο κρέας από τη
πολεμική κουζίνα του Γενικού Επιτελείου
Στρατού της Ελλάδας.
Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήταν ο
Ύμνος της Νίκης "Ημέρα της Νίκης" και τα
εορταστικά πυροτεχνήματα.

Το 6ο Ψάθαθλον Αττικής 2017 στις 27 Μαΐου

Σ

το πλαίσιο του μαζικού αθλητισμού και
κοινωνικής αλληλεγγύης διοργανώνεται το 6ο Ψάθαθλον, στην ειδυλλιακή
περιοχή Ψάθας Αλεποχωρίου, το Σάββατο 27
Μαΐου. Ο Α.Π.Σ. Απόλλων Δυτ. Αττικής, ο Ναυτικός Όμιλος Αλεποχωρίου και ο Σύλλογος
ΙΩΝΑΣ (τμήμα θεραπευτικής Αγωγής ΑΜεΑ)
διοργανώνουν τον αγώνα υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου – Τριάθλου.
Ο αγώνας (sprint) της 1ης εκκίνησης 8.15 π.μ
(ατομικό-ομαδικό) περιλαμβάνει 750 μέτρα
κολύμπι – 20 χλμ ποδηλασία (παραλιακά Ψάθα
– τέρμα Αλεποχώρι -Ψάθα) 5χλμ τρέξιμο εντός
όρμου Ψάθας.
Κατηγορίες: Οι τρεις πρώτοι-τες στην γενική
κατάταξη θα λάβουν κύπελλο και δεν θα
ενταχτούν στις βραβεύσεις ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών-Γυναικών οι οποίες είναι: 18-39, 4049, 50 άνω. Στις ηλικιακές κατηγορίες οι πρώτοι
– πρώτες θα λάβουν κύπελλο και οι 2οι και 3οι,
μετάλλια. Η κατηγορία του ομαδικού θα είναι μία,
ανεξαρτήτου φύλου, με τρεις ή και με δύο αθλητές-τριες. Θα βραβευτούν με κύπελλο οι τρεις
πρώτες ομάδες στην γενική κατάταξη.
Η 2η εκκίνηση στις 11:00 απευθύνεται σε
μαθητές για να γνωρίσουν το τρίαθλο και περιλαμβάνει 150μ κολύμπι, 2χλμ ποδηλασία και
500μ τρέξιμο. Οι μαθητές –τριες θα συνοδεύονται από τους γονείς τους στην γραμματεία 9:00
με 10:00πμ για τον αριθμό συμμετοχής τους. Οι
μικρότερες ακόμα ηλικίες έχουν το δικαίωμα να

αγωνιστούν με την βοήθεια των γονιών τους.
Στον μικρό αγώνα θα βραβευτούν στην γενική
κατάταξη οι πρώτοι –τες με κύπελλο και 2οι 3οι
με μετάλλιο. Εκτός συναγωνισμού μπορούν να
λάβουν μέρος και μαθητές μοναχά σε ένα από
τα τρία αγωνίσματα με διαφορετικούς αριθμούς.
Οι τριαθλητές θα πρέπει να φέρουν απαραιτήτως κολυμβητικό σκουφάκι και ποδηλατικό κράνος ειδάλλως δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Επιτρέπονται οι ολόσωμες κολυμβητικές
στολές και απαγορεύονται τα ποδηλατικά γκρουπ (κολλητήρια). Οι σηματοδοτημένες ποδηλατικές και δρομικές διαδρομές είναι επίπεδες.

ΠΑΡΟΧΕΣ:
Πρωταρχικός σκοπός η ασφάλεια των αθλητών. Θα παρθούν όλα τα μέτρα με παρουσία
Γιατρού, ασθενοφόρου, τροχαία , (Ναυαγοσώστες LIFEGUARD HELLAS) εθελοντές
διασώστες (Ερυθρού Σταυρού). Η χρονομέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά (chip) με άμεση ανάρτηση αποτελεσμάτων αγώνα. Service: Νερά,
χυμούς, μπανάνες, γλυκά. Σε όλους τους τερματίζοντες και των δύο αγώνων θα δοθούν
μετάλλια.
Όπως κάθε χρονιά το PSATHATHLON
TRIATHLON είναι αφιερωμένο για κοινωνικό
σκοπό και μέρος των χρημάτων θα κατατεθούν
στον Σύλλογο ΙΩΝΑΣ ΑΜεΑ. Καλούμε κοντά
μας, όλους που μας τίμησαν τις προηγούμενες
χρονιές και τους νέους τριαθλητές που επιζητούν να ζήσουν το όνειρό τους. Να νιώσουν το

