ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Αντίστροφη μέτρηση για τα Αισχύλεια 2017
Γ. Τσουκαλάς: «Φέτος, με την ανάληψη της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
του 2021, τα “Αισχύλεια” έρχονται να δώσουν τη δική τους δροσερή
πνοή στα πολιτιστικά πράγματα της χώρας μας»

Περισσότερες
κυψέλες αναψυχής

ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Βρέθηκαν τα κλεμμένα
ελληνικά ιατρικά
μηχανήματα στην Κολομβία!

Óåë. 2

ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
‘’ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3‘’
ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ
Γ. Τσουκαλάς, Στ. Τοπαλίδης και
Γ. Δασκαλάκης τόνισαν τις αξίες
και τα οφέλη του αθλητισμού
στις τοπικές κοινωνίες

Óåλ. 2

Óåλ. 9

δημιουργεί η δημοτική
αρχή Ασπροπύργου

Το κύκλωμα τα χρησιμοποιούσε προκειμένου
να βάζουν και να αφαιρούν από τα στομάχια των
μεταφορέων τα ναρκωτικά.

Óåë. 3

Πλήρης ανακατασκευή και ανάπλαση των Πλατειών
και των Παιδικών Χαρών σε όλη την πόλη

Κατασκευή νέου δικτύου
Ηλεκτροφωτισμού
εκατέρωθεν του
Προαστιακού στη Ν. Πέραμο
Υπήρχε κίνδυνος ατυχήματος
για τους διαβάτες, που κινούνταν
στην περιοχή

Óåë. 8

Μεταξύ αυτών και το «Παπουτσάδικο»
της οδού Δαβάκη στο Χαϊδάρι (βρίσκεται
υπό κατάληψη από το 2011).

Óåλ. 13

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
ΟΟΣΑ: Στο 1,1% η ανάπτυξη φέτος
-«Καμπανάκι» για
τις καθυστερήσεις
στη συμφωνία

Óåë. 3

Στα 3,9 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του
Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα τον Απρίλιο

Στο κενό... οι εισαγγελικές ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ:
Δόθηκε παράταση για τις αιτήσεις
εντολές για εκκένωση
τριών καταλήψεων

Óåë. 5
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Óåλ. 8

ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ

Τέλος και με νόμο οι δωρεάν
πλαστικές σακούλες

Πόσο θα χρεώνονται και από πότε

Óåλ. 7

Μεγάλη εκστρατεία
καθαριότητος ‘στη
Νέα Πέραμο
στο πλαίσιο του εορτασμού
της “Παγκόσμιας ημέρας
Óåλ. 6 περιβάλλοντος”

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Μάσσος Κωνσταντίνος Γ. Μακρυγιάννη 2,
2105580002
Ελευσίνα
Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

Μάνδρα
Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον Γρηγόρης Μικρογεύματα, 2105550309
Aχαρνές

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΟΕ (Θεοφανόπουλος Κωνσταντίνος Α.)
Πάρνηθος 102, 2102476440

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ιονίου Πελάγους 42Β
& Πηνειού, 2102474311
Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.
Παπανδρέου Γεωργίου 4 - Δάσος 2105813912

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα φτάσει στους
30 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Καλλιόπη, Καλλιοπία, Πόπη, Κάλια, Πίτσα
Ναυκράτιος, Ναυκράτης
Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ‘’ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
3Χ3‘’ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ
Γ. Τσουκαλάς, Στ. Τοπαλίδης και Γ. Δασκαλάκης τόνισαν
τις αξίες και τα οφέλη του αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες

Σ

το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, πραγματοποιήθηκε χθες η συνέντευξη
Τύπου για τα τουρνουά 3×3
που διοργανώνουν, ο ΠΣΑΚ,
η ΕΟΚ, ο ΕΣΑΚΕ, οι τοπικοί
Δήμοι και οι τοπικές ενώσεις,
με την αμέριστη συμπαράσταση των συνδέσμων
κριτών και διαιτητών, υπό την
αιγίδα της ΓΓΑ.
Στο πάνελ, βρέθηκε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Γιώργος Τσουκαλάς, καθώς η πόλη φιλοξενεί τους αγώνες το διήμερο 17-18 Ιουνίου.
Ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε : «Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση,
είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία που πήραν και οι τέσσερις
Δήμοι. Είμαι σίγουρος, ότι αυτό το παράδειγμα, θα το ακολουθήσουν κι άλλοι Δήμοι. Το 3Χ3 στην Ελευσίνα είχε ξεκινήσει πριν μερικά χρόνια και για κάποιους λόγους σταμάτησε. Τώρα όμως
συνεχίζεται και ευελπιστούμε να υπάρχει στην αθλητική μας ατζέντα.Διαμορφώνει αθλητές και ήθος και το εντάσσουμε στην πολιτιστική πρωτεύουσα του 2021. Ο αθλητισμός και ο τρόπος συμπεριφοράς, αποτελούν κομμάτι του πολιτισμού. Πιστεύω ότι όλοι οι
Δήμοι θα πετύχουν κι αυτός είναι ο λόγος που μας κάνει αισιόδοξους, να ακολουθήσουν δηλαδή το παράδειγμα κι άλλοι Δήμοι.
Καλή επιτυχία σε όλους, χωρίς τραυματισμούς».
Παρόντες ήταν βέβαια και οι εκπρόσωποι του Δήμου Αχαρνών,
και συγκεκριμένα ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Στάθης Τοπαλίδης,
αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Φροντίδας Γιώργος Δασκαλάκης, οι οποίοι προέβησαν στις εξής δηλώσεις : «Με ιδιαίτερη
χαρά βρισκόμαστε εδώ.

Στόχος μας είναι να προάγουμε
τις αξίες και τα οφέλη του αθλητισμού στην τοπική μας κοινωνία και
παράλληλα να δώσουμε ένα
σαφές μήνυμα κατά της βίας και
του ρατσισμού. Τα παιδιά έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν τα υγιή
πρότυπα αθλητών από το χώρο
του μπάσκετ και είμαστε βέβαιοι,
ότι το τουρνουά 3Χ3 θα αποτελέσει
ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά

γεγονότα της πόλης.
Στα προγράμματα αθλητισμού στο Δήμο Αχαρνών, αθλούνται
πάνω από 1000 παιδιά και η συμμετοχή τους στο τουρνουά, θα
ενισχύσει τους σκοπούς μας και θα ενθαρρύνει τους υπόλοιπους
συμπολίτες μας», ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου
Αχαρνών Στάθης Τοπαλίδης, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Φροντίδας Γιώργος Δασκαλάκης, υποστήριξε: «Η Δημοτική Φροντίδα του Δήμου Αχαρνών, υλοποιεί προγράμματα άθλησης για
όλους τα τελευταία 2 χρόνια με συμμετοχή πάνω από 1400 παιδιά
και μάλιστα, το μεγαλύτερο κομμάτι ασχολείται με το μπάσκετ.
Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας πω, ότι αυτή η διοργάνωση, θα σηκώσει πολύ ψηλά τον πήχη των αθλητικών δραστηριοτήτων στο Δήμο μας. Ο αθλητισμός προάγει ευγενή αισθήματα και
χαρακτηριστικά στην κοινωνία. Καλή επιτυχία σε όλους τους Δήμους και εύχομαι να συνεχιστεί αυτός ο θεσμός».
Να υπενθυμίσουμε, ότι εφέτος, τουρνουα 3Χ3 θα γίνουν στις
Αχαρνές (10 & 11 Ιουνίου), την Ελευσίνα (17 & 18 Ιουνίου), το
Γαλάτσι (24 & 25 Ιουνίου) και τα Χανιά (1 & 2 Ιουλίου).
Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και μπορείτε να δηλώσετε
συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ, στη φόρμα που υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΣΑΚ (http://www.psak.gr/archiki.html).

Περισσότερες κυψέλες αναψυχής

δημιουργεί η δημοτική αρχή Ασπροπύργου
Σ

Πλήρης ανακατασκευή και ανάπλαση των Πλατειών
και των Παιδικών Χαρών σε όλη την πόλη

την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής Ασπροπύργου να
εξασφαλίσει στα παιδιά της πόλης, ποιότητα ζωής, χώρους αναψυχής και ασφαλές παιχνίδι, δρομολογήθηκε και υλοποιείται ήδη ευρύτατο πρόγραμμα ανακατασκευής και ανάπλασης
των χώρων αναψυχής και συνάθροισης, σε όλο τον Ασπρόπυργο.
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν διάφορες εργασίες, όπως
ελαιοχρωματισμοί, συντήρηση κατασκευών, τοποθέτηση νέων
παιχνιδοκατασκευών, τοποθέτηση ειδικών δαπέδων ασφαλείας, σε Πλατείες και Παιδικές Χαρές, στις Περιοχές Θερμοκήπια, Τρύπα Αλεπούς, Κάτω Φούσα, Ρουπάκι, Γκορυτσά, Κόκκινη Εκκλησία και στο κέντρο του Ασπρόπυργου.

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

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι ολοκληρώθηκαν τα κατάλληλα
έργα προκειμένου να διευκολυνθεί η βατότητα της πλατείας
Πρίφτη, στην περιοχή Ψάρι αλλά και να γίνει πιο ευχάριστη και
ασφαλής η κίνηση και η παραμονή των επισκεπτών, με τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου σε διαζώματα και διαδρόμους γύρω
από το χώρο της πλατείας.

