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ΣΤΗ Β΄ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΦΥΛΗ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ- ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Ανοίγουν 3.500 θέσεις Κοινωφελούς εργασίας σε 17 δήμους
Γραμμές - εφιάλτης
για οδηγούς και επιβάτες
αστικών συγκοινωνιών
στη Δυτική Αττική
Μαχαιρώματα, εκφοβισμός επιβατών και
αγοραπωλησίες ουσιών μέσα σε λεωφορεία

Μέχρι τέλος Ιουλίου θα δημιουργηθούν συνολικά 10.000
θέσεις σε επιχειρήσεις ΟΤΑ και δημοσίου τομέα
Óåλ. 3

ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΑΠΟ ΔΗΜΟ KAI ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Δεσμεύσεις για «ένα καλύτερο αύριο»
στις Αχαρνές από την Πολιτεία

Σε πρώτη φάση δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. θα «οργώσουν» τους καταυλισμούς για τα κρυμμένα όπλα,
επιστρατεύοντας μέχρι και ανιχνευτές μετάλλων! Παράλληλα, ιδρύεται τμήμα επιχειρησιακού σχεδιασμού
δυτικής Αττικής με έδρα το Μενίδι, ανεξάρτητο τμήμα Τροχαίας στην περιοχή, ενώ από σήμερα θα υπάρχουν
σε μόνιμη βάση δύο ομάδες ΔΙΑΣ και θα ενισχυθούν οι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ και οι περιπολίες.

Óåë. 3

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
«Να απαλλαγούν από τον
ΕΝΦΙΑ όσοι έχασαν τα
σπίτια τους στη Λέσβο»

Óåλ. 9

ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. Βασιλείου : Το μέλλον
των παιδιών Ρομά βρίσκεται
στην παιδεία!

Óåë. 3

«Λαμπάδιασε» η πλαγιά πλησίον της
λίμνης Κουμουνδούρου στον Σκαραμαγκά

Óåë. 2-8

Η κατασκευαστική εμβέλεια
που θέλει να πετύχει η Goldair - εντός
του 2018 - στο Εμπορευματικό Θριασίου

Óåλ. 3

Óåλ. 5

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία
το 2ο Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα
Ερασιτεχνικής Καλαθοσφαίρισης
WABL | West Attica Basket League

Óåë. 2

Aύξηση 1% της απασχόλησης
στην Ελλάδα το α΄ τρίμηνο του
2017, σύμφωνα με τη Eurostat

Óåλ. 7

ΣΕ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
΄΄Θερινή παιδική
κατασκήνωση
μέσα στην
πόλη 2017΄΄
Óåλ. 6

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Καμπόλης Γεώργιος Δ.
Ειρήνης 30, 2105574683

Ελευσίνα
Καρατζάς Γεώργιος Ε.
Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

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

ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Δεκελείας 10 & Οδυσσέως, 2102460652
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

«Λαμπάδιασε» η πλαγιά πλησίον της
λίμνης Κουμουνδούρου στον Σκαραμαγκά

Φ

ωτιά στην πλαγιά πλησίον της λίμνης Κουμουνδούρου στον Σκαραμαγκά, πίσω από το εκκλησάκι της
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στον κόμβο των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο. Η φωτιά ξεκίνησε από χαμηλά
στην εθνική οδό και επεκτάθηκε στην πλαγιά του λόφου. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό περίπου στις 13:00
μ.μ. Ως επακόλουθο, υπήρξε μποτιλιάρισμα και η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Κορινθο διεξαγόταν για κάμποση ώρα με μεγάλη καθυστέρηση. Άμεση ήταν η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων του διυλιστηρίου και της
Π.Υ. για την κατάσβεσή της. Πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονταν προληπτικά στο χώρο έως το απόγευμα .

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Τσακάλωφ
Αθανασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ, 2102484070
Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου Δάσος, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ2105320973

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα φτάσει στους
33 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αυγουστίνος, Αυγουστίνα
Αύγουστος, Αυγούστα
Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερονύμη
Μόνικα, Μόνα, Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτανσία

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ KAI ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Α

Δεσμεύσεις για «ένα καλύτερο αύριο» στις Αχαρνές από την Πολιτεία

ντιπροσωπεία του Δήμου Αχαρνών επισκέφτηκε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ,το απόγευμα της Τρίτης, 13 Ιουνίου 2017, για να
εκφράσει την αγανάκτηση των κατοίκων, πολλοί εκ των οποίων διαδήλωσαν έξω από το Υπουργείο ζητώντας να μπει τέλος στην παραβατικότητα που επικρατεί στην πόλη.
O δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός μετά τη συνάντηση της αντιπροσωπείας
του δήμου και των κατοίκων της περιοχής με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου (διήρκησε 75 λεπτά) τόνισε τα εξής: «Έγινε συζήτηση με τον υπουργό,
τον γγ του υπουργείου και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ και υπήρξε η δέσμευση για
ένα καλύτερο αύριο για τις Αχαρνές.
Στο μεταξύ εχθές το απόγευμα στις 19:00 διοργανώθηκε
νέα πορεία διαμαρτυρίας στην πλατεία Καράβου ενώ υπήρξε
νέα συνάντηση με τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ κ. Τσουβάλα για να
παρουσιασθεί το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας
στην περιοχή των Αχαρνών.
Από την πλευρά του πάντως ο Δήμος Αχαρνών τηρεί
στάση αναμονής, αλλά και από το σύνολο των κατοίκων εκφράζονταν επιφυλάξεις ως προς την αξιοπιστία του Υπουργείου. «Ο Δήμαρχος έχει επισκεφτεί πολλές φορές το Υπουργείο και δέχθηκε διαβεβαιώσεις ότι το πρόβλημα θα λυθεί.
Όμως το αποτέλεσμα δε δικαίωσε την ηγεσία του Υπουργείου
και της ΕΛΑΣ» αναφέρουν οι αγανακτισμένοι πολίτες.

Σε πρώτη φάση δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. θα «οργώσουν» τους καταυλισμούς για κρυμμένα όπλα,
επιστρατεύοντας μέχρι και ανιχνευτές μετάλλων!

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

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ σε πρώτη φάση θα προβούν στη χρήση ανιχνευτών
μετάλλων προκειμένου να εντοπίσουν τα οπλοστάσια που είναι θαμμένα στους καταυλισμούς των Ρομά στη δυτική
Αττική ξεκινώντας από το Μενίδι.
Μετά τις εντολές που πήραν από τον πολιτικό προϊστάμενό τους Νίκο Τόσκα, οι επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. είναι αποφασισμένοι να «καθαρίσουν» μια για πάντα τις περιοχές στις οποίες η εγκληματικότητα χτυπάει κόκκινο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από απανωτές συσκέψεις έχουν αποφασίσει να πραγματοποιούν τουλάχιστον
δύο ερευνητικές εισβολές κάθε εβδομάδα στους καταυλισμούς των Ρομά και να ψάχνουν πιθαμή προς πιθαμή όχι
μόνο τα σπίτια, αλλά και το υπέδαφος, με τα ειδικά μηχανήματα, για να αποκαλύψουν τον παράνομο οπλισμό για τον
οποίο έχουν πληροφορίες πως είναι θαμμένος.
συνεχίζεται στη σελ. 8
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ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. Βασιλείου : Το μέλλον
των παιδιών Ρομά βρίσκεται
στην παιδεία!

Σ

την εκδήλωση Λήξης της σχολικής χρονιάς του
7ου Δημοτικού Σχολείου στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου - όπου φοιτούν κυρίως παιδιά Ρομά παρευρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Γ.
Βασιλείου , ο οποίος επεσήμανε την από κάθε άποψη
προσεγμένη δουλειά που γίνεται από όλους τους δασκάλους αλλά και την δίψα για μάθηση που επιδεικνύουν
οι μικροί μαθητές.
Στην εκδήλωση κρατήθηκε ενός λεπτού ΣΙΓΗ για τον
θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι.

θριάσιο-3

ΣΤΗ Β΄ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΦΥΛΗ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ- ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Ανοίγουν 3.500 θέσεις Κοινωφελούς εργασίας σε 17 δήμους
Μέχρι τέλος Ιουλίου θα δημιουργηθούν συνολικά 10.000 θέσεις
σε επιχειρήσεις ΟΤΑ και δημοσίου τομέα

Ε

ντός των επόμενων ημερών ξεκινά το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 17 δήμους θύλακες
υψηλής ανεργίας για 3.500 άτομα, όπως ανακοίνωσε η
διοικήτρια του ΟΑΕΔ Μ. Καραμεσίνη.Ενώ, σύμφωνα με την κ.
Καραμεσίνη, μέχρι το τέλος Ιουλίου, θα ανοίξει το πρόγραμμα
10.000 θέσεων κοινωφελούς εργασίας με επιχορηγήσεις σε
επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
για ανέργους 55 ετών και άνω.
Σε ό,τι αφορά στο νέο πρόγραμμα για τους 17 δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας, ήδη δόθηκε η τελική έγκριση με απόφαση
του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείο, η τελική έγκριση για την πρόσληψη 3.494
ανέργων.
Πρόκειται για το δεύτερο κύκλο δράσεων κοινωφελούς
εργασίας, το οποίο έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Οικονομίας
και Ανάπτυξης και υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αναβάθμιση των επαγγελματικών
προσόντων των συμμετεχόντων – ανέργων για την επανένταξή
τους στην αγορά εργασίας αφενός, και αφετέρου την κάλυψη
αναγκών σε προσωπικό των 17 δήμων που συγκεντρώνουν
υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας. Οι δήμοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι: Περάματος, ΑμπελοκήπωνΜενεμένης, Άργους-Μυκηνών, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς,
Άρτας, Παύλου Μελά, Σαλαμίνας, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Φυλής, Παιονίας, Ασπροπύργου, Κορδελιού-Ευόσμου, Σιντικής, Αγρινίου, Κορίνθου και Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
Το πρόγραμμα είναι οκτάμηνης διάρκειας.