φτερούγισμα της αδρεναλίνης τους στην
απίστευτα πανέμορφη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου με τα καταγάλανα κρυστάλλινα
νερά της που αγκαλιάζονται από τα όρη Πατέρα,
Γερανείων, Ελικώνα και του μυθικού Κιθαιρώνα.
Κόστος συμμετοχής: 20 ευρώ για το ατομικό
και 30 ευρώ για το ομαδικό. Οι αθλητές –τριες
που θα λάβουν μέρος στο PSATHATHLON και
είναι επίσημα άνεργοι και φέρουν έγκυρη κάρτα
ανεργίας του ΟΑΕΔ θα καταβάλουν 10 ευρώ.
Δεν επιβαρύνονται οικονομικά οι αθλητές ΑΜεΑ
, ο μαθητικός αγώνας της 2ης εκκίνησης και η
ομάδα από ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ. Θερμή παράκληση: Για να γίνονται δεκτές οι αγωνιστικές αιτήσεις
συμμετοχής
θα
πρέπει
να
ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ με την απόδειξη του
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Eurodank (και για
τους ανέργους η κάρτα ΟΑΕΔ) μέχρις τις 16 του
Mάη. Την ημέρα του αγώνα ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ. Οι αθλητές να είναι τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα της εκκίνησης αγώνα
στα τρία τραπεζάκια της γραμματείας για την
σύντομη παραλαβή της συμμετοχής τους και για
την ανάλογη προετοιμασία τους στον αγώνα. Οι
απονομές των νικητών θα πραγματοποιηθούν
στις 11:30 -12:00
Δηλώσεις συμμετοχής και αριθμός λογαριασμού για κατάθεση χρημάτων στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://bit.ly/psathathlon17
Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι αθλητές άνω των
18 ετών και οι μικρότερες ηλικίες με υπογραφή
γονέων.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι αγωνιστούν θα υπογράψουν ότι συμμετέχουν στο ΨΑΘΑΘΛΟΝ με δική τους ευθύνη
έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και κατέχουν πρόσφατη βεβαίωση (εξάμηνη ισχύ) εξειδικευμένου γιατρού για την καλή
τους υγεία και φυσική κατάσταση για την δοκιμασία του αγώνα και παραιτούνται από κάθε
απαίτηση εναντίων των διοργανωτών για τυχόν
σωματική υλική και ηθική τους βλάβη από οποιαδήποτε αιτία.
Οι ενδιαφερόμενοι του λεκανοπεδίου Αττικής
μπορούν να έρθουν στην περιοχή της Ψάθας
μέσω Μάνδρας-Βιλλίων, ή μέσω ΜεγάρωνΑλεποχωρίου.
Τηλ κ. Γιώργος 6945536280 – 6936741269
10:00 – 18:00 και κ. Κώστας Σάμιος
6976079500 210-5900685 10:00 – 12:00 και
14:00 – 18:00 email: tasos.sta52@gmail.com
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Συνεχίζεται η προσπάθεια συντήρησης και εξοπλισμού
των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Φυλής

Σ

υνεχής και συντονισμένη είναι η προσπάθεια συντήρησης των σχολείων
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Νίκο Χατζητρακόσια. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται η κατασκευή
διαφόρων έργων που αναβαθμίζουν τις υποδομές των σχολείων, όπως και η
τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού και σταθερών καθισμάτων (παγκάκια) στους
προαύλειους χώρους.
Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της Σχολικής Επιτροπής αναλώθηκε τον
τελευταίο μήνα για την προμήθεια εποπτικού, αθλητικού και τεχνολογικού εξοπλισμού στα σχολεία που αναβαθμίζει την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές τηλεμοιοτυπίας (fax), εξοπλισμός εργαστηρίων κλπ.

Πιστώθηκε στους λογαριασμούς των σχολείων η τρίτη οικονομική
επιχορήγηση για το τρέχον σχολικό έτος

Τέλος πιστώθηκε στους λογαριασμούς των σχολείων η τρίτη οικονομική επιχορήγηση για το τρέχον σχολικό έτος. Την ευαρέσκειά τους για το παρεχόμενο
από τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή έργο εξέφρασαν στην πρόσφατη
σύσκεψη με το Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού οι Διευθυντές των Γυμνασίων
και Λυκείων οι οποίοι δεν παρέλειψαν να πλέξουν το εγκώμιο του Προέδρου και
Αναπλ. Δημάρχου Νίκου Χατζητρακόσια.