Οι συντονισμένες ενέργειες των Συνεργείων του Δήμου Ασπροπύργου έφεραν ως αποτέλεσμα, όλες οι προαναφερθείσες
Πλατείες και Παιδικές Χαρές να μεταμορφωθούν σε γεμάτες
δραστηριότητα κυψέλες αναψυχής που είναι συνάμα και επικοινωνίας, ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους.
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ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Βρέθηκαν τα κλεμμένα ελληνικά ιατρικά
μηχανήματα στην Κολομβία!

Το κύκλωμα τα χρησιμοποιούσε προκειμένου να βάζουν και να αφαιρούν
από τα στομάχια των μεταφορέων τα ναρκωτικά.

Β

ρέθηκαν τα κλεμμένα ελληνικά ιατρικά μηχανήματα στην Κολομβία! Η Eλληνική Aστυνομία
εξιχνίασε την υπόθεση των κλοπών ιατρικών
μηχανημάτων μεγάλης αξίας από νοσοκομεία της Αττικής και της περιφέρειας, με τις έρευνες των Αρχών να
οδηγούν στη Λατινική Αμερική.

Ειδικότερα, όπως έγινε χθες γνωστό, έπειτα από έρευνες η αστυνομία κατέληξε ότι πίσω από τις κλοπές βρισκεται διεθνικό κύκλωμα από το οποίο ενεργοποιήθηκαν
τέσσερα τουλάχιστον μέλη, υπήκοοι Κολομβίας, ενώ
ταυτοποιήθηκαν οι τρεις, ένας 20χρονος, έναν 37χρονος, και ένας 50χρονος οι οποίοι αφαίρεσαν από την
Ελλάδα:
την 15 Μαΐου 2017 από το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», ιατρικό εξοπλισμό, συνολικής αξίας άνω των
500.000 ευρώ,
το χρονικό διάστημα από 19 έως 22 Μαΐου 2017, από
τα Γενικά Νοσοκομεία Λαμίας και Λάρισας εξοπλισμό
συνολικής αξίας 115.000 ευρώ και
την 21 Μαΐου 2017, από το γαστρεντερολογικό Τμήμα
του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, 2 γαστροσκόπια.

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα
αεροπορικώς μέσω Τουρκίας στις αρχές Μαΐου με πλαστά έγγραφα πορτογαλικών αρχών, και αυτή τη στιγμή
βρίσκονται σε χώρα της Λατινικής Αμερικής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., το διεθνικό
κύκλωμα είχε εμπλακεί σε ομοειδείς υποθέσεις κλοπών
ιατρικών μηχανημάτων κατά τη τελευταία τετραετία, από
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, και συγκεκριμένα τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ισπανία, τη Γερμανία, την
Αυστρία, τη Τσεχία, τη Πολωνία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και τη Κροατία.
Από την εξέλιξη των ερευνών διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μετακινούμενες οργανωμένες ομάδες υπηκόων
χωρών της Λατινικής Αμερικής και κυρίως της Κολομβίας, τα μέλη των οποίων κατ’ εντολή των κολομβιανών

καρτέλ, επισκέπτονται ως τουρίστες Ευρωπαϊκές
χώρες και διαπράττουν τις κλοπές αυτές.Οι δράστες,
φτάνοντας στις χώρες, νοίκιαζαν σπίτια μέσω ίντερνετ
και στη συνέχεια παρακολουθούσαν τα νοσοκομεία που
είχαν βάλει στο στόχαστρο για να κλέψουν.
Αφού αφαιρούσαν από αυτά τα μηχανήματα, τα έστελναν με εταιρείες ταχυμεταφορών στην Μπογκοτά της
Κολομβίας, με ίδιο όνομα αποστολέα και παραλήπτη.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, αφού αφαίρεσαν τα
ιατρικά μηχανήματα από τον «Άγιο Σάββα» και τα νοσοκομεία της Λαμίας, της Λάρισας και του Βόλου, αναχώρησαν για την Κολομβία μέσω Ισπανίας.
Οι δράστες είχαν ήδη στείλει δύο πακέτα με ενδοσκόπια, ενώ οι Αρχές σταμάτησαν ένα πακέτο στο οποίο
βρέθηκαν τέσσερα ενδοσκόπια, τα οποία προέρχονται
από τα νοσοκομεία του «Αγίου Σάββα» και της Λάρισας.
Τα μηχανήματα που εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. θα επιστραφούν στα νοσοκομεία από όπου εκλάπησαν.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι οι κλέφτες δεν έκλεβαν
τα ιατρικά αυτά μηχανήματα για να τα χρησιμοποιήσουν
για ιατρικούς λόγους αλλά για... δουλειές του καρτέλ
κοκαΐνης. Συγκεκριμένα, τα ήθελαν προκειμένου να
βάζουν και να αφαιρούν από τα στομάχια των μεταφορέων τα ναρκωτικά.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

Κατασκευή νέου δικτύου
Ηλεκτροφωτισμού
εκατέρωθεν του
Προαστιακού στη Ν. Πέραμο
Υπήρχε κίνδυνος ατυχήματος
για τους διαβάτες, που κινούνταν
στην περιοχή

Α

πό τον Μάρτιο του 2017 με έγγραφο του
Δήμου Μεγαρέων (4.901/22.3.2017) ζητήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η κατασκευή
νέου δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στη Νέα Πέραμο, στο
χώρο του Προαστιακού, εκατέρωθεν του νότιου
παράπλευρου δρόμου της Π.Α.Θ.Ε σε μήκος δύο (2)
χιλιομέτρων με σκοπό να φωτιστεί η περιοχή και οι
διαβάτες να είναι ευδιάκριτοι από τους οδηγούς των
αυτοκινήτων που κινούνται στην περιοχή για να μην
υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
Το αίτημα του Δήμου εγκρίθηκε και ήδη με δαπάνες
της Περιφέρειας και εντολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες,
προχωρούν οι διαδικασίες της κατασκευής του έργου,
σύμφωνα με το οποίο θα τοποθετηθούν κατά μήκος
του δρόμου, συνολικά 200 ιστοί εννέα (9) μέτρων και
απόσταση είκοσι δύο (22) μέτρων μεταξύ τους με
φωτιστικά σώματα Α.Να. Υ.Π.250 W, εκατέρωθεν των
πλευρών του δρόμου, με βραχίονες μήκους ενός
μέτρου και είκοσι εκατοστών (1,2).

ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο

«Απαιτούνται ολιστικά σχέδια παρέμβασης
σε συγκεκριμένες περιοχές της Δυτικής Αττικής»
Ποιες παρεμβάσεις -για θέματα ασφαλείας- ζήτησε σε ημερίδα του ΚΕΜΕΑ

Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, ανταποκρινόμενος σε πρόκληση του
ΚΕΜΕΑ αλλά και σε συνέχεια της συνεργασίας
που έχει ξεκινήσει για ευαίσθητα θέματα της περιοχής,
συμμετείχε την Παρασκευή, 2 Ιουνίου στην Ημερίδα για
την ανάδειξη της κοινωνικής όψης των θεμάτων ασφαλείας.
Στην εισήγησή του, ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε
ιδιαίτερα ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Δυτική
Αττική είναι πρόβλημα κοινωνικής συνοχής πρωτίστως
και δευτερευόντως πρόβλημα ειδικών χωροταξικών
συνθηκών που ευνοεί την εκδήλωση παραβατικών ενεργειών.
Το οξυμένο πρόβλημα των ναρκωτικών στην Αυλίζα

Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα οξυμμένο τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης που αυξάνει
τραγικά την αίσθηση ανασφάλειας και απειλής, εγκατάλειψης των δημόσιων υποδομών, τρομερής αύξησης της
ανεργίας, έντασης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών
ομάδων και μεταφοράς προβλημάτων από άλλες περιοχές (πχ., πιάτσες ναρκωτικών στην Αυλίζα). Αναλυτικότερα, απαιτούνται οι εξής παρεμβάσεις όσον αφορά την

κοινωνική όψη της ασφάλειας στην Δυτική Αττική:

Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων που έχουν
μεταβληθεί σε στέκια έκνομων δραστηριοτήτων.