Στόχος της Διευθύντριας του Σχολείου κ. ΒΑΒΟΥΛΗ
ΜΑΤΙΝΑΣ όπως και των εκπαιδευτικών του σχολείου είναι να ανέβει ο πήχης των προσδοκιών για την επόμενη χρονιά και ακόμα περισσότερα παιδια Ρομά απο τη
Νέα Ζωή να εγγραφούν και να παρακολουθησουν
ΑΝΕΛΛΙΠΩΣ τα μαθήματα, μια προσπάθεια που όπως
δηλώσε ο κ. Βασιλείου θα στηρίξει η Περιφέρεια Αττικης - γιατί το μέλλον ΟΛΩΝ και ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ των παιδιών
των Ρομά βρίσκεται στην παιδεία!

Οι άνεργοι που θα συμμετέχουν θα απασχοληθούν στην υλοποίηση έργων τα οποία θα αφορούν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών.
Προκειμένου δε να επιτευχθεί ο στόχος της διευκόλυνσης της
επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, το πρόγραμμα
περιλαμβάνει δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων, όπως
συμβουλευτική, κατάρτιση κ.λπ.
Αναφορικά με τη συμβουλευτική, στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ θα
προσφέρονται δύο υποχρεωτικές συνεδρίες στους ωφελούμενους, κατά την είσοδο και την έξοδο τους στην πράξη χωρίς κόστος,

Γραμμές - εφιάλτης για οδηγούς και επιβάτες
αστικών συγκοινωνιών στη Δυτική Αττική

Ε

Μαχαιρώματα, εκφοβισμός επιβατών και αγοραπωλησίες ουσιών μέσα σε λεωφορεία

πιθέσεις με πέτρες, ρίψεις μολότοφ, εκφοβισμός επιβατών,
παρενοχλήσεις
γυναικών,
μαχαιρώματα, ληστείες, αγοραπωλησία
ουσιών, ακόμη και χρήση ναρκωτικών
μέσα στα λεωφορεία, είναι μερικά από τα
περιστατικά, με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι εργαζόμενοι και επιβάτες. Τις
γκρίζες ζώνες των ΟΣΥ αποτελούν οι
γραμμές που περνούν από το Μενίδι, τα
Ανω Λιόσια, την Ελευσίνα, το Ανω Πέραμα, το Μενίδι, τη Ζωφριά και τον Ασπρόπυργο, όπως περιγράφουν οι ίδιοι οι
οδηγοί των ΟΣΥ.
Στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές η
επίθεση κατά των λεωφορείων μεταφράζεται σε αντιδραστικότητα κατά της εξουσίας, ενώ η εγκληματικότητα που παρατηρείται ακόμη και εντός οχημάτων (αγοραπωλησίες και χρήση ναρκωτικών,
μαχαιρώματα, ληστείες κ.ά.) επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η αστυνόμευση
θεωρείται απούσα.
Η δραματική πλέον εμπειρία των
οδηγών των ΟΣΥ τούς επιτρέπει να καταλαβαίνουν τα εγκληματικά στοιχεία «από
τον τρόπο που κινούνται», όπως εξηγούν
οι ίδιοι. «Εχουν πετάξει πέτρες στα οχή-

ματα, αντικείμενα βαριά, επιβάτες έχει
τύχει να χτυπήσουν, ενώ βρίσκουμε στο
τέλος της βάρδιάς μας ακόμη και χρησιμοποιημένες σύριγγες», περιγράφει με
τρόμο οδηγός (διατηρεί για ευνόητους
λόγους την ανωνυμία του).
Δεν είναι λίγες, μάλιστα, οι περιστάσεις
κατά τις οποίες οι οδηγοί επιλέγουν να
διακόψουν τη λειτουργία κάποιας γραμμής ή να τροποποιήσουν το δρομολόγιο
για λόγους ασφαλείας. Χαρακτηριστική
περίπτωση είναι η λεωφορειακή γραμμή
805 στον Ασπρόπυργο, η οποία λόγω
των συστηματικών επιθέσεων σταματά
την εκτέλεση δρομολογίων νωρίτερα
μέσα στην ημέρα και πριν διανύσει το
σύνολο της προγραμματισμένης διαδρομής, για λόγους ασφαλείας. Το ίδιο

συμβαίνει και σε άλλες γραμμές στις παραπάνω περιοχές.
Στο μεταξύ, ακόμη και οι εταιρείες
ταχυμεταφορών αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα με παραδόσεις σε περιοχές
όπως το Μενίδι, καθώς οι εργαζόμενοί
τους έχουν γίνει θύματα επιθέσεων και
ληστείας. «Θυμάμαι τρία περιστατικά
κατά τα οποία ομάδα ατόμων ακινητοποίησε τους κούριερ, τους κατέβασε υπό
την απειλή όπλου από το μηχανάκι τους
και τους λήστεψε», περιγράφει σεργαζόμενη σε εταιρεία ταχυμεταφορών.
«Πλέον, αποφεύγουμε παραδόσεις
δεμάτων σε αυτές τις περιοχές, καθώς
δεν υπάρχει άλλη λύση για εμάς».
Πηγή: Καθημερινή

με όρους που θα εξειδικεύονται στη Δημόσια Πρόσκληση του
ΟΑΕΔ. Η δε Κατάρτιση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών
κατάρτισης (voucher).

Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στη θέση απασχόλησης για την
οποία έχουν επιλεχθεί και μία ημέρα της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης.
Η κατάρτιση θα ξεκινήσει μετά τον δεύτερο μήνα του προγράμματος.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, και να ανήκουν σε μία τουλάχιστον
από τις παρακάτω κατηγορίες:

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη
οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών
είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη
μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων
του ΟΑΕΔ.
Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού
τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του
ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω
των 29 ετών. 6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του
ΟΑΕΔ.
Να σημειωθεί ότι ποσοστό 15% των θέσεων θα καλυφθεί από
ΑμεΑ, βάσει με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κατασκευαστική εμβέλεια που
θέλει να πετύχει η Goldair -εντός του
2018 - στο Εμπορευματικό Θριασίου

Σ

τις αρχές του 2018 , εφόσον τηρηθούν τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, πρόκειται να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες στο Θριάσιο εμπορευματικό κέντρο.
Πρωτύτερα, θα πρέπει να έχουν ληφθεί όλες οι σχετικές αδειοδοτήσεις και να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση από το Ελεγκτικό
Συνέδριο και η επικύρωση της σύμβασης από τη Βουλή.
Για την κατασκευή και εκμετάλλευση του Θριασίου εμπορευματικού κέντρου, ανάδοχος έχει ανακηρυχτεί η κοινοπραξία ΕΤΒΑ
ΒΙΠΕ – Goldair για περίοδο 60 ετών.
Στο Θριάσιο πρόκειται να κατασκευαστούν 235.000 τ.μ. κτιρίων,
250.000 παλετοθέσεις επί 210.000 τ.μ. αποθηκών, 4.000 θέσεις
για αυτοκίνητα και 120 θέσεις για φορτηγά.
Η περίοδος κατασκευής περιλαμβάνει 120.000 τ.μ. αποθηκευτικών χώρων από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης, και παράλληλα η κοινοπραξία έχει την υποχρέωση,
σε ορίζοντα 5ετίας, να κατασκευάσει επιπλέον 120.000 τ.μ.Θα
υπάρχουν χώροι που θα μπορούν να λειτουργούν για κοινωφελείς σκοπούς (τράπεζες, τελωνεία, φαρμακεία κ.λπ.). Η πρώτη
φάση της επένδυσης είναι ύψους 180 εκατ. ευρώ και αφορά
στην κατασκευή 120.000 τμ., στεγασμένων χώρων και δημιουργία σιδηροδρομικής γραμμής, που θα ενώνει τις αποθήκες με
το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο.

4-θριάσιο
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ΟΑΕΔ: Πότε δεν χάνεται το επίδομα
ανεργίας με περιστασιακή απασχόληση

Ε

γκύκλιο με την οποία δίνει διευκρινίσεις για το άρθρο
92 του ν. 4461/2017, με το οποίο ρυθμίζεται το θέμα
της περιστασιακής απασχόλησης των εγγεγραμμένων ανέργων εξέδωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), με αφορμή το θέμα που ανέκυψε με τους
εγγεγραμμένους ανέργους στον Οργανισμό.
Το εν λόγω άρθρο προβλέπει πως «άνεργοι εγγεγραμμένοι
στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που πραγματοποίησαν ως και 70 ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτησή τους προς τον ΟΑΕΔ να
βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένου του ως
άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά
το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι».
Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ:

«Σε σκοπιµότητα ή σε πληµµελή ενηµέρωση, µπορεί να
αποδώσει κανείς τα δηµοσιεύµατα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, σύµφωνα µε τα οποία οι επιδοτούµενοι άνεργοι
χάνουν το επίδοµα ανεργίας, εφόσον απασχολούνται περιστασιακά (σποραδική απασχόληση).
Η διοίκηση του ΟΑΕΔ µε κατηγορηµατικό τρόπο διαβεβαιώνει ότι συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή µε το νέο
νοµικό καθεστώς (άρθρο 92 του νόµου 4461/2017 για την «περιστασιακή εργασία των εγγεγραµµένων ανέργων») διασφαλίζεται η συνέχιση της επιδότησης ανεργίας – µετά την ολοκλήρωση της σποραδικής απασχόλησης – για όσο διάστηµα αποµένει, έως την ολοκλήρωση του εγκριθέντος χρόνου επιδοτούµενης ανεργίας.
Τα δηµοσιεύµατα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου αναφέρουν ότι το επίδοµα χάνεται ακόµη και µε την πραγµατο-

ποίηση ενός ηµεροµισθίου από τον
επιδοτούµενο
άνεργο.
Στην
πραγµατικότητα όµως, κανένα
δικαίωµα στην επιδότηση ανεργίας
δεν χάνεται για τον άνεργο που
απασχολείται περιστασιακά. Η
επιδότηση αναστέλλεται και µε νέα
αίτηση του δικαιούχου επανέρχεται
µε την ολοκλήρωση της περιστασιακής του απασχόλησης.
Κάτι ανάλογο συνέβαινε και µε
το προηγούµενο καθεστώς, µε την
εξής ουσιαστική διαφορά: η αµοιβή για τις ηµέρες εργασίας που
µεσολαβούν εντός του χρόνου επιδοτούµενης ανεργίας,
συµψηφιζόταν µε το καταβαλλόµενο επίδοµα. Το νέο καθεστώς
είναι σαφώς ευνοϊκότερο για τον άνεργο, καθώς και ο χρόνος
επιδοτούµενης ανεργίας παρατείνεται (για διάστηµα αντίστοιχο
µε την περιστασιακή απασχόληση) και η αµοιβή της εργασίας
του δεν συµψηφίζεται µε το ποσό της επιδότησης.
Αναλυτικά το νέο σύστηµα για την «περιστασιακή εργασία
των εγγεγραµµένων ανέργων», το οποίο έχει τεθεί σε εφαρµογή µε σχετική εγκύκλιο της διοίκησης του ΟΑΕΔ, έχει τα εξής
πλεονεκτήµατα:
Σε ό,τι αφορά τους επιδοτούµενους ανέργους που κατά τη
διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας τους πραγµατοποιούν ορισµένες ηµέρες εργασίας, µε την έναρξη της εργασίας
τους, επέρχεται – αυτοµατοποιηµένα – η αναστολή της επιδότησης ανεργίας τους και πιστώνεται το αναλογούν - έως την έναρξη της εργασίας - επίδοµα στον λογαριασµό του επιδοτούµενου. Στη συνέχεια µε την καταγγελία ή τη λήξη της σύµβασης
(έστω κι αν πρόκειται για εργασία µιας ηµέρας), επαναχορη

Η εγκύκλιος για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ενεργοποιεί τη σχετική διάταξη με την οποία παρατείνεται και
φέτος η δυνατότητα χορήγησης των
πινακίδων για 1, 3 ή περισσότερους μήνες
με το αντίστοιχο αντίτιμο.
Εάν κάποιος δεν επιστρέψει τις πινακίδες
εντός του χρονικού διαστήματος για το
οποίο έχει πληρώσει τέλος κυκλοφορίας
(πχ ένας μήνας) τότε κινδυνεύει να χρεωθεί επιπλέον ένα ιδιαίτερα τσουχτερό πρόστιμο, το οποίο φθάνει στο διπλάσιο του
ετήσιου τέλους κυκλοφορίας που θα πλήρωνε!
Ο τιμοκατάλογος

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Πιτσιλή, για
άρση ακινησίας:

α) χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο
όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας

β) χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας
γ) για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και
μέχρι το τέλος αυτού (31.12.2017), καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των
αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών
κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του
έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων
τελών.
Η άρση της ακινησίας θα γίνεται κατόπιν
εγγράφου αιτήματος του κατόχου του οχήματος ενώ για τον υπολογισμό του ποσού
των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της άρσης εάν δηλαδή αυτή γίνεται
στην αρχή ή στο τέλος του μήνα. Εάν δηλαδή κάποιος ζητήσει άρση στις 25 του μήνα
θα πληρώσει για ολόκληρο το μήνα.

Παραδείγματα

1. Για επιβατικό ΙΧ 1000 κ.εκ., τα ετήσια
τέλη κυκλοφορίας είναι 120€. Έστω ότι
φορολογούμενος αιτείται εγγράφως άρσης
ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2017:
- εάν επιλέξει την άρση για 1 μήνα τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται
ως εξής: 120€ x (2/12) = 20€. Τα στοιχεία
κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη Δ.Ο.Υ. έως
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου,
αφού ο μήνας αυτός λογίζεται ολόκληρος
για τις ανάγκες υπολογισμού των τελών.
- εάν επιλέξει την άρση για 3μήνες τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας θα είναι 120€ x
(4/12) = 40€. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην
περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη Δ.Ο.Υ. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου.
- εάν επιλέξει την άρση για το υπόλοιπο
του έτους δηλαδή μέχρι 31-12-2017, θα
καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες
συν 2/12 ως εξής: 120€ x (7/12) + 120€ x
(2/12) = 70€ + 20€ = 90€.

2. Για επιβατικό ΙΧ με εκπομπές 100γρ
CO2/χλμ , τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι
: 100 x 0,90 = 90€. Έστω ότι φορολογούμενος αιτείται (εγγράφως) άρσης ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2017:
- εάν επιλέξει την άρση για 1 μήνα τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται
ως εξής: 90€ x (2/12 ) = 15€. Τα στοιχεία
κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη Δ.Ο.Υ. έως

την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου,
αφού ο μήνας αυτός λογίζεται ολόκληρος
για τις ανάγκες υπολογισμού των τελών.
- εάν επιλέξει την άρση για 3μήνες τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας θα είναι 90€ x
(4/12) = 30€. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην
περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη Δ.Ο.Υ. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου.
- εάν επιλέξει την άρση για το υπόλοιπο
του έτους μέχρι 31-12-2017, θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν
2/12, δηλαδή 90€ x [(7/12) + (2/12)] = 90€
x (9/12) = 67,5€
Πρόστιμο εκπρόθεσμης επιστροφής

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής των στοιχείων ή μη επιστροφής αυτών
στη Δ.Ο.Υ., επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των αναλογούντων
ετησίων τελών κυκλοφορίας, δηλ. εάν ο
ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος του
παραδείγματος 1 έχει καταβάλλει τέλη
κυκλοφορίας για διάρκεια άρσης τριών
μηνών (40€) και δεν επιστρέψει τα στοιχεία
(άδεια και πινακίδες ) του οχήματος εμπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 120€
x 2=240€.
Αυτονόητο είναι ότι δεν απαιτείται η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στη
Δ.Ο.Υ. όταν η άρση γίνεται για το υπόλοιπο
του έτους που περιλαμβάνει και τον τελευταίο μήνα του έτους 2017 (Δεκέμβριο), εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη
κυκλοφορίας του 2018.

γείται – µετά από αίτηση του ανέργου - το υπόλοιπο της
επιδότησής τους, χωρίς συµψηφισµό της αµοιβής του µε το
επίδοµα ανεργίας, όπως συνέβαινε έως τώρα. Κατά συνέπεια,
οι τακτικά επιδοτούµενοι άνεργοι, πλέον, διατηρούν το δικαίωµα
να λάβουν το σύνολο των ηµερών της αρχικά εγκριθείσας
επιδότησής τους. Επιπλέον, εφόσον δεν υπερβούν τα 70 ηµεροµίσθια ανά δωδεκάµηνο δεν µηδενίζει ο προηγούµενος σωρευµένος χρόνος ανεργίας που είχαν συγκεντρώσει ως την
ηµέρα έναρξης της περιστασιακής εργασίας τους.
Σε ό,τι αφορά τους µη επιδοτούµενους ανέργους, µε την ίδια
διάταξη (άρθρο 92 του ν.4461/2017) δίνεται για πρώτη φορά η
δυνατότητα σε περίπου ένα εκατοµµύριο (1.000.000) εγγεγραµµένους ανέργους, εκ των οποίων 550.000 είναι µακροχρόνια
άνεργοι, να διατηρήσουν τον προηγούµενο σωρευµένο χρόνο
ανεργίας και ως εκ τούτου την ιδιότητα του µακροχρόνια ανέργου, εφόσον απασχοληθούν µε περιστασιακή εργασία µέχρι και
70 ηµεροµισθίων ανά δωδεκάµηνο.
Τέλος, διατηρούν το δικαίωµα στις παροχές των µακροχρονίως ανέργων (επίδοµα, µοριοδότηση, διευκολύνσεις κλπ.)».

ΕΣΑ: Οι έμποροι ζητούν λύσεις
από την ΕΛ.ΑΣ.

Η

αντοχή του Εμπορικού Κόσμου της πρωτεύουσας εξαντλήθηκε δηλώνει η νέα
ηγεσία του εμπορικού συλλόγου της πόλης
.Ζητεί άμεσα μετρά από την ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας και απαιτεί άμεση επίλυση, το παράνομο εμπόριο και προβλήματα αρμοδιότητας της
Τροχαίας Αθηνών.
Προτείνει να οριστούν αξιωματικοί οι οποίοι σε
συνεργασία με τους τοπικούς φορείς να αυξήσουν
δραστικά την αστυνόμευση της τουριστικής περιοχής.
Παράλληλα θα επιδιωχθεί η συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο, τον Δήμο Αθηναίων και το ΣΥΚΑΠ
ώστε υπό τον συντονισμό του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών να προχωρήσει η διαδικασία απομάκρυνσης των παρανόμων πλανόδιων πωλητών
από τον χώρο της ΑΣΟΕΕ και σε συνεργασία με την
Τροχαία θα λυθεί άμεσα το θέμα των δυο παράνομων χώρων στάθμευσης ταξί στην περιοχή του
Μοναστηρακίου και του Συντάγματος.
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Σε εξέλιξη συνεχίζει να
βρίσκεται αστυνομική
έρευνα για την εξάρθρωση
μαφίας ναρκωτικών
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Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2ο Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα
Ερασιτεχνικής Καλαθοσφαίρισης WABL | West Attica Basket League

Ο

λοκληρώθηκε την Κυριακή 11/6 με μεγάλη
επιτυχία το 2ο Ανεξάρτητο Πρωτάθλημα
Ερασιτεχνικής Καλαθοσφαίρισης WABL | West
Attica Basket League που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2015
και διοργανώνεται από την ΚΟΙΝΣΕΠ SPORTACA |
Sports And Cultural Activities. Στο πρωτάθλημα πήραν
μέρος 16 ομάδες, εκτυπώθηκαν 280 δελτία και είχε
διάρκεια 9 μήνες. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε δύο
συναρπαστικά παιχνίδια, όπως τα περισσότερα στο
πρωτάθλημα, που είχαν πάθος, ανταγωνισμό μεταξύ
των αγωνιζόμενων, ήθος και αθλητικό πνεύμα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από εχθές μεγάλη επιχείρηση
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε διάφορες
περιοχές της Αττικής, αλλά και στην περιφέρεια για
την εξάρθρωση δύο μεγάλων εγκληματικών
οργανώσεων.

Τα μέλη τους είναι Έλληνες και αλλοδαποί που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή από την Αλβανία μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης, τις οποίες διακινούσαν τόσο
στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί περισσότερα από 25
μέλη των οργανώσεων, ενώ έχουν κατασχεθεί μεγάλες
ποσότητες κάνναβης, ταχύπλοα σκάφη, οχήματα και
χρηματικά ποσά.
Σύμφωνα με πληροφορίες στην υπόθεση εμπλέκεται και
αστυνομικός που υπηρετεί σε υπηρεσία της Ασφάλειας.
Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από τη ΔΑΑ.

Η έμπνευση για ένα ερασιτεχνικό τουρνουά μπάσκετ
δόθηκε στους διοργανωτές από το ολοένα και
αυξανόμενο αίτημα για ώρες κοινού σε κλειστά γήπεδα,
από παρέες μη-ενεργών ή παλαίμαχων αθλητών που
ήθελαν να απολαύσουν το αγαπημένο τους παιχνίδι σε
ένα όχι και τόσο ανταγωνιστικό επίπεδο και με την
προστασία ενός κλειστού γυμναστηρίου.
Έτσι προτάθηκε η ιδέα να μαζευτούν όλες αυτές οι

Τ

ερασιτεχνικές ομάδες φίλων και να απολαύσουν το
μπάσκετ σε ένα πρωτάθλημα με ενιαίους κανόνες και με
ένα σταθερό αγωνιστικό πρόγραμμα.
Αυτή ήταν η αφορμή για την ίδρυση του #WABL και η
Δημοτική Αρχή θεωρεί σημαντικό να ενισχύσει και να
στηρίζει τέτοιες οργανωμένες δράσεις με όσα μέσα και
υποδομές διαθέτει.
Περισσότεροι από 300 φίλοι του μπάσκετ από την
Ελευσίνα και την ευρύτερη περιοχή έχουν πλέον την
δυνατότητα στη δια βίου άθληση και τα πολυποίκιλα
οφέλη της και αυτό είναι εξαιρετικό.
Συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν ώστε να
ολοκληρωθεί με επιτυχία η διοργάνωση, υγεία στους
αθλητές και προπονητές των ομάδων και μια ευχή για
όλο και καλύτερες διοργανώσεις στο μέλλον!

Πως θα κατανεμηθούν οι πρόσθετοι πόροι του ΕΣΠΑ, ύψους 970,7 εκατ. ευρώ

ο σχέδιο κατανομής των πρόσθετων πόρων του ΕΣΠΑ,
ύψους 970,7 εκατ. ευρώ, που δικαιούται η χώρα μας για
την περίοδο 2014-2020 συζητήθηκε στο Κυβερνητικό
Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο συνεδρίασε προ
χθες με διευρυμένη σύνθεση υπό τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης,
το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. ενέκρινε την πρόταση κατανομής των πρόσθετων
πόρων που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομίας,, η οποία λαμβάνει υπόψη τις αναπτυξιακές προτεραιότητες, τις επιτακτικές
ανάγκες σε επιμέρους τομείς πολιτικής, αλλά και τα δεδομένα
που απορρέουν από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς. Με βάση
την εν λόγω πρόταση ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Αλ. Χαρίτσης θα διαπραγματευτεί με τις Υπηρεσίες της Ε.Ε την οριστική κατανομή των πόρων αυτών στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να κατανεμηθούν ισόποσα οι πόροι μεταξύ του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, προκειμένου να στηριχτούν δράσεις που αφορούν:

– το κοινωνικό κράτος (παιδικοί σταθμοί, Υγεία, Ρομά κ.ά.)
– την απασχόληση (πρωτοβουλία απασχόλησης νέων, ενίσχυση νέων επιστημόνων, αναπληρωτές καθηγητές κ.ά.)
– τη μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα (νέο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Υγείας)
– την ανταγωνιστικότητα και τις υποδομές (Ταμείο υποδομών, Αναπτυξιακός νόμος, διαχείριση λυμάτων και στερεών αποβλήτων, ενέργεια κ.ά.).
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για έναν ανταγωνιστικό τομέα logistics

6-θριάσιο
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Η Ιστορική & Λαογραφική Εταιρεία
Αχαρνών κατευοδώνει την
Καίτη Παπανίκα, και εκφράζει τα
συλλυπητήριά της στην οικογένειά της

Θερινή παιδική κατασκήνωση μέσα στην πόλη 2017

Η

Η

Καίτη Παπανίκα είχε ανακηρυχθεί Επίτιμο
Μέλος της Ι.Λ.Ε.Α. για την συνολική προσφορά
της στον πολιτισμό, αφού εκτός από διακεκριμμένη ηθοποιός υπήρξε ουσιαστικά και η συγγραφέας του
βιβλίου "Η Μάνα μου η Χελιδονού", ενός μοναδικού ντοκουμέντου που περιγράφει τη ζωή στο Μενίδι από το
Μεσοπόλεμο μέχρι τη δεκαετία του '60.
Η Καίτη Παπανίκα με την μεσολάβηση του πρώην
Προέδρου της Ι.Λ.Ε.Α. Δημήτρη Γιώτα είχε εσχάτως
παραδώσει στο Υπουργείο Πολιτισμού ένα τμήμα
αρχαίας ληκύθου, που βρέθηκε στη Βαρυμπόμπη σε
μικρή απόσταση από τον Τύμβο του Σοφοκλή.
Η Καίτη Παπανίκα υπήρξε σύζυγος του ηθοποιού
Θόδωρου Κατσαδράμη και αδελφή του ζωγράφου Σπύρου Παπανίκα.

Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας
οργανώνει για μια ακόμη χρονιά την Θερινή παιδική κατασκήνωση μέσα στην πόλη, για παιδιά ηλικίας 5
έως 12 ετών.
Η διάρκεια είναι 5 εβδομάδες (26/6/2017 - 28/7/2017)
από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δημότες-κατοίκους
του Δήμου μας.
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί φέτος σε τέσσερα
σχολεία:
1. 8ο Δημοτικό - Αισχύλου & Παναγιωτίδου
2. 3ο Δημοτικό Ελευσίνας - Δαρδανελλίων 85
3. 10ο Δημοτικό - Ρήγα Φεραίου & Φρ. Φουτρή
4. Γυμνάσιο Μαγούλας - Ομήρου 4
Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να γίνεται με το έντυπο

και να συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες:
- Ελευσίνα: Κοινωφελής Επιχείρηση - Κίμωνος & Παγκάλου, 1ος όροφος - Δευτέρα έως Παρασκευή από 9:00
- 13:00 - τηλ. 210 55 65 606 & 607
- Μαγούλα: Γραφεία Δημοτική Ενότητας - πλατεία
Μαγούλας
τηλ. 213 214 0401 - κα Κουρτέση Κατερίνα - Δευτέρα
έως Παρασκευή 9:00 - 13:00.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΌ 12 ΕΩΣ 16
ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας έως την κάλυψη 300
θέσεων.

Ηπειρώτικο Αντάμωμα» συνδιοργάνωσαν οι Ηπειρώτες Ζεφυρίου και ο Δήμος Φυλής

«

Εκατοντάδες δημοτών και επισκεπτών κατέκλυσαν το Πάρκο «Κώστας Λιάρος» και απόλαυσαν
παραδοσιακά ηπειρώτικα ακούσματα και παρακολούθησαν χορούς που δεν σβήνουν στον χρόνο.

Έ

ναν ύμνο στην περήφανη Ήπειρο
αποτέλεσε το Ηπειρώτικο Αντάμωμα που
συνδιοργάνωσαν το βράδυ του Σαββάτου
10 Ιουνίου 2017, ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ζεφυρίου
και ο Δήμος Φυλής (Πολιτιστικός και Αθλητικός
Οργανισμός «Πάρνηθα» και Δημοτική Ενότητα
Ζεφυρίου), με τη συμμετοχή των Συλλόγων
Ηπειρωτών Καματερού, Θριασίου Πεδίου και Ιλίου.
Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο
Αντιπεριφερειάρχης
Γιάννης
Βασιλείου,
εκπρόσωποι της Περιφέρειας και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι Ηπειρώτικων και
άλλων Πολιτιστικών Συλλόγων και φορέων και
φυσικά, οι εκατοντάδες δημοτών και επισκεπτών
που κατέκλυσαν το Πάρκο Ζεφυρίου «Κώστας
Λιάρος», απόλαυσαν παραδοσιακά ηπειρώτικα
ακούσματα και παρακολούθησαν χορούς που δεν
σβήνουν στον χρόνο.
Τα
χορευτικά
τμήματα
των
τεσσάρων
Ηπειρώτικων Συλλόγων της Αττικής παρουσίασαν
χορούς από τέσσερις διαφορετικές περιοχές της
Ηπείρου, υπό τους ήχους της παραδοσιακής

«ζυγιάς» του Τάσου Μπαγκλάρα και της κομπανίας του Νίκου Φιλιππίδη και τις φωνές των τραγουδιστών Αντώνη Κυρίτση, Θωμά Κυρίτση και Λευκοθέα Φιλιππίδη, που ταξίδεψαν νοερά τους παρευρισκόμενους στην Ήπειρο.
Ειδικότερα, τα χορευτικά των Ηπειρωτών Ζεφυρίου παρουσίασαν χορούς από τα Τζουμέρκα, των
Hπειρωτών Καματερού χορούς από τη Θεσπρωτία,
των Ηπειρωτών του Θριασίου Πεδίου από το
Πωγώνι και των Ηπειρωτών του Ιλίου, χορούς από
την Κόνιτσα.
Εντυπωσιακή ήταν η έναρξη της εκδήλωσης, με
την εμφάνιση στη σκηνή όλων των χορευτικών και
των τεσσάρων Συλλόγων, τα οποία στη συνέχεια
έδωσαν τη «σκυτάλη» στα χορευτικά των Ηπειρωτών Καματερού. Ακολούθησαν τα χορευτικά του
Θριασίου Πεδίου και του Ιλίου, ενώ την εκδήλωση
«έκλεισαν» τα χορευτικά των Ηπειρωτών Ζεφυρίου,
τα οποία έριξαν την «αυλαία» όχι μόνο χορεύοντας,
αλλά και τραγουδώντας.
Σημειώνεται ότι, στην εκδήλωση ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχει και ο Σύλλογος Ηπειρ

ωτών Αχαρνών, τα χορευτικά του οποίου όμως
δεν εμφανίσθηκαν σε ένδειξη πένθους για τον άδικο
χαμό του 11χρονου Μάριου την Πέμπτη 8 Ιουνίου,
από πυροβολισμό, κατά την καλοκαιρινή γιορτή του
σχολείου του στο Μενίδι.
Σε ένδειξη πένθους για το θλιβερό αυτό γεγονός,
άλλωστε, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
δεν απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν ομιλίες των διοργανωτών.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία
της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος,
υπό τον γενικό γραμματέα Γιώργο Δόση, ο οποίος
συνεχάρη τους διοργανωτές, Σύλλογο Ζεφυρίου και
Δήμο Φυλής, για την πρωτοβουλία που είχαν να
ανταμωθούν σε μια εκδήλωση τα χορευτικά τεσσάρων δήμων και να παρουσιάσουν ένα εξαιρετικό
δείγμα παράδοσης και Πολιτισμού.
Τον… επίλογο της εκδήλωσης, ωστόσο, έγραψε ο
κόσμος, ο οποίος λαμβάνοντας τη «σκυτάλη» από
τα χορευτικά των Συλλόγων, έδειξε τις δικές του
χορευτικές ικανότητες σε ένα γνήσιο Ηπειρώτικο
γλέντι που κράτησε μέχρι αργά.
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Η επίτευξη στόχων και οι προοπτικές για τους μαθητές στα ΕΠΑ.Λ.

Αναλύθηκαν στην ημερίδα: «Η Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελευσίνα και
τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα Επαγγελματικά Λύκεια της Ελευσίνας»

Μ

ε ιδιαίτερη επιτυχία, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
της ενημερωτικής ημερίδας «Η Επαγγελματική
Εκπαίδευση στην Ελευσίνα και τα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα στα Επαγγελματικά Λύκεια της Ελευσίνας»
που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 31 Μαΐου στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ελευσίνας.
Η ημερίδα διοργανώθηκε από το 1ο ΕΠΑ.Λ Ελευσίνας
σε συνεργασία με την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας, στο πλαίσιο της
ενημέρωσης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και συνάμα για την δράση ΚΑ1/Erasmus+ «Preventing Early
SchoolLeaving», στην οποία συμμετείχε η σχολική μονάδα.
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και ακολούθως το εφάρμοσαν στην σχολική μονάδα, παρουσίασαν
τις τεχνικές εκείνες που θεωρούνται κατάλληλες για να
ενδυναμώσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις εντός σχολικού
περιβάλλοντος, κάτι που θεωρείται η βάση για να αποφευχθεί η μαθητική διαρροή, στα πλαίσια που σχετίζεται με
την σχολική πραγματικότητα.
Πιο αναλυτικά, για την επαγγελματική εκπαίδευση ίλησε
η κα Λιάσκου Αικατερίνη, Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας, που ανάλυσε τις προοπτικές που έχουν οι μαθητές
στο ΕΠΑ.Λ.
Ο κος Μιτζιφίρης Αθανάσιος ως συντονιστής του προγράμματος, παρουσίασε την πορεία των δράσεων στην

σχολική μονάδα και τα μελλοντικά σχέδια εφαρμογής του
συγκεκριμένου προγράμματος την νέα σχολική χρονιά. Η
Δρ. Παιδαγωγικής Φ.Π.Ψ του ΕΚΠΑ κα Μαμούρα Μαρία,
παρουσίασε την ομαδοσυνεργατική μάθηση και πώς αυτή
προάγει έκτος από την βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και την ίδια την επίτευξη του στόχου της εκπαίδευσης
σε επίπεδο γνώσεων αν εφαρμοστεί με τους κατάλληλους
τρόπους. Η κα Αλεξανδράκη Ελένη, παρουσίασε τις τεχνικές κύκλου (ομαδοσυνεργατική μάθηση) που διδάχτηκαν
στο πρόγραμμα και τον τρόπο που αυτές εφαρμόστηκαν
πιλοτικά σε κάποια τμήματα του σχολείου.
Η κα Τσώνη Παναγιώτα, αναφέρθηκε στο SDI, ένα εργαλείο συμπεριφοριστικής προσέγγισης των μαθητών,

αναδεικνύοντας τρόπους κινητοποίησης της μαθητικής
κοινότητας και χειρισμού των συγκρούσεων. Τέλος, ο κος
Κόκκαλης Στέφανος, ανέλυσε την επιρροή των social media
στην μαθητική κοινότητα και του τρόπου που αυτά μπορούν
να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της μάθησης και της
ενδυνάμωσης των διαπροσωπικών σχέσεων.
Τις εργασίες της ημερίδας χαιρέτησαν η Πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής κα Μαρούγκα Κωνσταντίνα, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κος Κοροπούλης Γρηγόριος και ο Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης του 1ου ΕΠΑ.Λ.Ελευσίνας κος
Παυλικάκης Γεώργιος.
Το 1ο ΕΠΑ.Λ Ελευσίνας θέλει να ευχαριστήσει όλους
τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης.

την Εσθονία (+2,8%), τη Μάλτα (+1,7%), τη Σουηδία
(+1,2%) και την Ιρλανδία (+1,1%). Στον αντίποδα, οι χώρες
με τη μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης είναι η Λετονία
(-1,9%), η Ρουμανία (-1,2%), η Κροατία (-0,6%) και η
Λιθουανία (-0,5%).

Aύξηση 1% της απασχόλησης στην Ελλάδα
το πρώτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τη Eurostat

Α

ύξηση κατά 1% σημείωσε η απασχόληση στην
Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2017, σε σχέση με
το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία
που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Eurostat.

Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΠΕ
σήμερα στις 11 π.μ.

Συνεδριάζει στις 11 το πρωί, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), στα γραφεία της, Μεσογείων 15, 4ος όροφος.

Το ίδιο διάστημα, η απασχόληση στην Ευρωζώνη και στην
ΕΕ αυξήθηκαν κατά 0,4%.
Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα κατέγραψε την τέταρτη υψηλότερη αύξηση της απασχόλησης στην ΕΕ, μετά

Στην ανακοίνωσή της, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Eurostat επισημαίνει ότι το πρώτο
τρίμηνο του 2017 καταγράφηκαν τα υψηλότερα από ποτέ
επίπεδα απασχόλησης τόσο στην ΕΕ (234,2 εκατομμύρια
απασχολούμενοι), όσο και στην Ευρωζώνη (154,8 εκατομμύρια απασχολούμενοι).
Τον τελευταίο χρόνο, η απασχόληση στην Ελλάδα
αυξήθηκε κατά 1,3%, έναντι 1,5% στην Ευρωζώνη και 1,4%
στην ΕΕ.

To τέταρτο τρίμηνο του 2016 η απασχόληση στην
Ευρωζώνη και στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 0,4%, ενώ στην
Ελλάδα σημειώθηκε μείωση (-0,8%).

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

Στη συνεδρίαση έχει προσκληθεί και θα παραστεί ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) κ. Χρ.
Χουσιάδας καθώς θα συζητηθεί πρόταση για υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΑΕ, της ΕΝΠΕ και Περιφερειών σχετικά με τη λειτουργία των κινητών σταθμών μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
(ΕΠΗΠ).

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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Ανακοίνωση της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά για τον θάνατο του Μάριου στο Μενίδι

Ο

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

ργή και θλίψη για το θάνατο του 11χρονου
Μάριου στο Μενίδι από την Πανελλαδική
Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ
ΠΑΣΣΕ», η οποία με ανακοίνωσή της ζητάει τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Η ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας ως έχει:

«Οργή και θλίψη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου
στο Μενίδι.

Η απώλεια και μάλιστα με αυτό τον τρόπο, ενός 11χρονου παιδιού, είναι πράξη αποτρόπαια. Θα μπορούσε να
είναι το παιδί του κάθε ανθρώπου στη γη. Η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ»
εκφράζει τα πιο αληθινά συλλυπητήριά της στην οικογένεια του μικρού Μάριου για τον άδικο χαμό του.
Ζητάμε να χυθεί άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από
τις οποίες έλαβε χώρα αυτό το γεγονός με αλήθεια, αντικειμενικότητα και έχοντας εμπιστοσύνη στην Ελληνική

Τ

ο ζήτημα της εγκληματικότητας στις Αχαρνές ήταν από
τα πρώτα που έφερα στη Βουλή. Τότε ξεκίνησαν περιπολίες που όμως με την πάροδο των ετών ατόνησαν
και οι οποίες ούτως ή άλλως δεν αρκούν. Δυστυχώς τα τελευταία
δύο χρόνια το πρόβλημα έχει οξυνθεί δραματικά καθώς υπάρχει
η αίσθηση ότι όλα επιτρέπονται.
Σε ορισμένες περιοχές των Δήμων Αχαρνών και Φυλής οι
κάτοικοι καθημερινά αντιμετωπίζουν τη βία και την εγκληματικότητα οργανωμένων ομάδων με αποτέλεσμα να φοβούνται ακόμη
και για την ακεραιότητά τους! Χρειάζεται ολοκληρωμένο, επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης της παραβατικότητας και κοινωνικής υποστήριξης των πολιτών που πλήττονται.
Ακόμα και σήμερα, μετά τον τραγικό χαμό του μαθητή, η
Αστυνομία περιορίζεται σε περιπολίες χωρίς να εισέρχεται στο
«άβατο» της παραβατικότητας.
Το στρατόπεδο «Καποτά», που μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1999 που έπληξε την περιοχή χρησιμοποιήθηκε για την
στέγαση των σεισμοπλήκτων συνανθρώπων μας, σήμερα
συγκεντρώνει παντός είδους εγκληματικές δραστηριότητες. Είναι
άντρο όπου συνωστίζονται πολυσχιδείς «μαφίες» και γι’ αυτό

Αστυνομία
και
την
Ελληνική Δικαιοσύνη.
Υπάρχει σοβαρότατο
πρόβλημα παραβατικότητας με όλα τα γκέτο σε
όλες τις πρωτεύουσες
του πλανήτη. Οι λανθασμένες πολιτικές δεν
απέφεραν κανένα αποτέλεσμα, όσον αφορά την
πρόοδο ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης,
ενώ κατασπαταλήθηκε
και
«βανδαλίστηκε»
άσκοπα δημόσιο χρήμα,
που στόχευε στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών εδώ και δεκαετίες. Δεν σταματήσαμε ούτε στιγμή
στην 6μηνη διαδρομή μας, να ζητάμε επίσημα από το
υπουργείο Δημόσιας Τάξης, την Ειδική Γραμματεία
καθώς και την Ελληνική Αστυνομία, να καθίσουμε όλοι
μαζί σ’ ένα τραπέζι και να σχεδιάσουμε τις ορθές πολιτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την
γκετοποίηση των κοινοτήτων των Ελλήνων Ρομά.