Μητσοτάκης: Η Κυβέρνηση οδηγεί την
μεσαία τάξη σε κατάσταση φτωχοποίησης

Τ

ην επιτακτική ανάγκη να δοθούν κίνητρα στους ελεύθερους επαγγελματίες για πραγματική εργασία ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη τόνωση της απασχόλησης για να
στηριχθεί εμπράκτως το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας,
εξέφρασε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα, Σάββατο 13 Μαΐου, συνομιλώντας με ελεύθερους
επαγγελματίες σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο «Hub».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι σκοπός της εκδήλωσης είναι «κυρίως για να ακούσουμε τον προβληματισμό των
ελεύθερων επαγγελματιών. Διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ότι τα τελευταία δύο χρόνια, ήταν χρόνια δύσκολα, διότι η σημερινή Κυβέρνηση φαίνεται σε όλες της τις εκφάνσεις πολιτικής να εκπέμπει απέναντι στους
ελεύθερους επαγγελματίες, κάτι το οποίο μοιάζει περισσότερο με ένα ταξικό μίσος. Με μια συστηματική εμμονή να τιμωρεί αυτούς, οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά και διακρίνονται στον επαγγελματικό στίβο και
κερδίζουν με αυτόν τον τρόπο το εισόδημα, το οποίο τους αναλογεί. Αυτή η πολιτική στόχευση κατ’ εμέ έχει
ένα ξεκάθαρο σκοπό: Να οδηγήσει την μεσαία τάξη της χώρας μας σε μια κατάσταση φτωχοποίησης. Η
Κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο ότι δεν ενδιαφέρεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες».
«Η Κυβέρνηση», είπε ο κ. Μητσοτάκης «δεν σας θεωρεί εκλογικούς πελάτες. Κατά συνέπεια θεωρεί ότι μπορεί να σας ξεζουμίζει και να εισπράττει από εσάς πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία μπορείτε να δώσετε.
Έχω μια τακτική επαφή με τους επαγγελματικούς εκπροσώπους των διαφόρων επαγγελμάτων. Το μήνυμα το
οποίο εισπράττω απ’ όλους είναι συστηματικά το ίδιο: Δεν αντέχουμε άλλο. Αισθανόμαστε ότι δουλεύουμε και
το πρόσθετο όφελος από την εργασία μας πηγαίνει τελικά σχεδόν όλο στο Κράτος».
Διευκρίνισε ότι «θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας. Αυτήν τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ακόμα
κάτι συγκεκριμένο για το ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών. Το ασφαλιστικό πρόβλημα της χώρας πρέπει
να αντιμετωπιστεί συνολικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια επιμέρους ρύθμιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς να βλέπουμε το πλαίσιο των εισφορών και για τις υπόλοιπες κοινωνικές τάξεις. Ένα, όμως,
είναι βέβαιο. Ένα ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο μονίμως στηρίζεται σε αυξημένες εισφορές και το οποίο δεν
αντιμετωπίζει την γενεσιουργό αιτία του προβλήματος, που δεν είναι άλλη από τη σχέση εργαζομένου προς
ασφαλισμένους, είναι ένα σύστημα, το οποίο τελικά δεν είναι διατηρήσιμο. Εάν η χώρα δεν επιστρέψει σε μια
τολμηρή και γενναία ανάπτυξη, εάν δεν δημιουργήσουμε πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης
στον ιδιωτικό τομέα και οι θέσεις απασχόλησης αυτές να συνεισφέρουν στα ασφαλιστικά ταμεία, τότε πολύ
φοβάμαι ότι καμία παρέμβαση στο ασφαλιστικό σύστημα, όπως αυτή που δρομολογείται από την σημερινή
Κυβέρνηση, δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι αύξηση των εργοδοτικών εισφορών οδηγεί αναπόφευκτα στην εισφοροδιαφυγή.
Το βλέπουμε ήδη. Ακόμα δεν έχουμε τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα, από τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, αλλά
δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όταν ζητάμε από τους πολίτες και ειδικά από τους ελεύθερους επαγγελματίες να
πληρώνουν περισσότερα από αυτά που μπορούν, κάποιοι είτε θα εισφοροδιαφεύγουν, είτε κάποιοι άλλοι δεν
θα πληρώνουν με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι υποχρεώσεις των πολιτών προς το Κράτος. Αυτό λοιπόν
συνολικά είναι μια άσκηση, η οποία δεν είναι βιώσιμη».
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Δωρεά Προσομοιωτή Γέφυρας Πλοίου από τον Δήμο Ασπροπύργου
προς το 4ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ) Δυτικής Αττικής