Φυσική και κοινωνική αναβάθμιση δημόσιων και
κοινόχρηστων χώρων που σήμερα βρίσκονται σε εγκατάλειψη και έχουν μεταβληθεί σε χώρους φιλοξενίας
έκνομων δραστηριοτήτων.
Δημιουργία ή
αποκατάσταση αξιοπρεπών στεγαστικών συνθηκών και δικτύων κοινής ωφέλειας σε
συγκεκριμένες χωρικές ενότητες της Δυτικής Αττικής.
Στήριξη και προώθηση του θεσμού της κοινωνικής και
πολιτισμικής διαμεσολάβησης ως αναγκαίου
εργαλείου τόσο για την προσέγγιση όσο και για την ουσιαστική συμμετοχή
κοινωνικών ομάδων, όπως οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι τσιγγάνοι.
Απαιτούνται συμπράξεις και δράσεις όλων των
φορέων σε επίπεδο πολεοδομικών ενοτήτων, ακόμα και
σε επίπεδο γειτονιάς, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η
εμπιστοσύνη των πολιτών αλλά και να εμπεδωθεί η
δέσμευση όλων μας να
συμβάλουμε στην κοινωνική
συνοχή που συνεπάγεται ασφάλεια.
Κάλυψη του εξαιρετικά μεγάλου κενού στην παροχή

υποστηρικτικών υπηρεσιών στα θύματα παραβατικών
και εγκληματικών πράξεων σε νομικό και κοινωνικό,
ψυχολογικό
και ευρύτερα συμβουλευτικό επίπεδο.
Χρειάζεται εξέταση, διάγνωση, σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση των δράσεων στο τοπικό επίπεδο.
Απαιτούνται ολιστικά σχέδια παρέμβασης στις
περιοχές Αυλίζας Ζεφυρίου, Λίμνης Άνω Λιοσίων,
Άη Γιάννη- Άη Γιώργη- Αμαξοστασίου Άνω
Λιοσίων, Νέας Ζωής Ασπροπύργου, Νεοκτίστων
Ασπροπύργου και Βλυχού Μεγάρων.
Κάλυψη σημαντικού κενού στην παροχή κοινωνικών
υποστηρικτικών υπηρεσιών των ατόμων (ανηλίκων και
ενηλίκων) που έχουν τιμωρηθεί για παραβατικές συμπεριφορές, έχουν εκτίσει κάποιου
είδους ποινή και επανέρχονται στο οικογενειακό περιβάλλον τους.
Η Περιφέρεια Αττικής, και ειδικότερα η Περιφερειακή
Ενότητα Δυτικής Αττικής, βρίσκεται σε ετοιμότητα συνεργασίας με το ΚΕΜΕΑ και εργάζεται έτσι ώστε να συμμετέχει σε περισσότερες κοινές δράσεις με σκοπό την
προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος στο πεδίο της
κοινωνικής όψης της ασφάλειας που αποτελεί αναγκαίο
πυλώνα για την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής
στη Δυτική Αττική.

4-θριάσιο
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ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για προβολή των
επιχειρήσεων στο πλαίσιο της
«ΛΕΥΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ»

Ο

Δήμος Ιλίου έχει προβλέψει ειδικό χώρο για
την προβολή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» στις
24.06.2017 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να
δηλώσουν συμμετοχή έως και την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 με σχετική αίτησή τους στο Πρωτόκολλο του
Δήμου
Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως αποκλειστικό σκοπό
την προβολή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που
παρέχουν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, οι οποίες
θα πρέπει να διαθέτουν υποτυπώδη εξοπλισμό (τραπέζι ή stand μικρών διαστάσεων, 1-2 καθίσματα).
Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσες από αυτές εδρεύουν εκτός του εμπορικού κέντρου του Ιλίου και για
περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Πολιτισμού και συγκεκριμένα,
στην κυρία Αγγελική Κωνσταντοπούλου στο
2102639499 και στον κύριο Παναγιώτη Αρώνη στο
2102693280.

Λονδίνο: Υπάλληλος νηπιαγωγείου
μαχαιρώθηκε από τρεις γυναίκες
που φώναζαν «θα σε πάρει ο Αλλάχ»

Μ

ία γυναίκα, υπάλληλος νηπιαγωγείου είναι σύμφωνα
με τις πρώτες πληροφορίες το θύμα της επίθεσης,
μέρα μεσημέρι, σε κεντρική λεωφόρο, στο Λονδίνο.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, η άτυχη
γυναίκα, που εργάζεται σε νηπιαγωγείο, μαχαιρώθηκε απο τρεις
γυναίκες που της επιτέθηκαν, φωνάζοντας “θα σε πάρει ο Αλλάχ”.
Η ιδιοκτήτρια του νηπιαγωγείου, επιβεβαίωσε την επίθεση
στην άτυχη γυναίκα, ηλικίας περίπου 30 χρόνων, όπως δήλωσε
σε δημοσιογράφους.Οι τρεις γυναίκες, που προφανώς της είχαν στήσει καρτέρι την ώρα που εκείνη πήγαινε στην
δουλειά της, της επιτέθηκαν από πίσω, μαχαιρώνοντας την, σε κεντρική λεωφόρο, στο βόρειο Λονδίνο, ενώ διέφυγαν
τρέχοντας, όταν ένας άνδρας έτρεξε να βοηθήσει το θύμα.
Οι γονείς ενημερώθηκαν ότι το σχολείο έχει «σφραγιστεί» λόγω του γεγονότος και ότι τα παιδιά είναι ασφαλή.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ
Για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος "Μητρώο Πολιτών

Ξεκινά σήμερα η «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΤΡΩΟ
ΠΟΛΙΤΩΝ», στον δήμο Αχαρνών.
Ειδικότερα, «Με το υπ’ αριθ. πρωτ.: ΤΑΔΚ οικ.577/2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης & Εκλογών Διεύθυνση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης (σχετ.το αριθ. πρωτ.: 34524/3105-2017 Δήμου Αχαρνών)» σας ενημερώνουμε ότι οι υπάλληλοι του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και
Ληξιαρχείου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού θα βρίσκονται σε εκπαίδευση
στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος "Μητρώο Πολιτών" την Πέμπτη και την Παρασκευή στις 0806-2017 και 09-06-2017 αντίστοιχα.
Κατόπιν τούτου στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου θα εκδίδονται μόνο πιστοποιητικά
οικογενειακής κατάστασης και γεννήσεως για τις ανωτέρω ημερομηνίες. Οποιοδήποτε άλλο αίτημα θα
εξυπηρετείτε από τα ΚΕΠ.
Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi
για τους Ευρωπαίους

Η

- Ο ρόλος των Ελληνικών ΟΤΑ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να εξασφαλίσει
δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους πολίτες
και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους,
όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία, παντού στην Ευρώπη μέσω του
WiFi4EU.Το πρόγραμμα WiFi4EU, με αρχικό προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2017-2019, θα
στηρίξει την εγκατάσταση υπερσύγχρονου εξοπλισμού WiFi σε κέντρα κοινωνικής ζωής.
Ποιος θα ωφεληθεί;

Όλοι οι Ευρωπαίοι
Η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα WiFi4EU θα
κατανεμηθεί με ισόρροπο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών, ώστε τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες χιλιάδων τοπικών κοινοτήτων σε όλη την ΕΕ να μπορούν να ωφεληθούν από αυτό.
Τουλάχιστον 6.000-8.000 τοπικές κοινότητες
Μέχρι 40-50 εκατομμύρια συνδέσεις την ημέρα.
Φορείς με δημόσια αποστολή

Το πρόγραμμα WiFi4EU θα είναι ανοικτό σε φορείς με
δημόσια αποστολή - όπως Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Βιβλιοθήκες, Κέντρα Υγείας, κ.λπ.
Τα έξοδα εξοπλισμού και εγκατάστασης (σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο) θα καλυφθούν από το πρόγραμμα,
ενώ ο τοπικός φορέας θα αναλάβει τα έξοδα συνδεσιμότητας (συνδρομή για διαδικτυακές υπηρεσίες) και συντήρησης του εξοπλισμού.
Οι τοπικές Αρχές θα ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν και
να προωθήσουν δικές τους ψηφιακές υπηρεσίες σε τομείς,
όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική υγεία
και ο ηλεκτρονικός τουρισμός.

Ο τρόπος δράσης τους

Η ελληνική αστυνομία στην ενημέρωσή της στάθηκε ιδιαίτερα για τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης τονίζοντας ότι αυτός είναι ο εξής:
εισέρχονται αεροπορικώς στις χώρες και στη
συνέχεια ενοικιάζουν διαμερίσματα από ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών ενοικίασης του δια-

δικτύου, ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, για να εντοπίσουν
πόλεις όπου λειτουργούν νοσοκομεία.
αφού διαπιστώσουν την ύπαρξη και λειτουργία
γαστρεντερολογικών κλινικών, τις κατοπτεύουν, για
να διαπιστώσουν το ωράριο λειτουργίας τους και
την ύπαρξη του ιατρικού εξοπλισμού που τους
ενδιαφέρει, συχνά προσποιούμενοι ακόμη και ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας,
στη συνέχεια ενημερώνουν τους συνεργάτες τους,
από τους οποίους κάποιοι διαπράττουν τις διαρρήξεις και αφαιρούν τα αντικείμενα, ενώ άλλοι παραμένουν περιμετρικά του χώρου έχοντας το ρόλο
του τσιλιαδόρου,
Επιπλέον:συσκευάζουν και ταχυδρομούν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, μέσω μεταφορικών εταιρειών
διεθνών αποστολών με σκοπό να εξαφανίσουν τα
ίχνη των αφαιρεθέντων αντικειμένων και να
καθίσταται αδύνατος ο εντοπισμός και η ανεύρεση
τους, σε περίπτωση εντοπισμού ή σύλληψης, ενώ
σε κάθε χώρα διαπράττουν περισσότερες από μία
κλοπές και στη συνέχεια εξαφανίζονται μεταβαίνοντας σε άλλες χώρες.

Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017

ΞΕΤΡΕΛΑΝΕ ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΡΟΦΙΛΟΥΣ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ
… στον εξαίσιο χώρο του Ανοιχτού Θεάτρου στην «Πηγή»
της Χασιάς πάει η Παράσταση της ΘΟΖ

Σ

θριάσιο-5

Ειδικοί κάδοι συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών
στον δήμο Μεγαρέων

ε όλες τις παραστάσεις
που ανέβηκαν στο 1ο
Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου στις 26 και 28 Μαΐου,
καθώς και στις 3 και 4 Ιουνίου, η
αίθουσα γέμισε ασφυκτικά από
ένα ενθουσιώδες κοινό!

Ο ΠΛΟΥΤΟΣ του Αριστοφάνη
που ανέβασε φέτος η Θεατρική
Ομάδα Ζεφυρίου και η Στέλλα
Νικολοθανάση,
σπάει…
«Ταμεία!» Για την ακρίβεια θα
έσπαγε, αν η είσοδος δεν ήταν
Ελεύθερη!
Κι επειδή οι τέσσερις φορές
αποδείχθηκαν πολύ λίγες, η ΘΟΖ,
πάει γι’ άλλα! Σε έναν χώρο
μυσταγωγικό και υπέροχο που αν μην τι άλλο ταιριάζει στην εμβληματική Αρχαία και πάντα επίκαιρη
κωμωδία του Αριστοφάνη.
Την Κυριακή λοιπόν στις 11 Ιουνίου, η παράσταση θα ανέβει στο Ανοιχτό Θέατρο στη θέση «Πηγή»
της Χασιάς…

Όσοι την είδατε, να ξαναπάτε, γιατί αυτή τη
φορά, θα τη δείτε από άλλη οπτική γωνία: Σε έναν
χώρο και σ’ ένα τοπίο που δεν φαντάζεστε! Κι όσοι
δεν την είδατε, να πάτε το δίχως άλλο, γιατί αν τη
χάσετε, θα… χάσετε! Στην «Πηγή» της Χασιάς
λοιπόν, στις 11 Ιουνίου στις 20 και 15 με Είσοδο
Ελεύθερη.

Ο

Δήμος Μεγαρέων, στοχεύοντας στην αύξηση της
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ με σκοπό την μείωση της ποσότητας των σύμμεικτων απορριμμάτων που αποθέτει
και κατά συνέπεια την μείωση των εξόδων για την διαχείρισή
τους, προχώρησε στην προμήθεια ειδικών κάδων “Συλλογής
Ανακυκλώσιμων υλικών”, τους οποίους θα διανείμει για χρήση
σε οικίες και σε Δημόσια - δημοτικά κτίρια.
Οι κάδοι αυτοί είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό,
κατάλληλοι για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Η Δημοτική αρχή στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν
την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ θα ξεκινήσει τη διανομή των ειδικών αυτών
κάδων σε δημότες και σε δημόσιους χώρους της πόλης ώστε
να ενισχύσει την προσπάθεια για την καλλιέργεια συνείδησης
καθώς και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες στο θέμα της διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών.
Στους ειδικούς κάδους θα συλλέγονται συσκευασίες, πλαστικά, χαρτιά αλουμίνιο κλπ.
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε:
«Η καθαριότητα για τη Διοίκηση του Δήμου αποτελεί πρώτη
προτεραιότητα, διότι είναι κατά κύριο λόγο δείγμα πολιτισμού.
Καλούμε όλους τους πολίτες να επιδείξουν οικολογική
συνείδηση και να στηρίξουν την πρωτοβουλία μας ώστε μέσω
της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ να επιτευχθούν τα πρώτα βήματα για
σωστή διαχείριση και μείωση του όγκου των απορριμμάτων
που θα έχει ως συνέπεια και την μείωση των εξόδων και
παράλληλα ο Δήμος μας να γίνει πρότυπο καθαριότητος.»

Στο κενό... οι εισαγγελικές εντολές
για εκκένωση τριών καταλήψεων
Μεταξύ αυτών και το «Παπουτσάδικο» της οδού Δαβάκη
στο Χαϊδάρι (βρίσκεται υπό κατάληψη από το 2011).

Σ

το κενό έπεσαν οι
εισαγγελικές
εντολές
για
εκκένωση τριών καταλήψεων
οι οποίες είχαν εκδοθεί στις 17
Μαΐου και έδιναν χρονικό
περιθώριο 15 ημερών στους
καταληψίες να εγκαταλείψουν
τα κτίρια.
Ειδικότερα, οι εισαγγελικές
παραγγελίες που κατέληγαν
μάλιστα «όπως εντέλλεσθε»

αφορούσαν τις καταλήψεις στο ξενοδοχείο City
Plaza που βρίσκεται στην οδό
Αχαρνών 78 (υπό κατάληψη
από τις 22 Απριλίου του
2016), ένα κτίριο ιδιώτη που
βρίσκεται στα Εξάρχεια στην
οδό Ζωοδόχου Πηγής 119Α
(υπό κατάληψη από τις 21
Απριλίου του 2016), και το
«Παπουτσάδικο» της οδού
Δαβάκη στο Χαϊδάρι (υπό

κατάληψη από το 2011).
Συνολικά 22 δημόσια κτήρια
τελούν υπό κατάληψη εδώ
και χρόνια .
Υπενθυμίζουμε ότι πριν
μερικούς μήνες η Ελληνική
Αστυνομία είχε πραγματοποιήσει επιχειρήσεις εκκένωσης
των καταληψιών στην οδό
Αλκιβιάδου στην Αθήνα και τη
βίλα Ζωγράφου στην
Γαρδένια.
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Μικροί και μεγάλοι βραβεύτηκαν και εκπαιδεύτηκαν
στη Μεγάλη Γιορτή Ανακύκλωσης του Πάρκου Ανακύκλωσης!

Μ

Με την στήριξη της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

ε μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε
η Μεγάλη Γιορτή
Ανακύκλωσης που
διοργάνωσαν η Ανταποδοτική
Ανακύκλωση και η LIDL Hellas
στο Πάρκο Ανακύκλωσης, σε
συνεργασία με το Δήμο Αγίων
Αναργύρων-Καματερού, ενόψει
της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Με διαδραστικά
δρώμενα για παιδιά, βραβεύσεις
μαθητών και μια μεγάλη συναυλία με τους Onirama, το 1ο Πανευρωπαϊκά Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης, υποδέχθηκε το καλοκαίρι!
Ο Θέμης Γεωργαντάς, σε ρόλο παρουσιαστή, μετέφερε τον παλμό κατά τη διάρκεια των happenings, ενώ αμέσως μετά έδωσε τη σκυτάλη στους μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς: τους μαθητές που διακρίθηκαν στον
Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης της
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.
Τους επισκέπτες του Πάρκο Ανακύκλωσης καλωσόρισαν οι οικοδεσπότες της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Αγίων
Αναργύρων-Καματερού κύριος Νίκος Σαράντης και ο
Νόμιμος
Εκπρόσωπος
της
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, κύριος
Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, Αναπληρωτής
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κύριος
Ιωάννης Τσιρώνης, η Εκπρόσωπος του Κόμματος της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Βουλευτής κυρία Όλγα
Κεφαλογιάννη, ο Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριος
Γεώργιος Κρεμλής και ο Ιάκωβος Ανδρεανίδης, Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Hellas & Lidl Cyprus, που χορηγεί
το Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η
βουλευτής Χαρούλα Καφαντάρη, η Πρόεδρος της
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO κυρία
Καίτη Τζιτζικώστα και πλήθος σημαντικών προσκεκλημένων.
Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης βραβεύτηκαν τα σχολικά τμήματα που πρώτευσαν στον Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης που διεξήχθη στο
Πάρκο Ανακύκλωσης από τις 28 Μαρτίου έως και τις 28

Μαΐου 2017. Οι χιλιάδες μαθητές που συμμετείχαν στο
Διαγωνισμό, κατάφεραν να ανακυκλώσουν μέσα σε
μόλις 2 μήνες, 868.792 πλαστικές, γυάλινες και μεταλλικές συσκευασίες. Τα σχολικά τμήματα που πρώτευσαν,
ήταν:
Το Τμήμα Γ1 του 10ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, που
ανακύκλωσε 237.392 συσκευασίες και κέρδισε το 1ο
Βραβείο, ένα ταξίδι 4 ημερών στο Παρίσι.
Το Τμήμα Β1 του 2ου Δημοτικού Νέας Ερυθραίας,
που ανακύκλωσε 38.872 συσκευασίες και κέρδισε μια
μονοήμερη εκδρομή στον Πολυχώρο Δράσης, Αθλητικής
Ψυχαγωγίας & Παιχνιδιού «The Ranch», μια μονοήμερη
εκδρομή στο «Αττικό Ζωολογικό Πάρκο» & από 1 Action
Camera για όλους τους μαθητές του.
Το Τμήμα Α2 του 8ου Γυμνασίου Ιλίου, που
ανακύκλωσε 33.566 συσκευασίες και κέρδισαν όλοι οι
μαθητές του τμήματος από ένα ποδήλατο.
Επιπλέον, η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ,

τιμώντας την εξαιρετική συμμετοχή των μαθητών, βράβευσε και τα σχολικά τμήματα που ανακύκλωσαν περισσότερες από 15.000 συσκευασίες.
Χορηγός των επάθλων του Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Διαγωνισμού Ανακύκλωσης, ήταν το αγαπημένο
φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ.
Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε και η βράβευση του Πάρκου Ανακύκλωσης, από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο Γεώργιο Κρεμλή, για την πολύ
μεγάλη επιτυχία κατάρριψης του Παγκόσμιου Ρεκόρ
Ανακύκλωσης Συσκευασιών με χρήση ενός αυτόματου
μηχανήματος ανακύκλωσης σε μια μόλις εβδομάδα, που
επετεύχθη πρόσφατα.
Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 70.623 συσκευασίες και
είχε επιτευχθεί στη Νέα Υόρκη. Όμως, η Ανταποδοτική
Ανακύκλωση κατάφερε σε μόλις 6 ημέρες να εκτοξεύσει
το ρεκόρ στις 211.848 συσκευασίες και να φέρει την
Ελλάδα στο επίκεντρο διεθνώς, προβάλλοντας το θετικό,
περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο πρόσωπό της.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η βράβευση των νικητών του Πανελλήνιου Διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης, οι οποίοι κέρδισαν «Τα ψώνια της Χρονιάς» από τη LIDL. Ένας από τους μεγάλους νικητές
ήταν το "Γηροκομείο Ζωσιμάδων των Ιωαννίνων" που
ανακύκλωσαν 100.613 συσκευασίες και το έπαθλο παρέλαβε ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σεβασμιότατος Μάξιμος από την κυρία Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας & ΕΚΕ της Lidl. Η βραδιά έκλεισε με
μια μοναδική συναυλία των ONIRAMA, οι οποίοι διασκέδασαν το κοινό, που είχε κατακλύσει το Πάρκο Ανακύκλωσης, με τις επιτυχίες τους!

Μεγάλη εκστρατεία καθαριότητος στη Νέα Πέραμο

στο πλαίσιο του εορτασμού της “Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος” (5 Ιουνίου)

Μ

ε πρωτοβουλία του Δήμου Μεγαρέων και
την ευθύνη όλης της διοργάνωσης από
τα μέλη της τοπικής Δημοτικής κοινότητας Νέας Περάμου με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ.
Δημοσθένη Λιώτα και τον αντιδήμαρχο κ. Λευτέρη
Κοσμόπουλο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
2 Ιουνίου 2017 μεγάλη εκστρατεία καθαριότητος σε
όλη την περιοχή της παραλίας στη Νέα Πέραμο.
Η δράση αυτή έγινε στο πλαίσιο του εορτασμού
της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου)

με τη συμμετοχή του προσωπικού του Δήμου,
μελών τοπικών Συλλόγων και του Στρατού, για
πρώτη φορά.Παράλληλα σε άλλη δράση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μαθητές και μαθήτριες
των Σχολείων του Δήμου Μεγαρέων, σε συνεργασία με το “Χαμόγελο του παιδιού” συμμετείχαν
στην εκστρατεία του Καθαρισμού της παραλίας.
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης
δήλωσε:« Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από τη
συγκεκριμένες δράσεις και όλη αυτή την εκστρα

τεία για την καθαριότητα στη Νέα Πέραμο, γιατί
υπήρξε μεγάλη συμμετοχή τόσο από μαθητές της
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνεργάστηκαν
με το “Χαμόγελο του παιδιού” και φορείς όσο και
από το στρατό για πρώτη φορά.
Επιθυμώ να εκφράσω προς όλους τις ευχαριστίες μου αλλά και να συγχαρώ άπαντες για την
περιβαλλοντική τους ευαισθησία και για όλη την
προσπάθεια η οποία αξίζει πολλούς επαίνους και
παραδειγματίζει.»
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Παράταση έως 27 Ιουλίου στους δασικούς χάρτες ,
για την υποβολή αντιρρήσεων

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ

Ελευσίνα, 31/05/2017

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τα μέλη του σωματείου συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας Μάνδρας Μαγούλας στη γενική μας συνέλευση
στις 31/5/2017 αποφασίσαμε τα παρακάτω:
1)
Τα νέα θανατηφόρα μέτρα για τους συνταξιούχους που ψήφισε η κυβέρνηση δεν θα μείνουν
χωρίς απάντηση από το κίνημα των συνταξιούχων.
Ποτέ δεν θα τα δεχτούμε στη συνείδησή μας. Θα κινητοποιηθούμε για να μην εφαρμοστούν στην πράξη ,
αφού είναι θηλιά στο λαιμό μας και χάνουμε ακόμα τρεις
από τις ήδη πετσοκομμένες συντάξεις μας.
2)
Απαιτούμε την αποκατάσταση των συντάξεών
μας στα προ κρίσης επίπεδα , τη χορήγηση 13ης και
14ης σύνταξης , τη χορήγηση του ΕΚΑΣ που κόπηκε.
3)
Να μην εφαρμοστούν οι νέες περικοπές στην
υγεία κατά 125 εκ. ευρώ το 2017 και 188 εκ. ευρώ το
2018.
Απαιτούμε να έχουμε δωρεάν πρόσβαση στην
ιατρική περίθαλψη ,δωρεάν εξετάσεις και δωρεάν φάρμακα, γιατί έχουμε πληρώσει εισφορές για αυτό.
Να λειτουργήσουν με πλήρες ιατρικό και διοικητικό
προσωπικό το Θριάσιο νοσοκομείο και το Κέντρο
Υγείας Ελευσίνας.
Να λειτουργήσουν ιατρεία στη Μάνδρα και τη
Μαγούλα.
4)
Θα συμμετέχουμε στις όποιες αγωνιστικές κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ και
της ΣΕΑ με τις άλλες Συνταξιουχικές Ομοσπονδίες.
5)
Θα επιδιώξουμε τη σταθερή συνεργασία με τα
άλλα ταξικά σωματεία της περιοχής μας που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του ΠΑΜΕ , με τους άλλους
προοδευτικούς συλλόγους για τα προβλήματα της περιοχής μας.
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ. ΓΚΑΤΖΗΣ

Προς κάθε αρμόδιο και
Ημερήσιο και περιοδικό τύπο

θριάσιο-7

Έ

ως τις 27 Ιουλίου παρατείνεται η προθεσμία για την
υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του
δασικού χάρτη στις περιοχές όπου η προθεσμία για
την υποβολή αντιρρήσεων εκπνέει στις 12 Ιουνίου για τους
κατοίκους εσωτερικού και στις 3 Ιουλίου για τους κατοίκους
εξωτερικού.
Αυτή η παράταση των 45 ημερών δίδεται με τροπολογία που
εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, με το
οποίο κυρώνονται συμβάσεις που αφορούν στη δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότηση τρομοκρατίας, καθώς και την ενίσχυση ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.ά.

ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ

Τέλος και με νόμο οι δωρεάν πλαστικές σακούλες

-Πόσο θα χρεώνονται και από πότε

Τ

έλος και με το νόμο βάζει το υπουργείο
Περιβάλλοντος στις πλαστικές σακούλες.
Στις δωρεάν πλαστικές σακούλες.
Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ
προβλέπει ότι από 1/1/2018 οι καταναλωτές θα
πληρώνουν 0,08 ευρώ για κάθε σακούλα.
Θα προβλέπεται πάντως και μεταβατικό στάδιο με
τη μισή χρέωση, 0,04 ευρώ, έως τις 30 Ιουνίου
2018. Από την 1η Ιουλίου του 2018 η χρέωση θα
είναι ολόκληρη και κάθε σακούλα στο σούπερ
μάρκετ θα κοστίζει στον καταναλωτή 0,08 ευρώ.
Ουσιαστικά στην εθνική νομοθεσία ενσωματώνε

ται η σχετική κοινοτική οδηγία.
Υπολογίζεται ότι κάθε Έλληνας χρησιμοποιεί τον
χρόνο 400 πλαστικές σακούλες. Στην Ελλάδα
υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν 4,5 δισεκατομμύρια
σακούλες.
Η περιβαλλοντική επιβάρυνση είναι τεράστια και
έτσι η χρέωση για τις πλαστικές σακούλες θα
μειώσει τη χρήση τους ενώ παράλληλα τα χρήματα
θα κατευθύνονται σε περιβαλλοντικές δράσεις αλλά
και στους δήμους προκειμένου αυτοί να
προμηθεύουν
τους
πολίτες
τους
με
επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αναγνωρισμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη Γερμανία

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΟΟΣΑ: Στο 1,1% η ανάπτυξη φέτος
-«Καμπανάκι» για τις καθυστερήσεις στη συμφωνία

Ρ

υθμό ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας
1,1% φέτος και 2,5% το
2018 προβλέπει ο ΟΟΣΑ στην
εξαμηνιαία έκθεση του για τις
προοπτικές της παγκόσμιας
οικονομίας ενώ κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου για τις
καθυστερήσεις στη συμφωνία
για την ελάφρυνση του χρέους.
Καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και στη
συμφωνία για τα μέτρα ελάφρυνσης
του
χρέους
έχουν
αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη
των επενδυτών επισημαίνει ο
ΟΟΣΑ ενώ ως πρόσθετους κινδύνους θεωρεί τις γεωπολιτικές
εντάσεις μεταξύ των γειτονικών
χωρών της Ελλάδας και ένα
ενδεχόμενο νέο κύμα προσφύγων.
Επιπλέον εκτιμά ότι το πρωτο-

γενές δημοσιονομικό πλεόνασμα θα μειωθεί από το 3,8% του
ΑΕΠ που ανήλθε πέρυσι, αλλά
θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, πάνω από το 2,5% του ΑΕΠ
φέτος και το επόμενο έτος.
Αναφορικά με το δημόσιο
χρέος, ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι
αυτό έχει σταθεροποιηθεί, αλλά
παραμένει πολύ υψηλό και
απαιτείται «πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους για να διασφαλισθεί η μεσο - μακροπρόθεσμη
δημοσιονομική βιωσιμότητα».
«Η ελάφρυνση του χρέους, περιλαμβανόμενης της επέκτασης
των λήξεων των δανείων και
πρόσθετων περιόδων χάριτος
θα μείωνε τις ευπάθειες, θα
αύξανε την ανάπτυξη και θα
ενίσχυε την ικανότητα της Ελλάδα να χειριστεί το βάρος του
χρέους της.

Στα 3,9 δισ. οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές του Δημοσίου προς
τον ιδιωτικό τομέα τον Απρίλιο

Η ελάφρυνση του χρέους θα
άνοιγε τον δρόμο για την ένταξη
στο πρόγραμμα αγορών ομολόγων της ΕΚΤ και, σε συνδυασμό
με μία περαιτέρω πρόοδο στις
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
και τη φορολογική συμμόρφωση, θα επέτρεπε τη μείωση των
φορολογικών συντελεστών και
μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες
σε υψηλής ποιότητας επενδυτικά προγράμματα», αναφέρει η
έκθεση.
Η αγορά εργασίας βελτιώνεται, σημειώνει ο ΟΟΣΑ, και η
υψηλότερη ζήτηση από το εξωτερικό ενισχύει τις εξαγωγές. Για
την ανεργία, προβλέπει ότι θα
μειωθεί από το 23,5% πέρυσι
στο 22,2% φέτος και περαιτέρω
στο 20,1% το 2018. Οι επενδύσεις, αναφέρεται, έχουν
αρχίσει να ανακάμπτουν από τα

πολύ χαμηλά επίπεδα και
αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω.
«Η αύξηση των φόρων κατανάλωσης στις αρχές του 2017
και οι πρόσφατες αυξήσεις των
ενεργειακών τιμών θα αυξήσουν
τον πληθωρισμό, αν και ο
δομικός πληθωρισμός (σ.σ.:
που δεν περιλαμβάνει τις τιμές
των νωπών τροφίμων και της
ενέργειας) θα παραμείνει συγκρατημένος, καθώς παραμένει
σημαντική αργούσα παραγωγική δυναμικότητα».
Ο αποπληθωριστής της ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται

Σ

τα επίπεδα των 3,908 δισ. ευρώ μειώθηκαν
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου
προς τον ιδιωτικό τομέα τον Απρίλιο έναντι
3,956 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα
στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκαν
στη δημοσιότητα.
Μείωση παρουσίασαν τον ίδιο μήνα και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων οι οποίες διαμορφώθηκαν
στα 1,051 δισ. ευρώ έναντι 1,120 δισ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών
Κοινωνικής Ασφάλισης, που αποτελούν το
μεγαλύτερο ποσοστό των οφειλών του Δημοσίου

προς τον ιδιωτικό τομέα, τον Απρίλιο ανήλθαν σε
2,262 δισ. ευρώ έναντι 2,311 δισ. ευρώ τον Μάρτιο,
ενώ των νοσοκομείων διαμορφώθηκαν στα 600
εκατ. ευρώ από 618 εκατ. ευρώ και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στα 354 εκατ. ευρώ από 364 εκατ.
ευρώ.

να ανέλθει στο 0,9% φέτος και
το 1% το 2018.
«Η περαιτέρω πρόοδος στην
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η διεύρυνση της βάσης της
φορολογίας
εισοδήματος
φυσικών προσώπων και ο
έλεγχος της συνταξιοδοτικής
δαπάνης είναι πολύ σημαντικοί
παράγοντες για την παγιοποίηση των σημαντικών δημοσιονομικών επιτευγμάτων των
τελευταίων ετών, ενώ θα απελευθερώνουν πόρους για τα
ιδιαίτερα αναγκαία προγράμματα
κοινωνικής
βοήθειας»,
σημειώνεται.

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος
Ασπροπύργου σας προσκαλεί,
στο Ηπειρώτικο Αντάμωμα
που θα πραγματοποιηθεί,
το Σάββατο, 10 Ιουνίου στις 9,
στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηπειρωτών
στον Ασπρόπυργο,
(τέρμα Αθανασίου Τσίγκου).
Σας περιμένουμε όλους
να γλεντήσουμε,να χορέψουμε και να
διασκεδάσουμε με την ψυχή μας!!!!!
Με εκτίμηση για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζηκόπουλος

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Εκδηλώσεις για τη Λήξη της Σχολικής Χρονιάς
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Αντίστροφη μέτρηση για τα Αισχύλεια 2017
Γ. Τσουκαλάς: «Φέτος, με την ανάληψη της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
του 2021, τα “Αισχύλεια” έρχονται να δώσουν τη δική τους δροσερή
πνοή στα πολιτιστικά πράγματα της χώρας μας»

Π

ιστή στο ραντεβού της με τη σύγχρονη ιστορία και τη μετάβαση της σε
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης για το 2021, η Ελευσίνα μετρά
αντίστροφα για την έναρξη του φετινού φεστιβαλ των Αισχυλείων , που με συνέπεια διοργανώνει ο Δήμος εδώ και 43 χρόνια.
Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο πολιτισμός
είναι για την Ελευσίνα τρόπος ζωής και ότι αποτελεί όχημα για κοινωνική, περιβαλλοντική και
οικονομική αναβάθμιση.
Συγκεκριμένα από τις 9 Ιουνίου ως τις 30
Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν περί τις 60
εκδηλώσεις, ανάμεσα στις οποίες παραστάσεις, συναυλίες, εικαστικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, διεθνές
συνέδριο, περφόρμανς, διαλέξεις, ημιμαραθώνιος αγώνας δρόμου, πάρτι. Το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων πραγματοποιείται
στο Παλαιό Ελαιουργείο, εκτός αν αναφέρεται
άλλο σημείο διοργάνωσης. Να σημειώσουμε
ότι εντός του προγραμματισμού του Φεστιβάλ
ενυπάρχουν και φέτος εκδηλώσεις υψηλού
επιπέδου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, σε
μια προσπάθεια ο πολιτισμός να ανήκει σε
όλους.

μαγευτική βραδιά πανσελήνου με τους Μάριο
Φραγκούλη και Γιώργο Περρή, οι οποίοι θα
δώσουν συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο
της Ελευσίνας, με ελεύθερη είσοδο για το
κοινό.
Ακολουθεί στις 23 Αυγούστου συναυλία του
Γιάννη Αγγελάκα, ενώ στις 25 Αυγούστου η
Μάρθα Φριντζήλα παρουσιάζει τον Φιλοκτήτη
του Σοφοκλή, μια τραγωδία για τον άνθρωπο.

Την Κυριακή 27 Αυγούστου η κινεζική όπερα
Anhui Huangmei Opera Theater φέρνει χρώμα
από την Ανατολή με την παράσταση Goddess
marriage, σε σκηνοθεσία Qiao Zhiliang.
Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δίνει συναυλία με
τίτλο «Δεύτερη Ζωή» στις 28 Αυγούστου. Την
σκυτάλη παίρνει στις 30 Αυγούστου η Φόνισσα
του Παπαδιαμάντη που παρουσιάζει το Θέατρο Αιχμή, σε σκηνοθεσία Γιάννη Νικολαΐδη.

του Μίλτου Πασχαλίδη.

Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου συναυλία του
Λεωνίδα Μπαλάφα στο γήπεδο μπάσκετ πλατεία Μαγούλας, με ελεύθερη είσοδο για το
κοινό.

Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου το Εθνικό
Θέατρο παρουσιάζει την Ειρήνη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη,
ενώ στις 18/9 το πρόγραμμα περιλαμβάνει την
Συναναστροφή της Λούλας Αναγνωστάκη, σε
σκηνοθεσία Ανδρονίκης Χριστάκη.
Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου Οιδίπους επί
Κολωνώ του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Σταύρου
Τσακίρη και την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου Ο
Γάμος του Λεπρέντη του Μιλτιάδη Χουρμούζη
σε σκηνοθεσία Δημήτρη Θεοδώρου, από τη
Θεατρική Σκηνή Ελευσίνας.

Η έναρξη του φεστιβάλ γίνεται εντυπωσιακά
στις 9 Ιουνίου στο Παλαιό Ελαιουργείο με τα
εγκαίνια της εικαστικής εγκατάστασης της
Δανάης Στράτου «Πάνω στη γη κάτω από τα
σύννεφα», σε επιμέλεια της Αλεξάνδρας Κοροξενίδη. Η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 30 Ιουλίου
και από τις 19 Αυγούστου - 15 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για μια μεγάλης κλίμακας in situ
εγκατάσταση, ειδικά φτιαγμένη για το Παλαιό
Ελαιουργείο και την Ελευσίνα. Με βασικά υλικά
το χώμα και το νερό, και με κυρίαρχο μορφολογικό στοιχείο το πήλινο αγγείο, το έργο έρχεται σε διάλογο με την πλούσια ιστορική διαστρωμάτωση της Ελευσίνας από την αρχαιότητα
ως τη μακροχρόνια βιομηχανική ιστορία της
πόλης και τη δομή της σήμερα. Εμπλέκει στην
«αφήγησή» του τον μύθο της Δήμητρας και της
Περσεφόνης, τη θνητότητα, την έννοια του ταξιδιού, την υπαρξιακή αναζήτηση ενός προορισμού και τη μετανάστευση ως φαινόμενο που
καθόρισε την ιστορία της περιοχής αλλά που
επίσης επαναλαμβάνεται σε όλη την διάρκεια
της ιστορίας της ανθρωπότητας.
Ακολουθεί το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος- Baumstrasse από την 1-10 Ιουλίου
2017, στο πλαίσιο του οποίου παρουσιάζεται,
κάτω από την γενική εποπτεία της Μάρθας
Φριντζήλα, μια σειρά παραστάσεων, διαλέξεων, περφόρμανς, και ένα αποχαιρετιστήριο
πάρτυ στο Παλαιό Ελαιουργείο. Η είσοδος για
το κοινό, πλην της πρώτης εκδήλωσης, είναι
ελεύθερη. Οι εργασίες του 5ου Αττικού Σχολείου είναι επικεντρωμένες στον μεγάλο τραγικό ποιητή Σοφοκλή.
Σύγχρονη Θεατρική Δημιουργία από
τις 12-23 Ιουλίου 2017

Στο πλαίσιο της Σύγχρονης Θεατρικής
Δημιουργίας από τις 12-23 Ιουλίου 2017 παρουσιάζονται, επίσης στο Παλαιό Ελαιουργείο,
παραστάσεις που αναδεικνύουν τις νέες τάσεις
στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο σε επίπεδο
συγγραφής και παρουσίασης.
Είσοδος 5 ευρώ.
Το κύριο μέρος του Φεστιβάλ Αισχύλεια
2017 ξεκινά την Παρασκευή 18 Αυγούστου, με

Ο Σεπτέμβριος ξεκινά (1/9) με την παιδική
παράσταση «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων» σε σκηνοθεσία/ διασκευή Δημήτρη
Αδάμη από την ομάδα Μαγικές Σβούρες με
ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Στο ίδιο πλαίσιο ακολουθεί στις 2 Σεπτεμβρίου εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού επίσης
από την ομάδα Μαγικές Σβούρες (ώρα 11:00
π.μ.). Είσοδος ελεύθερη με δήλωση συμμετοχής. Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου έρχονται οι
Βάκχες του Ευριπίδη από το Θεσσαλικό Θέατρο σε συνεργασία με το Ελληνικό Φεστιβάλ,
σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου.

Την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου τη σκυτάλη θα
πάρει η Μήδεια του Ευριπίδη που θα παρουσιάσει το Θέατρο Τέχνης σε συνεργασία με το
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου σε συμπαραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη.
Κάτι ιδιαίτερο την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Επιτάφιος εν Ελευσίνι του Χρήστου Δήμα. Συμμετέχει η Λαϊκή
Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης».

Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευριπίδη σε
σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου.

Την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου μουσική παράσταση του Κώστα Λειβαδά. Συμμετέχουν οι:
Γιάννης Κότσιρας, Ελένη Τσαλιγοπούλου,
Βασίλης Σκουλάς.
Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου συναυλία

Εικαστικό πρόγραμμα:
Εκτός από την εικαστική εγκατάσταση της
Δανάης Στράτου «Πάνω στη γη κάτω από τα
σύννεφα» στο Παλαιό Ελαιουργείο στο
πλαίσιο των Αισχύλειων πραγματοποιούνται
ακόμα οι εξής εικαστικές εκδηλώσεις.
Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου: Εγκαίνια Έκθεσης
Μουσείου Νεότερης Ελευσίνας «Γεώργιος
Αμπατζόγλου» με το δεύτερο μέρος της έκθεσης «Βιομηχανική Ελευσίνα. Άνθρωποι και
εργοστάσια 2» που θα διαρκέσει ως τις 15

Γ. Τσουκαλάς, δήμαρχος Ελευσίνας :

Οκτωβρίου (Διοικητήριο Παλαιό Ελαιουργείο). Είσοδος ελεύθερη.

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου: Εγκαίνια έκθεσης
«Στοιχεία» της Δανάης Στράτου. Διάρκεια ως τι
30 Νοεμβρίου. Πολιτιστικό Kέντρο «Λεωνίδας
Kανελλόπουλος». Είσοδος ελεύθερη.
Ιδιαίτερες
Αισχυλείων:

στιγμές

των

φετινών

Το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου μια μοναδική
αναβίωση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών
χώρων μέσω των οπτικοακουστικών τεχνών,
θα πραγματοποιηθεί στο Παλαιό Ελαιουργείο
από τις 21.00 ως τις 7.00 το πρωί της επόμενης μέρας. Πρόκειται για το Industrial Revival:
See the sound / Feel the Space. Βιομηχανική
Αναβίωση: Δες τον Ήχο / Νιώσε το Χώρο
Audiovisual Synergy Project by Monitors. Μια
δυναμική εικαστική εγκατάσταση που περιλαμβάνει Video Mapping & Video Sculpture, Vjs &
Djs, Live Video Performances.
Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται ο 3ος ημιμαραθώνιος «Στα Ίχνη της Ιεράς
Οδού». Μια διαδρομή 21 χλμ. από την Αθήνα
στην Ελευσίνα μέσω της Ιεράς Οδού.
Από την Παρασκευή 22 ως την Κυριακή 24
Σεπτεμβρίου διοργανώνεται το 4ο Διεθνές
Συνέδριο για τη Διαχείριση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς (4th HMO Herma Conference
International Conference in Heritage
Management
Initiative
for
Heritage
Conservation) (IHC).

Μουσικοί Κύκλοι: από τις 22 Σεπτεμβρίου
ως τις 2 Οκτωβρίου συναυλίες σε τζαζ, κλασικές, έθνικ, ηλεκτρονικές και έντεχνες διαδρομές. Συμμετέχουν οι Les trois Femmes, Star
Wound, String Demons, Theodore, Σtella ,
Απόστολος Ρίζος, Κατερίνα Μακαβού. Είσοδος 5 ευρώ.
Κινηματογραφικές προβολές: από τις 19
Αυγούστου ως τις 7 Σεπτεμβρίου στο θερινό
κινηματογράφο στην παραλία της Ελευσίνας.
Είσοδος 5 ευρώ.

«Φέτος, με την ανάληψη της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας του 2021, τα “Αισχύλεια” έρχονται να
δώσουν τη δική τους δροσερή πνοή στα πολιτιστικά
πράγματα της χώρας μας» δήλωσε ο Γ.Τσουκαλάς,
κατά την προχθεσινη παρουσίαση του προγράμματος του φεστιβάλ, το οποίο -όπως είπε- περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων που προβάλλουν τη νέα καλλιτεχνική παραγωγή, την ντόπια ερασιτεχνική δημιουργία μαζί με καταξιωμένους καλλιτέχνες.
«Η καθιέρωση και η αναγνώριση των Αισχυλείων μας επιφορτίζει κάθε χρόνο με την ευθύνη να
γινόμαστε καλύτεροι, να βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους χιλιάδες επισκέπτες μας από το Θριάσιο, το λεκανοπέδιο της Αττικής και από το εξωτερικό. Δεν είναι κομπασμός, αλλά νομίζουμε πως
η προσπάθεια τόσων χρόνων και τόσων ανθρώπων για την προώθηση του πολιτισμού, μας επιτρέπουν να ελπίζουμε στην προσέλευση όλο και περισσότερων Ευρωπαίων και όχι μόνο πολιτών»
πρόσθεσε ο ίδιος.

Κωνσταντίνα Μαρούγκα, Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και μέλος της Επιτροπής των
«Αισχυλείων»:

« Το φεστιβάλ, από το 1974 που χαράζει την πολιτιστική στρατηγική της πόλης, απέδειξε την
αντοχή του στο χρόνο.«Αυτές τις τέσσερις δεκαετίες τα Αισχύλεια έχουν μεγαλώσει, έχουν ωριμάσει και το κυριότερο, δεν έχουν παρακμάσει. Αντίθετα, βρίσκουν συνεχώς τρόπους να ανανεώνονται. Ο πολιτισμός γίνεται στην πόλη της Ελευσίνας τρόπος ζωής και δεν βρίσκεται απλά
στον πυρήνα κάθε προσπάθειας, αλλά κινητοποιεί, συνενώνει ετερόκλητα στοιχεία, διαμορφώνοντας έτσι στο χρόνο τη νέα Ελευσίνα».

10-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τμ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ).
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.
ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ/ΜΑΝΔΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 (ΒΑΣΙΛΙΚΗ)

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Η΄ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6985821192

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ"
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€
- ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877
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ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΠΑΚΙΡΤΖΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΠΙΘΙΖΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

« Η μόρφωση δεν είναι υπόθεση γνώσης, είναι υπόθεση ζωής »

(Δ. Γληνός)

Αγαπητοί μαθητές /τριες, Με την ευκαιρία της έναρξης των Πανελλήνιων εξετάσεων το ΔΣ της Ένωσης Γονέων
σας εύχεται καλή επιτυχία για να πραγματοποιήσετε τους στόχους και τα όνειρά σας.

O Δρόμος της Ζωής για όλους εσάς τους μαθητές και μαθήτριες, είναι μακρύς και δεν καθορίζεται από την επιτυχία
ή την αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Με εφόδια την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα και τον
αγώνα μπορείτε να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα για μια καλύτερη ζωή.
Όλοι εμείς οι γονείς, σας στέλνουμε τη θετική μας συμπαράσταση γνωρίζοντας και μεταφέροντας το μήνυμα σε
εσάς, ότι η ζωή μας είναι ένας διαρκής αγώνας, που απαιτεί συνεχή προσπάθεια, καθόσον οι ευκαιρίες της ζωής
δεν σταματούν εδώ, αλλά συνεχίζονται καθ΄ όλη τη διάρκεια. Καλή Δύναμη και Καλή Επιτυχία

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου

12-θριάσιο
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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)

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.

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.

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.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 10 ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ )
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛ: 6977426279

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγειος
επαγγελματικός χώρος 67τμ πλησίον
2ου Δημοτικού σχολείου.
Διαθέτει πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθμευσης. Κατάλληλο για γραφείο
ή mini market.
Τιμή συζητήσιμη. 6977982173

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

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

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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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Στρ.Νικ.Ρόκα 5
Τηλέφωνο: 2132014904
Φαξ:2105555880
Ταχ.Κωδ.19600 Μάνδρα
Πληρ. κα Ευγενία Μητροπούλου
e-mail: mitropoulou@mandraseidyllias.gr
URLwww. Mandras-Eidyllias.gr

Μάνδρα:7.6.2017
Αριθμ.Πρωτ.10945

«Προμήθεια σκυροδέματος,
ασφαλτοσκυροδέματος λοιπών
υλικών Δ.Κ. Ερυρθών»
Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι
αριθμ. μελέτης:ΔΠ17/2017
Κ.Α. 30.6699.0016

Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε
επανάληψη ο συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος,
λοιπών υλικών Δ.Κ. Ερυθρών», με
σφραγισμένες προσφορές για τις
Ομάδα Α:Ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών υλικών ασφάλτου
εκτιμώμενης αξίας 22.320,00
Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%
Ομάδα Β: Σκυρόδεμα εκτιμώμενης αξίας 26.680,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 49.000,00 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
24% για τις ομάδες που επαναλαμβάνεται, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά
βάση τιμής σε Ευρώ η οποία θα
δοθεί για μία ή περισσότερες
ομάδες σύμφωνα με όσα ορίζονται
στην υπ’αριθμ. ΔΠ17/2017 μελέτη
της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
26.6.2017 ημέρα Δευτέρακαι ώρα
9:00πμ με ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών στις 9:30 πμ ενώπιον
της αρμόδιας επιτροπής του
Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα
(Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)
επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45,
ΤΚ19600, Μάνδρα από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών.
Δεκτοί στο διαγωνισμό με δικαίωμα υποβολής προσφοράς γίνονται
αναγνωρισμένες ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις των παρακάτω
κατηγοριών:Έλληνες και αλλοδαποί,
Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και
και
αλλοδαπά,Συνεταιρισμοί
Ενώσεις
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2% του
προϋπολογισμού της μελέτης
χωρίς ΦΠΑ 24% για τις ανωτέρω
ομάδες ήτοι 790,32 Ευρώ,εφ’όσον
ο προσφέρων συμμετέχει για τις
ανωτέρω ομάδες των υπό προμήθεια ειδών άλλως για ποσό που
θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ
24% για τη συγκεκριμένη/ες
συμμετοχής
και
ομάδα/δες
βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του ΤΠ&Δ ή επιταγή αναγνωρισμένης Τράπεζας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν
4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ζητούν πληροφορίες για τα
ισχύοντα τεύχη του διαγωνισμού
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και
έως και την προηγούμενη ημέρα
του διαγωνισμού από το Τμήμα
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και
Προμηθειών του Δήμου Μάνδρας
– Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο
2132014904.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα τεύχη της διακήρυξης από το Δημοτικό Κατάστημα
Στρ. Νικ. Ροκα 45 ή να τους αποσταλούν μέσω e-mail μετά από
συνεννόηση με την Υπηρεσία
μέχρι και την προηγούμενη ημέρα
της δημοπρασίας
εργάσιμες
ημέρες και ώρες από 9:00 έως
13:00.
Η Δήμαρχος
Ιωάννα Κριεκούκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ –
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τ.Θ. 703 60
166 10, Γλυφάδα
Τηλέφωνο : 210 - 8916264
Fax : 210 - 8916384
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια «Καυσίμων για τις Οργανικές μονάδες ΥΠΑ για το έτος 2017».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικ-

πύλης
τυακής
www.promitheus.gov.gr
του
συστήματος.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 2606-2017 και ώρα 00:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 03-07-2017 και
ώρα 17:00 Χρονική διάρκεια
ισχύος προσφορών : Έξι μήνες
από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προϋπολογισμός : €
1.335.869,55 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Γλώσσα : Ελληνική Εγγυήσεις : Εγγυητική επιστολή
συμμετοχής
ποσού
ίσο
€
21.546,283., χωρίς ΦΠΑ. ή 2%
επί
της
προϋπολογισθείσας
δαπάνης της ποσότητας που προσφέρεται.
Με την υπογραφή της Σύμβασης
θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με το 5% του
συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο
άρθρο 25 του Ν. 4412/16, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 19 του

ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ:
Δόθηκε παράταση για τις αιτήσεις

Π

ιδίου νόμου. Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, ανά είδος και τόπο παράδοσης , όπως αυτά ορίζονται στη
Διακ/ξη.
Τρόπος πληρωμής: σύμφωνα με
τις οικείες ισχύουσες διατάξεις και
διαδικασίες, ως εξής : με ένταλμα
που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των καυσίμων έναντι δελτίου αποστολής, τιμολογίου(με την εξόφληση του 100%
της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας)
καθώς και πιστοποιητικού της περιφέρειας όπου θα βρίσκεται η έδρα
του αναδόχου για τη μέση λιανική
τιμή πώλησης του κάθε είδους
κατά την ημέρα παράδοσής του
και εφόσον η επιτροπή παραλαβής
δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα
ως προς την ποιότητα και καταλληλότητά τους.
Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες
της Υπηρεσίας, θα εκδίδεται
τιμολόγιο του προμηθευτή αμέσως
μετά την παράδοση του καυσίμου.

θριάσιο-13

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), στις
ή
διευθύνσεις
www.ypa.gr
πεδίο
στο
www.hcaa.gr,
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις
ή τροποποιήσεις που αφορούν τη
Διακήρυξη μέχρι την ημερομηνία
διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» A/A Συστήματος: 39765), ενώ δημοσιεύεται και
στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ
http://diavgeia.gov.gr. (Α∆Α :
Ω Π Ω 7 4 6 5 Χ Θ Ξ - Λ 1 ∆ )
Πληροφορίες θα δίνονται από την
Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ.
210 8916264 (Κ. Ανέστου). Ημερομηνία αποστολής στην επίσημη
εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 01-06-2017.
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Οικονομικού & Εφοδιασμού
Σ. Ζαρκάδας

αράταση για τις αιτήσεις στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ έδωσε η ΕΕΤΑΑ μετα τα προβλήματα
που δημιουργήθηκαν κυρίως με τις φορολογικές
δηλώσεις 2017 και τις εκκαθαρίσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ για την παράταση των αιτήσεων στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

Η πρόσκληση για την δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής 2017-2018», εφέτος μετά
από προσπάθεια, ξεκίνησε νωρίς προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για τις/τους ωφελούμενες/ωφελούμενους, εύρεσης του σταθμού της επιλογής τους και γενικότερα καλύτερου οικογενειακού προγραμματισμού τους. Η
προετοιμασία και η οργάνωση της επόμενης χρονιάς
(2017 -2018) είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες και για
τις δομές, δημόσιες και ιδιωτικές.
Ήταν άλλωστε ομόθυμη η απαίτηση από τους γονείς και
τους φορείς για έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση της δια

δικασίας επιλογής των ωφελούμενων με voucher.
Τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν σε σχέση με τις
φορολογικές δηλώσεις θα αντιμετωπισθούν με ευθύνη
και αποτελεσματικότητα από την ΕΕΤΑΑ και τις/τους υποψήφιες/ους.
Έτσι:1. Δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων έως 14
Ιουνίου Ημέρα Τετάρτη.
2. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα κατά την υποβολή της αίτησης έχει υποβάλει την φορολογική δήλωση και
δεν είγε εκδοθεί Πράξη Προσδιορισμού Φόρου - Εκκαθαριστικό Σημείωμα, αντ' αυτού θα υποβάλει μόνον το ΕΙ,
και θα αποστείλει το εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον
έχει εκδοθεί μέχρι την 25/6/2017
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14-θριάσιο

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται ή πωλείται

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ
Ι
Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε ΡΑ
(36TM)
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπερής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόριστη θέα, ελεύθερη, καλή κατάσταση, κοντά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ 65 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ
25.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6977676099 Κος ΔΗΜΗΤΡΗΣ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
115 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ
ΡΟΥΠΑΚΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΚΗΠΟ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 520
Τ.Μ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ:
6947144257

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
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)
Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών
(βρεφονηπιοκόμος).
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποιαδήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας

698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμβανει φυλαξη παιδιων στην
περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042.
Fax:
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.

Χαρίζονται 5 γατάκια είναι 1 μηνός
(αρσενικά και θηλυκά) και θα δοθούν
σε υπεύθυνα άτομα που αγαπούν τα ζώα
Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε στο 6948683400.
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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 ΛΥ ΚΕ Ι Ο Υ - Γ ΥΜ Ν 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

16-θριάσιο
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