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ : ΝΑ ΜΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΑΒΑΤΟ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

πρέπει να κλείσει. Κοντεύουν να συμπληρωθούν 20
χρόνια από το σεισμό. Θα έπρεπε να έχει κλείσει προ
πολλού.
Χάσαμε ένα αγγελούδι χωρίς λόγο. Πρέπει να
εξιχνιαστεί το έγκλημα και να αντιμετωπιστεί η γενεσιουργός αιτία. Ας είναι ο Μάριος το τελευταίο θύμα μιας
πολυπαθούς περιοχής.
Τον Νοέμβριο του 2016 επισκέφθηκε την περιοχή η κ. Γεννηματά. Πήγαμε στην Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Αττικής
όπου συνομιλήσαμε με τους Αστυνομικούς αλλά και με το
σύλλογο κατά της εγκληματικότητας. Οι κάτοικοι, σε μια προσπάθεια να προστατευθούν έχουν δημιουργήσει ακόμη και
σύλλογο κατά της εγκληματικότητας. Την επίσκεψη αυτή ακολούθησαν Ερωτήσεις μας προς τον κ. Τόσκα, οι οποίες απαντήθηκαν με τρόπο διαδικαστικό και έκτοτε καμία ενέργεια δεν
έγινε.
Η κυβέρνηση οφείλει να εκπονήσει επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης της βίας και της παραβατικότητας στις πόλεις. Δεν
είναι δυνατόν να υπάρχουν άβατα ούτε στα Εξάρχεια, ούτε όμως
και στις Αχαρνές. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τα «άβατα»
αυτά διογκώνονται αντί να καταστρέφονται. Σήμερα συναντήθηκα με το Παράρτημα Αχαρνών της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος
και έγινα μάρτυρας της αγωνίας των γυναικών ότι ακόμα και οι
περιπολίες ενδέχεται να σταματήσουν. Όταν βραδιάζει δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς στους δρόμους.
Πρέπει να πληθύνουν οι συζητήσεις στη Βουλή για θέματα της

ΕΛΠΕ: Στις 6 Ιουλίου η απόφαση
για την πώληση του ΔΕΣΦΑ

Ε

κτακτη γενική συνέλευση έχουν
συγκαλέσει τα Ελληνικά Πετρέλαια στις 6 Ιουλίου με βασικό
θέμα τη σύναψη μνημονίου συμφωνίας
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του
ΤΑΙΠΕΔ και της εταιρείας για την από κοινού πώληση της συμμετοχής τους στον
«Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΔΕΣΦΑ). Σημειώνεται πως
τα ΕΛΠΕ ελέγχουν το 35% του ΔΕΣΦΑ.
Ανάλογη συμφωνία είχε υπογραφεί το
2013 για την πώληση του 66% του
ΔΕΣΦΑ (35% ΕΛΠΕ, 31% ΤΑΙΠΕΔ) στην
αζέρικη Socar αλλά η συμφωνία
ακυρώθηκε το 2016.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την

Η «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ», ως το αντιπροσωπευτικότερο
όργανο εκπροσώπησης των Ελλήνων Ρομά, ξεκαθαρίζει, πως είναι μέρος της λύσης του προβλήματος, και
όχι μέρος του προβλήματος. Χρειάζεται αυτές τις κρίσιμες ώρες ψυχραιμία, λογική και επιτέλους να δούμε το
πρόβλημα όλοι μαζί, κατάματα στη ρίζα του. Οι ώρες
αυτές θέλουν υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές. Πρέπει όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων».

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με
αριθμό 1295 που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 12.6.2017, καλούνται οι
κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να μετάσχουν σε
Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στον Ασπρόπυργο Αττικής,
17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών –
Κορίνθου, την 6η Ιουλίου 2017, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10.00, για συζήτηση και
λήψη αποφάσεως στο ακόλουθα θέματα
της Ημερήσιας Διάταξης:
1.
Παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα
με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για
τη σύναψη Μνημονίου
Συμφωνίας
μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,
του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

καθημερινότητας των πολιτών. Γι’ αυτό η Δημοκρατική Συμπαράταξη ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής να πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Δημόσιας Ασφάλειας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για την κατάσταση στα Εξάρχεια.
Την ίδια στιγμή οφείλουμε να αποτρέψουμε τα ρατσιστικά
ξεσπάσματα και το κοινωνικό μίσος μιας ομάδας πολιτών έναντι άλλων. Γι’ αυτό χρειάζεται η συντονισμένη παρέμβαση όλων
μας. Πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις για να μην υπάρξει άλλο
τραγικό περιστατικό αλλά και για να μην επιτρέψουμε σε ακραίους να εκμεταλλευθούν την κατάσταση.
Σήμερα 15/06/2017 κλιμάκιο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με την Ε. Χριστοφιλοπούλου, τον Σπύρο Βρεττό κι άλλους θα
επισκεφθούν για άλλη μια φορά τις Αχαρνές για να συζητήσουν
με τους πολίτες και τους φορείς της περιοχής.
Οπλισμένοι Ρομά περιπολούν στην Αυλίζα

Οι εκρηκτικές διαθέσεις κατοίκων της περιοχής έχει δυναμιτίσει
το κλίμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οπλισμένες ομάδες των Ρομά
κάνουν περιπολίες στον καταυλισμό της Αυλίζας προκειμένου να
περιφρουρήσουν τις περιουσίες τους, όπως λένε, φοβούμενοι τα
χειρότερα.

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΕΥΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ ALPHA

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε» και της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» αναφορικά με την
από κοινού πώληση της συμμετοχής
τους στον «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
(ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.»
2. Τροποποίηση του ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προ

αίρεσης
αγοράς
μετοχών
της
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» αναφορικά με την χρονική διάρκεια απόκτησης
από την Εταιρεία δικών της μετοχών
κατά το άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920, προς
εξασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης του εναλλακτικού τρόπου
άσκησης των δικαιωμάτων του προγράμματος με αγορά και διάθεση ιδίων
μετοχών.
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Κ. Μητσοτάκης: «Να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ
όσοι έχασαν τα σπίτια τους στη Λέσβο»

Σ

το
νησί
που
συγκλονίστηκε από
έναν ισχυρό σεισμό,
ο οποίος θα ταλαιπωρήσει
τους κατοίκους για πολύ
καιρό, βρέθηκε ο πρόεδρος
της Νέας Δημοκρατίας το
πρωί της Τετάρτης.
Από τη Λέσβο ο Κυριάκος
Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι
το κόμμα του «θα σκύψει με
μεγάλη προσοχή πάνω σε
αυτό το ζήτημα» και ζήτησε
από τις τοπικές και κυβερνητικές Αρχές να λάβουν μία σειρά από μέτρα. Ανάμεσα
σε άλλα, ζήτησε να απαλλαγούν από την υποχρέωση
του ΕΝΦΙΑ, τουλάχιστον για δύο χρόνια, όσοι έχασαν τα
σπίτια τους…
Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα δύο χωριά που
επλήγησαν περισσότερο από τον Εγκέλαδο, τη Βρίσα
και το Πλωμάρι. Συνεχάρη όλες τις δυνάμεις που συνέβαλαν και ακόμη συμβάλλουν στην ανακούφιση των σεισμοπλήκτων και επεσήμανε την ανάγκη διαρκούς στήριξης του κράτους, πέρα από το «επικοινωνιακό κρεσέντο» που συνοδεύει πάντα μία αντίστοιχη μεγάλη φυσική
καταστροφή.
Στο χωριό Βρίσα, επισκέφθηκε, μεταξύ άλλων, την
Εκκλησία και το σχολείο, ενημερώθηκε από τον πρόεδρο
του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) Ευθύμιο Λέκκα και συνομίλησε με μηχανικούς του κλιμακίου του υπουργείου Μεταφορών, που
είχαν μεταβεί στο νησί για την καταγραφή των ζημιών.
«Επισκέπτομαι, σήμερα, τη Μυτιλήνη, το χωριό της
Βρίσας, όπου, δυστυχώς, είχα τη δυνατότητα να διαπιστώσω την τεράστια καταστροφή, την οποία έχει υποστεί
αυτός ο πολύ όμορφος παραδοσιακός οικισμός. Τα
πολλά λόγια είναι φτώχεια σε αυτές τις περιπτώσεις»,
είπε.Ζήτησε να καταγραφούν, με μεγάλη ταχύτητα, όλες
οι ζημιές και να κάνουν το καθήκον τους η οργανωμένη
Πολιτεία και η Περιφέρεια απέναντι στους ανθρώπους, οι
οποίοι έχασαν τις περιουσίες τους. Συγκεκριμένα ζήτησε
να εκδοθούν τάχιστα οι Υπουργικές Αποφάσεις που θα
καλύψουν οικονομικά όσους επλήγησαν και να δρομο-

λογηθούν οι διαδικασίες,
ώστε να υπάρξει επιδότηση
ενοικίου και οι άνθρωποι να
βρουν
μια
προσωρινή
στέγη.
«Και, βέβαια, το πιο
δύσκολο έργο: Να δρομολογηθεί σταδιακά -και αφού
έχουν προχωρήσει όλες οι
επιστημονικές μελέτες- η
δύσκολη και επίπονη διαδικασία ανακατασκευής αυτού
του πολύ όμορφου χωριού»,
επεσήμανε ο πρόεδρος της
ΝΔ.Τόνισε ότι «θα πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να παρακολουθούμε τις διαδικασίες σε βάθος
χρόνου».
Μεταβαίνοντας στο νησί είχε συνάντηση στο αεροδρόμιο με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.
Ιερώνυμο, ο οποίος επίσης ταξίδευε για τη Λέσβο.
Άστεγοι έμειναν περίπου 350 άνθρωποι

Σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή των κλιμακίων του
υπουργείου Υποδομών, που βρίσκονται στην περιοχή,
άστεγοι έμειναν οριστικά περίπου 350 άτομα, εκ των
οποίων τα 62 φιλοξενούνται σε σκηνές που στήθηκαν
από τον στρατό στο γήπεδο του Πολιχνίτου, ενώ οι υπόλοιποι φιλοξενούνται από φιλικά ή συγγενικά τους πρόσωπα στα γύρω χωριά.
Τα ειδικά συνεργεία που καταγράφουν τις ζημιές έχουν
ήδη κρίνει κατεδαφιστέα όλα τα κτίρια που βρίσκονται
στο κέντρο του χωριού Βρίσα, αλλά και πέντε κτίρια στο
Πλωμάρι, που έχουν καταρρεύσει μερικώς.
Επίσης, καταγράφηκαν ζημιές και επικίνδυνες ρωγμές:
- Σε περίπου δέκα οικίες στα χωριά Αμπελικό και
Νεοχώρι και σε τρεις οικίες στο χωριό Παναγιούδα.
- Σε περίπου οκτώ κτίρια στο χωριό Πέραμα, τα οποία
όμως ήταν εγκαταλελειμμένα
- Στο Δημοτικό Σχολείο Πηγής
- Σε πέντε διαμερίσματα στη Μυτιλήνη, στις οδούς
Κουντουριώτη, Βοστάνη και Σκρα, που φιλοξενούν
κυρίως διατηρητέα κτίρια.
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Β. Σόιμπλε: Μπορούμε να
έχουμε συμφωνία για
την Ελλάδα στις 15 Ιουνίου

Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία στο Eurogroup
της 15ης Ιουνίου, εξέφρασε ο υπ. Οικονομικών της
Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε μιλώντας σε συνέδριο για τις προοπτικές των οικονομιών του G20 στο
Βερολίνο.

Την ίδια ώρα ο Γερμανός υπ. Οικονομικών κάλεσε την
ΕΚΤ να εξέλθει της τρέχουσας νομισματικής της πολιτικής «εγκαίρως», προειδοποιώντας ότι τα πολύ χαμηλά επιτόκια προκαλούν προβλήματα σε κάποιες περιοχές του κόσμου.

«Η πολύ χαλαρή νομισματική πολιτική σε πολλές περιοχές ενθάρρυνε την αδικαιολόγητη ανάληψη κινδύνων, την πολιτική εφησυχασμού, την κακή κατανομή κεφαλαίων και τις φούσκες στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων και θα συνεχίσει να το κάνει εάν δεν
αντιστραφεί εγκαίρως», ανέφερε ο Σόιμπλε σε ομιλία
του.

«Χρειάζεται να εγκαταλείψουμε την τρέχουσα νομισματική πολιτική εγκαίρως και να επιστρέψουμε σε
μια πιο φυσιολογική πορεία», δήλωσε ο Σόιμπλε.

Πρόσθεσε ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα
(Federal Reserve) έχει ήδη ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και η ΕΚΤ έχει πρόσφατα προχωρήσει σε μικρές
τροποποιήσεις στο ανακοινωθέν της με ένα τρόπο
που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υποδεικνύει μια
παρόμοια κατεύθυνση.

Μόλις ένας στους πέντε
Στα 94,73 δισ. ευρώ σκαρφάλωσαν τα
ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο τον Απρίλιο αναπληρωτές καθηγητές
θα μπει στην σχολική
αίθουσα τη νέα χρονιά

Π

Τ

ο συνολικό ύψος των ληξιπροθέσμων οφειλών στην εφορία έχει σταθεροποιηθεί περίπου στα 94,7 δισ. ευρώ. Τα παλιά ληξιπρόθεσμα μειώθηκαν μεν τον
Απρίλιο στα 90,7 δισ. ευρώ από 91,03 δισ. ευρώ το Μάρτιο, όμως ταυτόχρονα
τα νέα χρέη του 2017 αυξήθηκαν σε 4,03 δισ. ευρώ, από 327 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Σε 906.101 ανέρχονταν στο τέλος Απριλίου οι φορολογούμενοι στους οποίους έχουν
επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Όσον αφορά στα νέα χρέη που άφησαν
απλήρωτα οι φορολογούμενοι τον Απρίλιο (μήνα κατά τον οποίο αυξήθηκαν κατά
περίπου 16.646 οι οφειλέτες που τους ασκήθηκαν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης)
αυτά υπερέβησαν τα 754 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο αριθμός των
φορολογούμενων στους οποίους έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ήταν
στο τέλος Απριλίου 67.045 περισσότεροι σε σχέση με το τέλος του 2016.
Ο αριθμός των οφειλετών από 4,15 εκατ. ΑΦΜ τον Δεκέμβριο και 4,05 εκατ. τον
Φεβρουάριο μειώθηκε σε 3.940.756 τον Απρίλιο. Περισσότεροι από έναν στους δύο ή
το 55,63% από αυτούς (2.535.006) τελούσε τον Απρίλιο υπό την απειλή ή τη διενέργεια
κατασχέσεων, έναντι 50,9% τον Δεκέμβριο και 44,76% στο τέλος του 2015.

ερίπου 112.000 αναπληρωτές
καθηγητές έκαναν αίτηση φέτος
για
να
διεκδικήσουν
τις
20–21.000 θέσεις που θα δοθούν την
ερχόμενη χρονιά στην εκπαίδευση, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από το υπουργείο Παιδείας.Αυτό σημαίνει ότι μόλις ένας στους πέντε αναπληρωτές θα προσληφθούν.
Τα περισσότερα κενά καταγράφονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ βάσει των
μέχρι στιγμής δεσμεύσεων του υπουργείου, ο αριθμός των αναπληρωτών στα σχολεία
ειδικής αγωγής θα αυξηθεί κατά 1.500. Όσον αφορά τις προσλήψεις στην ειδική αγωγή,
κυμαίνονται περίπου στις 9.000.
Οι προθεσμίες για τους αναπληρωτές καθηγητές, τις εγγραφές των μαθητών και τις
επιλογές των μαθημάτων στις τάξεις του Λυκείου "κλειδώνουν" από τον Ιούνιο, ώστε να
είναι γνωστά τα τμήματα που θα δημιουργηθούν από την ερχόμενη σχολική χρονιά.
Στόχος πάντως του υπουργείου είναι να έχει εικόνα για τις ελλείψεις στα σχολεία έως
τα μέσα του μήνα προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

JP Morgan: Όσο και να "απειλεί" η Ελλάδα, θα πάρει μόνο τη δόση

Το Eurogroup θα εγκρίνει την εκταμίευση της δόσης προς την Ελλάδα για να
αποφευχθεί ένα ατύχημα ρευστότητας, ωστόσο δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια
συμφωνία που να ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της χώρας στο QE, όπως σημειώνει
η JP Morgan σε νέα της έκθεση.
Αυτό θα παραμείνει ένα σημαντικό θέμα στην ατζέντα στους επόμενους μήνες και θα
ξαναπέσει στο τραπέζι με έναν πιο εποικοδομητικό τρόπο προς τα τέλη του έτους και
μετά τον σχηματισμό της νέας γερμανικής κυβέρνησης.

10-θριάσιο
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ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ/ΜΑΝΔΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 (ΒΑΣΙΛΙΚΗ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ"
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€
- ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τμ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ).
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Η΄ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6985821192
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στασή τους, όμως σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.

Οι φόβοι για την αύξηση του αριθμού των νεκρών
εντείνονται καθώς πολλοί από τους ενοίκους των 130 διαμερισμάτων του Γκρένφελ Τάουερ, παραμένουν αγνοούμενοι από τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά.

Χάος με τους αγνοούμενους

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Νεκροί και πολλοί αγνοούμενοι από την
τρομακτική πυρκαγιά

Π

άνω από 12 νεκρούς αφήνει πίσω του ο πύρινος
εφιάλτης που ξέσπασε σε 24ώροφο κτίριο κατοικιών,
στο δυτικό Λονδίνο, στο οποίο υπάρχουν ακόμη
εστίες φωτιάς τις οποίες επιχειρούν να σβήσουν οι δυνάμεις της
πυροσβεστικής που βρίσκονται στο σημείο.
Αυτός είναι ο πρώτος επίσημος απολογισμός από την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η οποία ωστόσο εκτιμά πως
ο αριθμός των νεκρών πρόκειται να αυξηθεί.
«Μπορώ να επιβεβαιώσω έξι θανάτους, μέχρι αυτή τη στιγμή, αριθμός που είναι πολύ πιθανό να ανέβει τις προσεχείς
ημέρες», τόνισε ο διοικητής Στούαρτ Κάντι, ο οποίος έκανε
επίσης λόγο και για πολλούς τραυματίες.
Οι ιατρικές υπηρεσίας της Βρετανίας μιλούν για τουλάχιστον
64 τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε πέντε νοσοκομεία της
χώρας, χωρίς να δίνονται περαιτέρω πληροφορίες για την κατά-

«Πολλοί άνθρωποι είναι αγνοούμενοι. Ορισμένοι μπόρεσαν
να βρουν καταφύγιο σε γείτονες και φίλους», δήλωσε στο
τηλεοπτικό δίκτυο Sky News ο δήμαρχος της βρετανικής
πρωτεύουσας Σαντίκ Καν, ο οποίος νωρίτερα είχε τονίσει πως
θα δοθούν οι απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων που
προκύπτουν από την καταστροφική πυρκαγιά, αναφορικά με
την ασφάλεια των ενοίκων αντίστοιχα μεγάλων κτιρίων που
βρίσκονται διάσπαρτα στο Λονδίνο.
Αρκετοί δεν βγήκαν από το κτήριο

Τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησαν τα ξημερώματα της
Τρίτης όταν εκδηλώθηκε η φωτιά στο 27ωροφο κτήριο της
οδού Λάτιμερ στο Λονδίνο, περιγ΄ραφουν ένοικοι που
σώθηκαν .«Είμαι τυχερός που είμαι ζωντανός. Αρκετοί δεν
βγήκαν από το κτήριο. Έχασα όλα όσα είχα. Πλέον τα
μοναδικά που έχω είναι τα ρούχα που φοράω» δήλωσε
ένοικος του κτηρίου στον Guardian. Σύμφωνα με τον ίδιο το
πρώτο που άκουσε ήταν ο συναγερμός φωτιάς ενός γείτονά
του αλλά αρχικά πίστεψε ότι δεν ήταν κάτι σημαντικό μέχρι που
άκουσε τα πρώτα ουρλιαχτά.
Ένας δεύτερος ένοικος, ο Siar Naqshabandi ο οποίος
έφτασε στο κτήριο λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς
καταγγέλλει ότι δεν άφηναν τους ανθρώπους να κατέβουν
κάτω. «Τους φώναζα "κατεβείτε" και αυτοί μου απαντούσαν ότι
δεν μας επιτρέπουν» κατήγγειλε προσθέτοντας ότι αγνοείται ο
θείος του που ζει στον 23ο όροφο του κτηρίου.

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου

«Έπιασε φωτιά σαν σπίρτο» δήλωσε ένοικος διαμερίσματος
του 17ου ορόφου, ο οποίος βγήκε από το κτήριο όταν άκουσε
τις πρώτες σειρήνες των οχημάτων της πυροσβεστικής.
«Είδαμε τα φώτα και ακούσαμε τις σειρήνες γιατί δεν χτύπησε
κανένας συναγερμός αφού το κτήριο δεν έχει κεντρικό
σύστημα πυρόσβεσης» πρόσθεσε ο ίδιος ένοικος.
Την ίδια ώρα μια γυναίκα αναζητούσε την 5χρονη κόρη του
φίλου της τα ίχνη της οποίας έχασε μέσα στην αναστάτωση.
Ο Ahmed Chellat αναζητεί τον γαμπρό του, τη σύζυγό του
και τρία παιδιά. «Δεν ξέρουμ τι τους συνέβη. Του είπα να
κατέβει και δεν μπορούσε. Τον συμβούλεψαν να βάλει
πετσέτες κάτω από τις πόρτες και ότι θα έρθουν να τον
σώσουν. Από τότε δεν έχω κανένα νέο του» δήλώσε σε
βρετανικά ΜΜΕ.
Αρκετοί ήταν παράλληλα εκείνοι που εξέφραζαν παράπονα
για την έλλειψη ενημέρωσης από τις αρχές.
«Δεν υπάρχει συντονισμός. Η αστυνομία δεν μας
ενημερώνει. Δεν έχουμε δώσει πουθενά τα ονόματά μας.
Έχουν περάσει πέντε ώρες και υπάρχουν άνθρωποι που δεν
ξέρνουν αν συγγενείς τους ζουν ή αν έχουν πεθάνει» δήλωναν
λίγο πριν τις 9 το πρωί (ώρα Ελλάδος).
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κινητοποιήθηκε με
περισσότερους από 200 πυροσβέστες και 40 οχήματα
καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για την
κατάσβεση της φωτιάς που έκαψε ολοκήρωτικά τον πύργο
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης
Εγγραφα που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο δείχνουν ότι
ομάδα κατοίκων διαμαρτυρόταν επιμόνως για την κατάσταση
του κτιρίου και τους κινδύνους πυρκαγιάς.
Το κτίριο των 120 διαμερισμάτων το οποίο κτίσθηκε το 1974
έχει σχεδόν ολοσχερώς απανθρακωθεί.
Σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρέθηκε επί
τόπου, η αστυνομία εκκένωσε πολλά από τα γειτονικά κτίρια
για τον κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς από φλεγόμενα
ιπτάμενα συντρίμμια..

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
"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
EIMAIL:HR@MAVELEC.GR,
FAX : 2105556953."

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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Κομισιόν: Κινείται νομικά κατά Πολωνίας,
Ουγγαρίας, Τσεχίας για το προσφυγικό

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κινεί νομικές διαδικασίες εναντίον
της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Δημοκρατίας της Τσεχίας λόγω της κατηγορηματικής άρνησής τους να υποδεχθούν αιτούντες άσυλο από την Ιταλία και την

Ελλάδα.
Η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σοβαρή κλιμάκωση της διένεξης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταναστευτική κρίση καθώς το σχέδιο που είχε προταθεί το 2015 για τη μετεγκατάσταση προσφύγων παραμένει ανεφάρμοστο.
«Είναι θλιβερό ότι παρά [...] τις επανειλημμένες εκκλήσεις, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η
Ουγγαρία και Πολωνία, κατά παράβαση των νομικών τους υποχρεώσεων [...] και των
δεσμεύσεών τους προς την Ελλάδα, την Ιταλία και άλλα κράτη μέλη, δεν έχουν ακόμη αναλάβει την απαραίτητη δράση».
Λαμβάνοντας υπόψη της «το υπόβαθρο αυτό» η Κομισιόν «αποφάσισε να κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον αυτών των κρατών μελών».
Απορρίπτει η Τσεχία τη νομική διαδικασία

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Μποχούσλαβ Σομπότκα απέρριψε πριν από λίγο τη νομική διαδικασία που κίνησε νωρίτερα την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή η Πράγα —

ΧΑΛΚΙΔΑ: Τραγικό τροχαίο με νεκρή μια 19χρονη

Θ

ανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη 1
μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 13 Ιουνίου
στο δρόμο Χαλκίδας-Αρτάκης, στην Έξω
Παναγίτσα μπροστά από την ταβέρνα «Μίχος».
Από τη σύγκρουση δύο επιβατικών Ι.Χ. έχασε
τη ζωή της 19χρονη κοπέλα από τη Χαλκίδα, η
οποία ήταν συνοδηγός στο ένα όχημα.
Στο σημείο επικράτησε πανικός, γιατί στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν άλλα τρία
άτομα.Για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί προανάκριση η Τροχαία.

Σε συναγερμό η Φινλανδία

– Έχουν πληροφορίες για πιθανό τζιχαντιστικό χτύπημα

Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Φινλανδίας SUPO αύξησε το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής
στη χώρα, λέγοντας ότι έχουν περιέλθει εις γνώση της επικίνδυνα σχέδια που συνδέονται με τρομοκρατία στην χώρα.
«Η πιο σοβαρή τρομοκρατική απειλή στη Φινλανδία εξακολουθεί να προέρχεται από μεμονωμένα πρόσωπα ή από μικρές ομάδες που εμπνέονται από την ακραία ισλαμιστική προπαγάνδα
ή από τρομοκρατικές οργανώσεις που τους ενθαρρύνουν», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
SUPO μετά την αύξηση του επιπέδου απειλής σε αυξημένο από χαμηλό.Προηγούμενη εκτίμηση
της απειλής, που είχε εκδοθεί τον Νοέμβριο του 2015, χαρακτήριζε χαμηλό τον κίνδυνο για επιθέσεις από τρομοκρατικές οργανώσεις.

θριάσιο-13

όπως πράττουν επίσης η Βαρσοβία και
η Βουδαπέστη — αρνείται να υποδεχθεί αιτούντες άσυλο βάσει της πρότασής
της η οποία είχε γίνει το 2015.
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει
τυφλά να πιέζει για την εφαρμογή των
δυσλειτουργικών ποσοστώσεων (σ.σ.
ανακατανομής και μετεγκατάστασης
αιτούντων άσυλο), η οποία μείωσε την
εμπιστοσύνη των πολιτών στις δυνατότητες της ΕΕ και έθεσε στο περιθώριο
αποτελεσματικές και βασιζόμενες σε αρχές λύσεις για την κρίση της μετανάστευσης»,
σημείωσε ο Σομπότκα σε μια ανακοίνωσή του που παρέλαβε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Ο Ύπατος Αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Φιλίπο
Γκράντι, εξέφρασε σήμερα την απογοήτευσή του για τις καθυστερήσεις που καταγράφονται
στη διαδικασία της «μετεγκατάστασης» των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη κι ενώ λιγότεροι
από 20.000 εκ των 160.000 προσφύγων και μεταναστών, τους οποίους αφορά το μέτρο,
έχουν γίνει δεκτοί.
«Πρόκειται για μια απογοήτευση σε ηπειρωτικό επίπεδο. Μονάχα ορισμένες χώρες της
Ευρώπης - η Ελλάδα, η Ιταλία στα σύνορα, η Γερμανία, η Σουηδία ή η Αυστρία […] - έχουν
εκπληρώσει μεγάλο μέρος της ευθύνης» δήλωσε ο Γκράντι κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της εκστρατείας για τους πρόσφυγες με την ποδοσφαιρική ομάδα FC Barcelona.
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14-θριάσιο
ς: 6975328309

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 εστιατόριο

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο της Μάνδρας (Κοροπούλη 6). 180τμ κτίριο και
250τμ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309
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 11/2 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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ

ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
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16-θριάσιο

Διημερο Στα Χανια Πηλιου 8-9/7
Λεπτομέρειες

ΔΙΗΜΕΡΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΠΗΛΙΟΥ , ΔΙΑΜΟΝΗ
ΣΤΟ ANAMAR PELION RESORT 4* , ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ,
ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΟΝ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΒΟΛΟ
ΜΟΝΟ 65€ /ΑΤΟΜΟ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685

Φιλικό για παιδιά