Ν. Μελετίου : «Στηρίζουμε την κοινωνική συνοχή και το δικαίωμα των παιδιών να ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον,
για τη ζωή τους. Γνωρίζουν ότι είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες τους, με έργα κι όχι με κούφια λόγια».

Μ

ε μια απόφαση που συνιστά, για μια ακόμη
φορά, έμπρακτη στήριξη προς τη σπουδάζουσα
Νεολαία του Ασπρόπυργου, η Δημοτική Αρχή
της πόλης έρχεται να δώσει στο 4ο Εργαστηριακό Κέντρο
Δυτικής Αττικής, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, ένα
εκπαιδευτικό εργαλείο, που ανεβάζει το επίπεδο των
σπουδών και τις προοπτικές όσων Νέων στοχεύουν να
εργαστούν στους κλάδους της Εμπορικής Ναυτιλίας ή της
Ακτοπλοΐας.
Με δεδομένα τα προβλήματα που συντηρεί η παρατεταμένη οικονομικά κρίση που μαστίζει τη Χώρα, η συγκεκριμένη Σχολική Μονάδα, Τεχνικής Εκπαίδευσης απευθύνθηκε στο Δήμο Ασπροπύργου, ζητώντας του να
προβεί στη χρηματοδότηση και προμήθεια ενός Προσομοιωτή Γέφυρας Πλοίου, για την πρακτική άσκηση των
νέων εκείνων, που εκπαιδεύονται στο εν λόγω Εργαστηριακό Κέντρο, προκειμένου να στελεχώσουν, στο
άμεσο μέλλον, ως εξειδικευμένοι Ναυτικοί, πλοία υπό
ελληνική ή ξένη σημαία.

Για το συγκεκριμένο θέμα, η Δημοτική Αρχή ζήτησε αρχικά τη θετική γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, στην οποία το εισηγήθηκε ο Πρόεδρός της και
Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Φίλης. Όπως
τόνισε χαρακτηριστικά, ο κ. Φίλης, «με τη συγκεκριμένη
δωρεά, που πληροί τις απαιτήσεις του πιο απαιτητικού
προγράμματος εκπαίδευσης πλοήγησης, για εμπορικά,
υπεράκτια και πολεμικά πλοία, οι Εκπαιδευτικοί και οι
Σπουδαστές θα έρθουν σε επαφή με τα πιο ρεαλιστικά
σενάρια κατάρτισης. Κι ειδικά οι Μαθητές, θα αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις αλλά και εμπειρία ανάλογη με
εκείνη που, οι Νέοι, θα ζήσουν αργότερα στη θάλασσα».
Η σχετική απόφαση υποβλήθηκε στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο, με τη σειρά του, ενέκρινε την
έκτακτη επιχορήγηση προς το 4ο Ε.Κ., προκειμένου να
γίνει η προμήθεια του Προσομοιωτή - Εξομοιωτή της Γέφυρας Πλοίου.
Κατ' αυτόν τον τρόπο, το 4ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ)
στον Ασπρόπυργο, αποκτά με δαπάνη του Δήμου, ύψους
δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€), ένα απαραίτητο
εργαλείο, δια του οποίου ενισχύονται καταλυτικά οι δεξι

ότητες των σπουδαστών του, και κατ' επέκταση αυξάνουν οι προοπτικές άμεσης απασχόλησής τους στον πιο
ανθηρό τομέα της Ελληνικής Οικονομίας, στην Εμπορική
Ναυτιλία.
Για την απόφαση δραστικής ενίσχυσης του 4ου Ε.Κ, ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμου Ελλάδος, κ. Νικόλαος Μελετίου,
έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Δεν είναι η πρώτη φορά
που ο Δήμος Ασπροπύργου, αποδεικνύει στην πράξη το
ειλικρινές, το ζωηρό ενδιαφέρον του, για την Εκπαίδευση
της πόλης και τα παιδιά που σπουδάζουν στα Σχολεία του
τόπου μας.
Κι αυτό το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στα κτίρια
και τις εν γένει υποδομές των Σχολικών Μονάδων, που
διατηρούμε σε αξιοζήλευτο επίπεδο. Επεκτείνεται και σε
εκείνους τους τομείς, που η φροντίδα τους είναι
πρωτίστως ευθύνη της Πολιτείας και ειδικότερα του Υπουργείου Παιδείας.
Ωστόσο ποτέ, τούτη η Δημοτικά Αρχή, ούτε προ κρίσης,
αλλά ούτε και στα δίσεχτα χρόνια των Μνημονίων,
περίμενε με σταυρωμένα χέρια, την εξ ύψους βοήθεια,
για τη λειτουργία των Σχολείων της πόλης μας.
Κατ΄ επανάληψη, αναλαμβάνουμε τη δαπάνη της
διαμόρφωσης και του εξοπλισμού Εργαστηρίων, για πολλές ειδικότητες, αποδεικνύοντας ότι, για το Δήμο μας, τα

ζητήματα αυτά είναι άμεσης προτεραιότητας! Γι΄ αυτό, την
αγωνία μας, για το μέλλον των νέων παιδιών, δεν την
περιορίσαμε ποτέ σε λόγια που χαϊδεύουν τα αυτιά των
τριών παραγόντων της Εκπαίδευσης, δηλαδή των Εκπαιδευτικών, των Μαθητών και των Γονιών τους.
Έτσι και τώρα, γνωρίζοντας πόσο θα βοηθήσει τους
Νέους που σπουδάζουν στο 4ο Ε.Κ. του Ασπρόπυργου,
ένας Προσομοιωτής - Εξομοιωτής Γέφυρας Πλοίου, πήραμε μια απόφαση που θα έχει άμεσο, θετικό αποτέλεσμα,
στο πιο σημαντικό ζήτημα της ζωής των Νέων, που είναι
τα μορφωτικά τους εφόδια, που θα κάνουν εύκολη υπόθεση την εξεύρεση εργασίας.
Ταυτόχρονα, θέλω να επισημάνω την άριστη συνεργασία
μας με όλους τους Εκπαιδευτικούς που καταθέτουν ψυχή
στα Σχολεία της πόλης μας, στηρίζοντας την κοινωνική
συνοχή και το δικαίωμα των παιδιών να ονειρεύονται ένα
άλλο, καλύτερο μέλλον, για τη ζωή τους και την Πατρίδα
μας. Γνωρίζουν ότι είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες
τους, με έργα κι όχι με κούφια λόγια. Έτσι, όλοι μαζί κάνουμε πράξη, τη δέσμευση, την ύψιστη κοινωνική συμφωνία αυτής της πόλης, που αποτυπώνεται στη φράση:
«Κανένας Ασπροπύργιος μόνος του στην Κρίση!». Κι
είναι, αυτή η οπτική, αυτή η απόφαση, το θεμέλιο μιας
πορείας που φέρνει τον Ασπρόπυργο στην πρωτοπορία
των τοπικών κοινωνιών και της Αυτοδιοίκησης, σε πανελλαδικό επίπεδο».

ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Η ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ν

Νέα ερώτηση της βουλευτού σχετικά με την προστασία της παραγωγής του ΠΟΠ φιστικιού Μεγάρων από κλοπές.

έα ερώτηση προς τον Υπουργό
Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη
με Θέμα: « Προστασία της παραγωγής του ΠΟΠ φιστικιού Μεγάρων από
κλοπές » κατέθεσε η βουλευτής Αττικής,
Εύη Χριστοφιλοπούλου. Σε αυτήν επισημαίνει τα εξής

Κύριε Υπουργέ,
στην από 20-04-2017 απάντησή
σας στην με αριθμ. 4509/27-03-2017
ερώτησή μου, σχετικά με τους κινδύνους
που αντιμετωπίζει η παραγωγή του ΠΟΠ
φιστικιού Μεγάρων λόγω κλοπών, αναφέρατε ότι κατά το τρέχον έτος, έως την 10-04-2017,
δεν είχε υποβληθεί καμία καταγγελία στις αστυνομικές υπηρεσίες του Δήμου Μεγαρέων αναφορικά με
την κλοπή γεωργικών μηχανημάτων ή άλλου συναφούς με την παραγωγή του ΠΟΠ φιστικιού Μεγάρων.
Όπως είχαμε επισημάνει και στην προηγούμενη Ερώτηση, η συγκομιδή του φιστικιού γίνεται κάθε χρόνο το μήνα Αύγουστο. Κάθε Αύγουστο,
λοιπόν, οι παραγωγοί έρχονται αντιμέτωποι με καθ-

ημερινά προβλήματα κλοπής των γεωργικών
μηχανημάτων τους και λεηλασίας της παραγωγής
τους, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε απώλεια
μέχρι και του 20% του συνολικού τους τζίρου.
Επειδή είναι λογικό κατά το τρέχον έτος να μην
υπήρξε καμία καταγγελία για περιστατικά κλοπών
και λεηλασιών των περιουσιών των φιστικοπαραγωγών.
Επειδή στην απάντησή σας αναφέρετε ότι η δραστηριοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας έχει στόχο

«την πρόληψη των όποιων έκνομων ενεργειών και την αναβάθμιση, όπου απαιτείται, του επιπέδου των λαμβανόμενων
μέτρων, πάντοτε σε συνάρτηση με τις
χρονικές και τοπικές απαιτήσεις και ανάγκες, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο
αδιάκοπης αξιολόγησης και εκτίμησης»,
ερωτάστε:
1.
Πόσες καταγγελίες για κλοπή
(μηχανημάτων, παραγωγής κλπ), που
αφορούν το ΠΟΠ φιστικιού Μεγάρων, έγιναν το έτος 2016;
2.
Πόσες εξιχνιάσεις των υποθέσεων
κλοπής πραγματοποιήθηκαν και πόσες
προσαγωγές ή/και συλλήψεις έγιναν για το έτος
2016;
3.
Προτίθεστε να ενισχύσετε την αστυνομική
δύναμη στην περιοχή του Δήμου Μεγαρέων κατά το
μήνα Αύγουστο όπου και πραγματοποιείται η
συγκομιδή του ΠΟΠ φιστικιού Μεγάρων;
Η ερωτώσα βουλευτής

Εύη Χριστοφιλοπούλου
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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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Ένας νεκρός από την πυρκαγιά
στους Αγίους Θεοδώρους

Έ

Από τη μεγάλη πυρκαγιά κάηκαν δύο κατοικίες

νας άνθρωπος εντοπίστηκε
νεκρός, σε χαράδρα, στους
Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας
μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Η σορός έχει
απανθρακωθεί και μέχρι στιγμής δεν
είναι δυνατό να ταυτοποιηθεί.
Η Πυροσβεστική και η αστυνομία
αναζητούν μια ηλικιωμένη, ενώ άλλοι
δύο ηλικιωμένοι διακομίστηκαν νωρίτερα στο νοσοκομείο της Κορίνθου με
εγκαύματα.
Η πυρκαγιά πάντως δεν έχει πια ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές
δυνάμεις παραμένουν επιφυλακή.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια του
σιδηροδρομικού δυστυχήματος

Η

ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας για τους νεκρούς και τους τραυματίες του
σιδηροδρομικού δυστυχήματος Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια
του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε το Σάββατο στο Άδενδρο
με τρεις νεκρούς και 16 τραυματίες.
Το πρώτο πόρισμα της επιτροπής που έχει συσταθεί για το σιδηροδρομικό
δυστύχημα αναμένεται να κατατεθεί έως την Παρασκευή. Για το σκοπό αυτό, ο διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ (Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού), μετά από εντολή του Υπουργού Χρήστου Σπίρτζη, για
ταχύτατη διερεύνηση του δυστυχήματος, μετέβησαν στο σημείο του δυστυχήματος,
όπου ήδη βρίσκονται κλιμάκια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της ΕΕΣΣΤΥ και του ΟΣΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών και αιτιών του τραγικού συμβάντος.
Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης, ειδικά στη
συγκεκριμένη περιοχή ήταν καλά συντηρημένη με περίφραξη, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι είτε υπήρχε κάποιο εμπόδιο (π.χ. μια πέτρα στις γραμμές) είτε αστοχία υλικού.

θριάσιο-11

ΕΠΣΔΑ: Υποβιβάστηκαν στην Β' Αστέρας
Μαγούλας και Αίας Παραλίας

Ο

Αστέρας Μαγούλας έφερε ισοπαλία 1-1 με την ΑΕ Ζεφυρίου και υποβιβάζεται
στην Β' κατηγορία. Ο Σκορπιός Φυλής πέτυχε σημαντική νίκη επί του Απόλλωνα Ποντίων με 1-0 και παρέμεινε στην κατηγορία.
Στο γειτονικό ντέρμπι ο Βύζας Μεγάρων επικράτησε με 2-0 της Νέας Περάμου.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

ΑΤΤΑΛΟΣ - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 1-0
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 5-0
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
4-2
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
2-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 1-1
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ- ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
2-0
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 1-0

Στοπ στην Ελευσίνα για τον ΑΟΤ

Ο

ι Θεσσαλοί έχασαν με 1-0 από τον Πανελευσινιακό, για να μπει τέλος στο νικηφόρο σερί των 13 αγώνων * Σημαντική ανάσα για τους «σταχυοφόρους» στη
μάχη της παραμονής
Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Μακρυπόδης του Συνδέσμου Αχαΐας με βοηθουύς
τον Μεϊντανά του Συνδέσμου Αχαΐας και τον Πυλαρινό του Συνδέσμου Ζακύνθου.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Μπάμπης Χαραλαμπίδης): Μακρυωνίτης, Σιλιγαρδάκης, Κρισμάρεβιτς, Γραικός, Κωνσταντινίδης, Κασνέτση (46' Ζέλιος), Μουστάκης (72' Καμπούρης), Τσούπρος, Αγγελούδης (56' Δημόπουλος), Αρναούτογλου, Σταματάκης.
ΤΡΙΚΑΛΑ (Περικλής Αμανατίδης): Αποστολίδης, Σανδραβέλης, Γκόλιας, Λεάντρο,
Βέρτζος, Ριζογιάννης, Στεφάνοβιτς (72' Αρναρέλλης), Μπαϊκαρά (72' Μαχαμάτ), Κουσκουνάς, Μπαλμπόα (85' Νταμάχου), Γιαννιτσάνης.
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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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Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ «ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ»,
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μ

ια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεσημε θέμα τα ορυκτά και
πως αυτά συνδέονται και αποτελούν μέρος της καθημερινότητας μας, εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 10 Μαΐου, στο
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.
Ο ΌμιλοςΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συνέβαλε στην υλοποίηση της έκθεσης και των διαδραστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Κατά την διάρκεια των εγκαινίων οι επισκέπτεςείχαν την ευκαιρία
να δουν, δίπλα στα ακατέργαστα ορυκτά, τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, το ρόλο των ορυκτών στην τέχνη, αλλά και πληροφορίες για το γεωγραφικό εντοπισμό τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
συγκέντρωσαν οι δύο διαδραστικοί σταθμοί, που αφορούν:
1.Το Πετρέλαιο, τη δημιουργία και εξόρυξη του, τη διύλιση, τα παραγόμενα προϊόντα και την σπουδαιότητα τους στη
ζωή του ανθρώπου.
2.Τα Ορυκτά στο Ανθρώπινο Σώμα και πως αυτά συνεισφέρουν στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά και
συμβάλλουν στην ανάπτυξη των φυτών και των ζώων.
Η έκθεση πλαισιώνεται και από δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, που θα υλοποιούνται παράλληλα:
•
Οι Νεαροί Ορυκτολόγοι, για μαθητές Γυμνασίου&
•
ΟΜαύρος Χρυσός, για μαθητές Δημοτικού.
Οι φίλοι του Μουσείου Γουλανδρή και πολλά στελέχη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ που παραβρέθηκαν
στην εκδήλωση, είχαν την ευκαιρία να αντικρύσουν από κοντά σπάνια δείγματα ορυκτών προερχόμενα από διαφορετικές περιοχές, κοσμήματα από ορυκτά, αλλά και να ενημερωθούν για το ταξίδι του πετρελαίου, ενώ μέσω μιας
προσομοίωσης διαπίστωσαν τις επιδράσεις των ορυκτών στις λειτουργίες τουανθρώπινου οργανισμού.
Η έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος»θα διαρκέσει ένα έτος και θα έχουν την ευκαιρία να την επισκεφτούν γονείς
και μαθητές, ενώ παράλληλα θα υλοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις στο χώρο του Μουσείου.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΑΧΜΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΟΒΑ ΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΕΡΟΥΤΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΙΜΗΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

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

Δευτέρα 15 Μαΐου 2017

16-θριάσιο

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου

