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Ευθεία (!) βολή από 100
μέτρα, λέει η αστυνομία
για το νέο περιστατικό
με τον πυροβολισμό
στο Μενίδι
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ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ

Η προ-συγκέντρωση θα
πραγματοποιηθεί στον προαύλιο
χώρο του Δημαρχείου στις 19:00

Óåë. 3

H EΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Χ. ΘΕΟΧΑΡΗ

Στα όρια αντοχής του
ο ΧΥΤΑ Φυλής

Θα σκάσει υγειονομική «βόμβα» αν
δεν αλλάξει κάτι σύντομα

Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων στην καθαριότητα των δήμων αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, καθώς δεν την ικανοποίησε
η νέα βελτιωμένη πρόταση του πρωθυπουργού κατά τη συνάντησή τους, χθες το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Έτσι, συνεχίζονται οι αποκλεισμοί στα αμαξοστάσια των δήμων και οι αποκλεισμοί στους ΧΥΤΑ, ενώ θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη
24ωρη πανελλαδική απεργία την προσεχή Πέμπτη, οπότε θα επανακαθοριστεί η περαιτέρω στάση της Ομοσπονδίας.
Óåë. 2

Στη ...φάκα κύκλωμα

που διακινούσε χημικά προϊόντα
για τη νόθευση καυσίμων
στα Άνω Λιόσια
Óåë. 3

ΕΓΙΝΕ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Σε πλήρη εξέλιξη
και τα έργα
ασφαλτόστρωσης
σε πολλές συνοικίες
της πόλης

ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ
ΣΧΙΣΤΟΥ, ΤΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τρία «πακέτα» για
15.876 προσλήψεις
ανέργων του
ΟΑΕΔ σε δήμους
και hotspots

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Οι επικουρικές
Βού λι αξ ε τ ο
είναι μειωμένες μέχρι και 80%
αμ φ ι θέ α τρ ο
«Έφθασαν
“Βο ρε ι νό ” σ τ ην
πλέον στα 160
Πα ρα δο σ ια κή
ευρώ κατά
βρ αδ ιά τ ης
μέσο όρο»
Ζωφ ριάς Óåλ. 6
Óåλ. 3

Óåλ. 9

Óåλ. 8

2-θριάσιο

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

H EΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Χ. ΘΕΟΧΑΡΗ

Στα όρια αντοχής του
ο ΧΥΤΑ Φυλής

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Μάσσος Κωνσταντίνος Γ. Μακρυγιάννη 2,
2105580002
Ελευσίνα
Στυλιαρά Ελένη Κ. , Λεωφόρος
Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι. Κοροπούλη Βαγγέλη 25,
2105555844

Θα σκάσει υγειονομική «βόμβα» αν δεν
αλλάξει κάτι σύντομα

Aχαρνές

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΟΕ Πάρνηθος 102, 2102476440
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258
Χαϊδάρι

Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής, 2105821897

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Aρκετή ζέστη
Η θερμοκρασία θα φτάσει στους
37 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ανάργυρος, Ανάργυρη,
Αναργυρούλα, Γερμανός
Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Αναργύρων Κύρου
και Ιωάννου, Οσίου Γερμανού του Ρώσου

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Τ

α προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων
της Αττικής, με άξονα τον ΧΥΤΑ Φυλής, θίγει με
ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο ανεξάρτητος
βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.
Το υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων έχει οδηγήσει τον ΧΥΤΑ Φυλής στα όρια των
αντοχών του, αναφέρει ο κ. Θεοχάρης, ενώ το πρόβλημα
οξύνεται από την απουσία επαρκών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) που θα μείωναν σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν στο
χώρο της τελικής διάθεσης. Οι δε νέοι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Δυτικής και Ανατολικής
Αττικής δεν έχουν καν χωροθετηθεί.Επίσης, ενδεχόμενη
κρίση απορριμμάτων στην Αττική, η οποία διαθέτει
πληθυσμό 5 εκατομμυρίων κατοίκων που παράγουν 6
τόνους απορρίμματα την ημέρα, δύναται να αποτελέσει
υγειονομική βόμβα τεράστιων διαστάσεων,
Επειδή η ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται ο
ΧΥΤΑ Φυλής έχει υποστεί από δεκαετίες δυσανάλογα
μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση, ο κ. Θεοχάρης
ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς:
-Ποιος ο προγραμματισμός ώστε να χωροθετηθούν και
να λειτουργήσουν οι δύο νέοι ΧΥΤΥ στην Αττική; Προτίθεστε να προχωρήσετε σε ενέργειες προκειμένου να εξαιρεθεί ο Δήμος Φυλής από τις υποψήφιες προς χωροθέτηση περιοχές;

-Ποιος ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός για τη δημιουργία
μονάδων επεξεργασίας (ΜΕΑ) στο Γραμματικό και το
Σχιστό;
-Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η χωροθέτηση των
προβλεπόμενων τριών (3) ΜΕΑ στον κεντρικό και νότιο
τομέα ώστε τα έργα να καταστούν ώριμα προς χρηματοδότηση;
- Προτίθεστε να προβείτε σε χωροθέτηση του Χώρου
Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ)
εντός του 2017; Ποιες οι υφιστάμενες επιλογές χωροθέτησης εντός του Νομού Αττικής;
- Ποια τα χρονοδιαγράμματα, οι χρηματοδοτικές ανάγκες
και οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση
του ΠΕΣΔΑ για την επίτευξη των στόχων που θέτει ο
ΕΣΔΑ;
- Ποια η θέση της Περιφέρειας και των Δήμων Αττικής
στην υλοποίηση του νέου ΠΕΣΔΑ;
- Ποιες οι καταγεγραμμένες από τα υπουργεία σας soft
δράσεις των Δήμων, κυρίως σε ό,τι αφορά την πρόληψη,
τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση, και την επανάχρηση απορριμμάτων;
Παρακαλώ όπως παρασχεθεί αναλυτικός πίνακας με τις
σχετικές δράσεις.
Ο ερωτών Βουλευτής
Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β’ Αθήνας

Ευθεία (!) βολή από 100 μέτρα, λέει η αστυνομία για
το νέο περιστατικό με τον πυροβολισμό στο Μενίδι

Α

πό ευθεία βολή μπήκε και από απόσταση περίπου
100 μέτρων προήλθε σύμφωνα με την αστυνομία η
βολίδα που καρφώθηκε στο σπίτι, επί της οδού Θεοφυλάχτου στο Ζεφύρι
Από την αστυνομική έρευνα που έγινε στην περιοχή
προκύπτει ότι δεν επρόκειτο για άσκοπο πυροβολισμό αλλά
για πυροβολισμό που πιθανότατα προέρχεται από συμμορίες
της περιοχής.
Αυτό που αναμένεται να εξακριβωθεί είναι το κατά πόσο η
βολίδα είναι πρόσφατη ή εάν πρόκειται για πυροβολισμό που
έγινε σε παρελθόντα χρόνο.
Επίσης εξετάστηκε πληροφορία ότι την Κυριακή γινόταν
γλέντι για γάμο στην οδό Δαβάκη όπως και καταγγελία
κατοίκου ότι άκουσε άσκοπους πυροβολισμούς στην περιοχή.
Το σημείο του γλεντιού πάντως απέχει απόσταση που δεν δικαιολογεί να προέρχεται από εκεί η σφαίρα που πέτυχε το σπίτι της οικογένειας.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στην περιοχή ζουν άτομα με καταδικαστικές αποφάσεις και έτσι οι αστυνομικοί
να εξετάζουν κατά πόσο κάποιος από αυτούς να πυροβόλησε στο πλαίσιο αντιδικίας.

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ

Η προ-συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στον
προαύλιο χώρο του Δημαρχείου στις 19:00

Υ

στέρα από τη συνάντηση, πολιτιστικών
φορέων, τοπικών συλλόγων, αθλητικών
σωματείων και κάθε ενδιαφερόμενου
φορέα του Δήμου Αχαρνών την Παρασκευή 23 Ιουνίου, αποφασίστηκε ομόφωνα, η συνέχιση των κινητοποιήσεων κατά της εγκληματικότητας στον
Δήμο Αχαρνών και η πραγματοποίηση πορείας
διαμαρτυρίας στην Κεντρική Πλατεία Αγ. Βλασίου
Αχαρνών σήμερα 28 Ιουνίου 2017, με τη συμμετοχή, πολιτιστικών φορέων, τοπικών συλλόγων,
αθλητικών σωματείων, κάθε ενδιαφερόμενου
φορέα και κατοίκων του Δήμου Αχαρνών.
Η προ-συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στον
προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Αχαρνών στις
19:00.

Στη ...φάκα κύκλωμα

θριάσιο-3

που διακινούσε χημικά για τη
νόθευση καυσίμων στα Άνω Λιόσια

Α

πό τη Διεύθυνση Οικονομικής
Αστυνομίας της Ελληνικής
Αστυνομίας
εξαρθρώθηκε
κύκλωμα που μετέφερε χημικά προϊόντα
από τη Βουλγαρία, με σκοπό τη νοθεία
καυσίμων.
Για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν χθες (26 Ιουνίου 2017), δύο
ημεδαποί ηλικίας 24 και 49 ετών, καθώς
και 56χρονος υπήκοος Αλβανίας, ενώ
αναζητούνται ακόμα δύο συνεργοί τους,
ηλικίας 34 και 54 ετών, σε βάρος των
οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.
Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, εντοπίστηκε στα Άνω Λιόσια Αττικής αποθηκευτικός χώρος, στον οποίο ο 24χρονος και ο 56χρονος, από κοινού με άγνωστους συνεργούς τους, είχαν δημιουργήσει ειδική εγκατάσταση (δεξαμενές, σωληνώσεις για μετάγγιση καυσίμων) για την ασφαλή αποθήκευση χημικών
προϊόντων, που προμηθεύονταν από τη Βουλγαρία.
Στη συνέχεια, τα χημικά προϊόντα μεταφέρονταν με βυτιοφόρο σε πρατήριο υγρών καυσίμων σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, όπου γινόταν η μετάγγισή τους στις δεξαμενές του.
Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση τη Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης
Ελέγχου Ποιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ελέγχου, Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στην παραπάνω αποθήκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά
33.500 λίτρα μείγματος διαλυτών, το οποίο εμπίπτει στον Τελωνειακό Κώδικα.
Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,Ι.Χ. φορτηγό με επικαθήμενο,41 πλαστικές δεξαμενές, χωρητικότητας 1.000 λίτρων η καθεμιά,
7 πλαστικές δεξαμενές, χωρητικότητας 5.000 λίτρων η καθεμιά,
3 κινητά τηλέφωνα καιχρηματικό ποσό 450 ευρώ και 750 λέβα Βουλγαρίας.
Επιπλέον, σε ταυτόχρονο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο πρατήριο υγρών καυσίμων, ιδιοκτησίας του 34χρονου συνεργού των συλληφθέντων, διαπιστώθηκε η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του
συστήματος εισροών – εκροών, με το οποίο επιτυγχάνονταν η αλλοίωση των ενδείξεων και δεδομένων του συστήματος.
Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη ο 49χρονος ημεδαπός, ως προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων,
ενώ κατασχέθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής.
Σημειώνεται ότι οι διαφυγόντες δασμοί εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 32.320 ευρώ.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ παράλληλα θα ενημερωθούν και οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών
κυρώσεων.

ΕΓΙΝΕ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Σε πλήρη εξέλιξη και τα έργα ασφαλτόστρωσης
σε πολλές συνοικίες της πόλης

Έ

γινε η αρχή για τις συνδέσεις αποχέτευσης στην Παραλία Ασπροπύργου, που αποτελούσε και πάγιο
αίτημα του Συλλόγου Κατοίκων Παραλίας
Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τον Εντεταλμένο
Δημ. Συμβούλο & Πρόεδρο του Συλλόγου κ.
Αντ. Κοναξή η υλοποίηση του έργου εντός του
2017 ήταν και δέσμευση του Δημάρχου Ασπροπύργου κ. Νικ. Μελετίου, η οποία γίνεται
πραγματικότητα.
Οι συνδέσεις στα πρώτα
σπίτια ξεκίνησαν παρουσία του κ. Αντ. Κοναξή ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός και ζήτησε για άλλη μια φορά να υπάρξει στενή
συνεργασία Δήμου, Συλλόγου, πολιτών, ΕΥΔΑΠ & κατασκευαστών ώστε
σύντομα να ολοκληρωθούν οι συνδέσεις και να ασφαλτοστρωθούν εκ νέου οι
δρόμοι.
Στο μεταξύ σε πλήρη εξέλιξη βρισκονται οι εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου, στο κέντρο και σ’ όλες τις συνοικίες.
Ειδικότερα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ασπροπύργου σε συνεργασία με
την ανάδοχο Τεχνική Εταιρεία, προχώρησε στην ανακατασκευή, επισκευή,
συντήρηση και αποκατάσταση μεγάλων τμημάτων του οδικού δικτύου.
Εργασίες επισκευής των ασφαλτικών του οδοστρώματος (ασφαλτοστρώσεις)
πραγματοποιήθηκαν στις οδούς Λεωφόρος Δημοκρατίας, Πλάτωνος, Καλ-

λέργη, Αγίου Δημητρίου και Θεμιστοκλέους. Θα ακολουθήσουν σύμφωνα με το Πρόγραμμα έργα σε όλη
την έκταση του Δήμου.
Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή,
ζητούν την κατανόηση των Δημοτών
για την πρόσκαιρη αναστάτωση που
δημιουργείται στις υπό ασφαλτόστρωση οδούς, επειδή το έργο αφορά
στην εικόνα και στην λειτουργικότητα
της πόλης, στην ποιότητα ζωής όλων
των Ασπροπύργιων.

4-θριάσιο

Έναρξη κατασκηνωτικού προγράμματος για
παιδιά, ΑμεΑ και ηλικιωμένους

Σ

τις αρχές Ιουλίου 2017 ξεκινά το πρόγραμμα κατασκηνώσεων το οποίο απευθύνεται
σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της χώρας
(παιδιά και ηλικιωμένοι με χαμηλά εισοδήματα ή
που έχουν ανάγκη φροντίδας και παιδιά ή ενήλικες
ΑμεΑ).

Δώδεκα (12) Δήμοι στην χώρα επιχορηγούνται
με ένα συνολικό ποσό δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 2.475.000)
ώστε από τις αρχές Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου
να προσφέρουν δημιουργικές δράσεις αναψυχής

σε περίπου 10.000 άτομα (5.500 παιδιά, 1.500
ηλικιωμένοι και 3.000 ΑμεΑ), οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στους χώρους των κατασκηνώσεων που
ανήκουν στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σημειώνεται ότι, για πρώτη φορά, στα μέσα
Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε ειδική σύσκεψη
εκπροσώπων των Δήμων, της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, των
αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων και του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, Δ. Καρέλλα, προκειμένου να προετοιμασθεί έγκαιρα και με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο η υλοποίηση του προγράμματος.

Δ . Α ι γ ά λ ε ω : Ξε κ ί ν η σ ε η απ οκ ομ ι δ ή
– Ψεκασμοί στους όγκους των απορριμμάτων

Ο

Δήμος Αιγάλεω ενημερώνει τους δημότες ότι τα συνεργεία του Δήμου έχουν
ξεκινήσει εντατικά στην αποκομιδή των
απορριμμάτων που έχουν συσσωρευτεί λόγω των
κινητοποιήσεων των εργαζομένων καθαριότητας

στους ΟΤΑ.
Ήδη όμως είχε προβεί στον ψεκασμό των
όγκων των απορριμμάτων προκειμένου να αποφευχθούν συνέπειες όσο το δυνατόν για τη δημόσια υγεία των πολιτών.

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΑ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Συγχωνεύονται τα πολυτεκνικά
του ΟΓΑ με το επίδομα τέκνων

Α

λλαγές με περικοπές και συγχωνεύσεις στα
προνοιακά επιδόματα και προοπτική ολοκλήρωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2018,
προβλέπει η λίστα με τα προαπαιτούμενα στο
πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ της
κυβέρνησης και των εκπροσώπων των θεσμών.
Στο στόχαστρο βρίσκονται 35 επιδόματα και παροχές, εκ των οποίων ορισμένα ήδη, με το κλείσιμο
της 2ης αξιολόγησης, μειώθηκαν δραστικά ή έπαψαν να χορηγούνται.
Σύμφωνα με το dikaiologhtika.g, oι απαιτούμενες
αλλαγές περιλαμβάνουν μείωση, συγχώνευση ή και
κατάργηση επιδομάτων, είτε λόγω αλληλοκάλυψης
είτε λόγω της καθολικής εφαρμογής του Κοινωνικού
Επιδόματος Αλληλεγγύης.
Από τις παρεμβάσεις, θα θιγούν ακόμη και δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας ή οικογενειακών επιδομάτων.
Για τα επιδόματα αναπηρίας προβλέπεται η καθιέρωση ενιαίου συστήματος παροχής με αυστηρά
κριτήρια, ενώ για τα οικογενειακά η ενοποίηση του
ενιαίου επιδόματος τέκνων με το επίδομα τριτέκνων/πολυτέκνων, με παράλληλη αναναπροσαρμογή προς τα κάτω των εισοδηματικών κριτηρίων,
ώστε τα κονδύλια χρήματα που θα περισσέψουν να
χρησιμοποιηθούν για αύξηση του ποσού ανά παιδί.
Ειδικότερα, το ημερολόγιο των αλλαγών του προνοιακού χάρτη της χώρας, προβλέπει:

-Ιούνιος 2017: Νομοθεσία για το επίδομα στέγασης.
-Οκτώβριος 2017: Εξορθολογισμός των εκπαιδευτικών επιδομάτων.
-Νοέμβριος 2017: α) Μεταρρύθμιση των οικογενειακών επιδομάτων. β) Μεταρρύθμιση αναπηρικών επιδομάτων – νέα νομοθεσία για τον καθορισμό των προϋποθέσεων απόδοσης των αναπηρικών επιδομάτων.
– Α’ τρίμηνο 2018: Μεταρρύθμιση των παροχών
αναπηρίας.
-Β’ τρίμηνο 2018: α) Εναρμόνιση των κανόνων για
τα επιδόματα αναπηρίας και κοινωνικής μέριμνας
σύμφωνα και με τη μεταρρύθμιση των παροχών
αναπηρίας έως τον Ιούνιο του 2018.
β) Τον Μάιο του 2018 θα αναθεωρηθούν οι κανόνες παροχών αναπηρίας και κοινωνικής πρόνοιας,
συμπεριλαμβανομένου του νόμου 4387/2016.

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

θριάσιο-5

"Εικαστική Ρήξη"

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΗΣ WWF

Πάρνηθα: 10 χρόνια μετά
την καταστροφική πυρκαγιά

Μ

ια από τις πλέον καταστροφικές πυρκαγιές
στην Αττική ήταν αυτή του Ιουνίου του 2007,
που κατέκαψε τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας.Το ημερολόγιο έγραφε 28 Ιουνίου 2007 όταν οι
πρώτες φλόγες καταστρέφουν με απίστευτη μανία την
Πάρνηθα, ενώ τα μπαλκόνια στην Αθήνα γεμίζουν
στάχτη. Σιγά σιγά οι πύρινες γλώσσες τυλίγουν το βουνό
και «πνίγουν» τα πάντα.
Λίγες μέρες μετά, η φωτιά σβήνει. Η καταστροφή είναι
αμετάκλητη. Τις επόμενες μέρες, στο Σύνταγμα μια
βουβή διαμαρτυρία εκφράζει την οργή της για την καταστροφή και τα λάθη που οδήγησαν σε αυτήν: «Απαιτούμε
να μην ξαναγίνει ποτέ. Απαιτούμε να γίνουν προσπάθειες να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί. Άνθρωποι που ως τότε
βλέπαμε την Πάρνηθα απλά σαν κάτι όμορφο και δεδομένο, τώρα είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση».
Σήμερα, 10 χρόνια μετά, η WWF αναρωτιέται τι απέγινε η
ζωή της Πάρνηθας και δίνει στη δημοσιότητα ένα ντοκιμαντέρ.

Το χρονικό της πυρκαγιάς στην Πάρνηθα
Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τα Δερβενοχώρια, στη βόρεια
πλευρά του όρους, και επεκτάθηκε γρήγορα στις πλαγιές του
βουνού. Αρχικά στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 40
πυροσβέστες και 16 οχήματα, με την αρωγή 12 συνολικά πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Η φωτιά όμως δεν
στάθηκε δυνατό να περιορισθεί πριν από το βράδυ, σε μια
ώρα που τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης αδυνατούσαν να
πετάξουν.
Έτσι, μέχρι την νύχτα οι επίγειες δυνάμεις αντιμετώπιζαν μια
ανεξέλεγκτη κατάσταση και ανάμεσα στις 21:00 και τις 21:30 οι
φλόγες πέρασαν μέσα στον Εθνικό Δρυμό και έφτασαν σε
απειλητική απόσταση από τις εγκαταστάσεις του καζίνο, του
πάρκου κεραιών και της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι εγκαταστάσεις αυτές εκκενώθηκαν. Την ίδια στιγμή, δύο λόχοι του
Ελληνικού Στρατού από κοντινά στρατόπεδα τέθηκαν σε
επιφυλακή για πιθανή βοήθεια στην κατάσβεση.
Το επόμενο πρωί (29 Ιουνίου), με τη βοήθεια πλέον και των
αεροπορικών μέσων, τα μέτωπα της φωτιάς στο Μπάφι, το
Φλαμπούρι και κοντά στις εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας άρχισαν να τίθενται σταδιακά υπό έλεγχο. Σε αυτό το
σημείο, ενισχύσεις από τους διπλανούς νομούς, όπως επίσης
και 300 στρατιώτες κατέφθασαν σε ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων δυνάμεων, με την τελική δύναμη να αποτελείται από
130 πυροσβέστες, 50 οχήματα και τις στρατιωτικές δυνάμεις.
Αξίζει να σημειωθεί πως σημαντική ήταν η συμβολή των ενήλικων στελεχών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, με τη
βοήθεια και την καθοδήγηση των οποίων (γνώριζαν πάρα
πολύ καλά όλα τα μονοπάτια της Πάρνηθας) οδηγήθηκαν τα
πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε δύσβατες περιοχές για να επιχειρήσουν κατάσβεση. Η συμβολή των
προσκόπων εκείνες τις ημέρες ήταν σπουδαία και καθοριστική, μια και οι πυροσβέστες είχαν αυτούς ως οδηγούς στα
δύσβατα μονοπάτια του δρυμού.
Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, με τις τελευταίες επιχειρήσεις να λαμβάνουν χώρα εκεί που η πυρκαγιά ξεκίνησε, στα
Δερβενοχώρια, ο απολογισμός ήταν καταστρεπτικός, τόσο για
τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας, όσο και για το μικροκλίμα της
Αθήνας γενικότερα. 25.000 στρέμματα που ανήκαν στον
δρυμό κάηκαν. Επιπλέον, προστατευόμενα είδη ζώων που
ζούσαν εκεί είδαν ή θα δουν τους πληθυσμούς τους να
μειώνονται, αφού πολλά ζώα κάηκαν ή πέθαναν από ασφυξία,
ενώ οι εναπομείναντες πληθυσμοί θα αντιμετωπίσουν έντονα
προβλήματα τροφής και κατοικίας. Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η αποτέφρωση της τελευταίας μεγάλης δασικής
έκτασης κοντά στην Αθήνα θα σημαίνει θερμότερα καλοκαίρια,
παρατεταμένους καύσωνες και πλημμύρες τον χειμώνα.
Η πυρκαγιά επίσημα αποδίδεται σε πυλώνα της ΔΕΗ. Παρ'
όλα αυτά, έρευνες, με εισαγγελική εποπτεία, διεξήχθησαν κατά
την περίοδο μεταξύ του συμβάντος αυτού και του κύματος
πυρκαγιών του Αυγούστου.

4ο Εικαστικό τριήμερο
στον Δήμο Αχαρνών

Μ

εγάλη χαρά και τιμή μας θα μας δώσει η παρουσία σας στο 4ο
Πολιτιστικό τριήμερο της ''Εικαστικής ρήξης'' το οποίο είναι
αφιερωμένο στην μνήμη της αγαπημένης μας Ισιδώρας
Μαρίας Δαμάσκου.
Το 4ο Πολιτιστικό τριήμερο της «Εικαστικής ρήξης» θα πραγματοποιηθεί στις 1-2 και 3 Ιούλιου στον Δήμο Αχαρνών.
Τα εγκαίνια θα γίνουν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αχαρνών το Σάββατο 1 Ιουλίου στις 8:00μ.μ.
Σας περιμένουμε όλους.
Οι συμμετέχοντες εικαστικοί:

Αλεξανδρή Μαριάννα, Ευρυδίκη- Μαίρη Βεντούρη ,Ζέττα ΓκούντελαΚαζή, Γιάννης Γκρίτσης, Κατερίνα Δρόλια, Ευτυχία Σ. Κάρλου Μαίρη,
Κάρλου Στέλλα,Κωνσταντίνος Κουμπενάκης,Κούση Θωμαΐς, Γιώργος
Λενής , Λυμπεράκη Ρούλα, Χαρά Μαρκατζίνου, Βιβή Μπόλη, Νάνου
Μαριάννα, Νάνος Ανδρέας, Ναυροζίδου Μαρία, Νικολογιάννης Νίκος, Όθων Ξενικουδάκης, Βιβή Πανταζή Ευδαίμων,
Βέρα Ρέκκα, Νίκη Σαρτή -Νταβαρίνου, Κωνσταντής Σκαντζής, Αντώνης Σκαρλάτος, Τζανέ Αναστασία, Τζίμας Γιώργος,
Μύρω Τζωρτζή -Αμαργιαννάκη.

Δήμος Ασπροπύργου: Oλοκληρώθηκε η διαδικασία για
την αρίθμηση κατοικιών και λοιπών ιδιοκτησιών,
σύμφωνα με τα επίσημα Αρχεία της ΕΥΔΑΠ

Υποχρέωση όλων είναι να λάβουν γνώση
της επίσημης πλέον αριθμοσήμανσης
των ιδιοκτησιών τους και να δηλώσουν
την τυχόν αλλαγή της,
στους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας

Ο

Δήμος Ασπροπύργου, ανακοινώνει ότι, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την αρίθμηση κατοικιών και λοιπών ιδιοκτησιών, εντός των ορίων
του Δήμου, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση και τα
Αρχεία της ΕΥΔΑΠ.
Κατόπιν τούτου, ο Δήμος έχει αναρτήσει, στην ιστοσελίδα του, τον ηλεκτρονικό πίνακα, με τα στοιχεία των ακινήτων – ιδιοκτησιών και την ακριβή τους αριθμοσήμανση,
(αρίθμηση). Υποχρέωση όλων είναι να λάβουν γνώση της
επίσημης πλέον αριθμοσήμανσης των ιδιοκτησιών τους και
να δηλώσουν την τυχόν αλλαγή της, στους Οργανισμούς
Κοινής Ωφέλειας και σε οποιονδήποτε πολίτη ή φορέα, με
τον οποίο αλληλογραφούν. Σχετικές βεβαιώσεις, για τις
ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.λπ.) εκδίδει το Τμήμα Συγκοινωνιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ασπροπύργου,
στην οδό Σαλαμίνος (1ος όροφος, όπισθεν του Δημαρχείου).
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά
σε προσωπικά δεδομένα, στον αναρτημένο πίνακα
υπάρχουν οι αριθμοί παροχής και ρολογιών ΕΥΔΑΠ, δίπλα απ’ την αρίθμηση των οδών και όχι τα ονοματεπώνυμα
ιδιοκτητών ή ενοίκων.
Ο Δήμος Ασπροπύργου, δεν φέρει καμία ευθύνη, αν με υπαιτιότητα των πολιτών, ιδιοκτητών ή νομέων ακινήτων και
λοιπών εγκαταστάσεων, δεν υπάρξει η διόρθωση στοιχείων, με αποτέλεσμα να μην διανέμεται σωστά η αλληλογραφία τους. Επιπλέον, γνωστοποιεί ότι, ανάλογο ηλεκτρονικό πίνακα, με αυτό που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του Δήμου,
απέστειλε στα ΕΛΤΑ Ασπροπύργου.

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
"Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ"

" Μ ΟΝΟ ΗΜ Ε Ρ Η ΚΑ ΛΟ ΚΑ Ι Ρ Ι Ν Η
ΑΠ ΟΔ Ρ Α Σ Η"

Η Ένωση Κρητών Ελευσίνας διοργανώνει για τα
μέλη και τους φίλους της,μονοήμερη εκδρομή για
Ναύπλιο & Παραλία Καραθώνα ,την Κυριακή 9
Ιουλίου 2017...
Πούλμαν θα αναχωρήσουν από το parking του
Δήμου
Ελευσίνας,πίσω
από
το
Λύκειο
"Πυρουνάκειο", στις 8πμ.

Δηλώστε την συμμετοχή σας έγκαιρα στα μέλη του
Δ.Σ και στα γραφεία του Συλλόγου,την Τετάρτη 286-2017 από τις 7μμ μέχρι τις 9μμ. ...
Πάρτε τα "μπρατσάκια" και τα "κουβαδάκια"
σας.....και ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα που
θα απλωθεί σε μια παραλία...

Ελάτε να "ξεδώσουμε",να ευχηθούμε καλό Καλοκαίρι και να αποχαιρετιστούμε δίνοντας ραντεβού
για τον Σεπτέμβρη!!!!!!
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

6-θριάσιο

Β ού λ ι α ξ ε τ ο α μφ ι θ έα τ ρ ο “ Β ο ρε ι ν ό ”
σ τ η ν Π α ρ αδ ο σ ι α κ ή β ρ α δι ά τ ης Ζ ωφ ρ ι ά ς

Β

ούλιαξε το αμφιθέατρο “Βορεινό” στην Παραδοσιακή βραδιά της Ζωφριάς
Την εκδήλωση άνοιξε καλωσορίζοντας άπαντες η Πρόεδρος Ευαγγελία
Κωβαίου η οποία ευχαρίστησε τον
Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού και
την Δημοτική Αρχή για την στήριξή της
και στην συγκεκριμένη παραδοσιακή
βραδιά. Ευχαρίστησε επίσης τον
κόσμο κάθε ηλικίας που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Συλλόγου καθώς
και τους εκπροσώπους της Δημοτικής
Αρχής και άλλων Πολιτιστικών Φορέων
της πόλης που έδωσαν ηχηρό
“Παρών”.
Η Ευαγγελία Κωβαίου στάθηκε
ιδιαίτερα στο πολύτιμο έργο των
Συλλόγων της πόλης, επισημαίνοντας
ότι βγάζουν προς τα έξω τον πολιτισμό
και το καλό πρόσωπο του τόπου. Δεν
παρέλειψε επίσης να απευθύνει ιδιαίτερες και ονομαστικές ονομασίες στους
χορηγούς του Συλλόγου που πρόσφεραν δώρα για την λαχειοφόρο αγορά.
Η Πρόεδρος εξάλλου κάλεσε στο
βήμα τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού και
Αθλητικού Οργανισμού η “ΠΑΡΝΗΘΑ”
Γιώργο Μαυροειδή, ώστε να απονείμει
μετάλλια στου πρωταθλητές του Σκάκι
οι οποίοι διακρίθηκαν στο 2ο Τουρνουά
Rabbit. Στο σημείο αυτό άλλωστε
έδωσε τα συγχαρητήρια της για την
πετυχημένη αθλητική διοργάνωση
τόσο στον Πρόεδρο του Σκακιστικού

Α.Ε.ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Α.Ε ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ
ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ
ΜΕΧΡΙ........ 105 .!!!
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27-6-17 ΚΑΙ ΚΑΘΕ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7-9 μμ , ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ
7-9μμ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 10-12πμ
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ,
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ,
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΡΓΟΙ
,ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΑΔΕΡΦΙΑ
Κ.Λ.Π !!!
Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 10 EYΡΩ Η
ΣΥΝΔΡΟΜΗ 20 ΕΥΡΩ ΜΕ ΔΩΡΟ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΧΡΟΝΙΑΣ) ΤΟ ΣΕΤ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΕΣ
ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !!
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ !!!
ΤΟ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΕΖ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΠΟΛΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ,
ΚΑΤΙ ΤΟ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΤΙ ΤΟ
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ, ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ, ΠΑΙΔΙΑ
ΜΙΚΡΑ, ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ !!!
ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ,ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ Α.Ε.ΖΕΦΥΡΙΟΥ !!!
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ Δ.Σ

Ομίλου “Τριαντάφυλλος Σιαπέρας”
Γιώργο Ζαχουλίτη, όσο και στον άοκνο
προπονητή των παιδιών Θοδωρή Αγραπίδη που εργάζεται εδώ και χρόνια
για την εκπαίδευσή τους, αφιλοκερδώς.
Όσο για τον Γιώργο Μαυροειδή ανέ-

βασε μαζί του στην σκηνή και την αξιαγάπητη χοροδιδάσκαλο της Ζωφριάς
Αργυρώ Σπηλιοπούλου, την οποία και
συνεχάρη για την εξαίσια δουλειά της,
ανακοινώνοντας ταυτόχρονα πως τα
δωρεάν μαθήματα παραδοσιακών
χορών θα συνεχιστούν και την επόμενη
χρονιά.
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Απευθυνόμενος επίσης στα μέλη και
στην Πρόεδρο του Συλλόγου επεσήμανε πως η συνεργασία τους είναι άψογη
από κάθε άποψη και ότι η Δημοτική
Αρχή, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς και ο ίδιος προσωπικά θα

εξακολουθήσουν την ολόπλευρη στήριξη του Πολιτισμού και των Συλλόγων.
Στον επιγραμματικό του χαιρετισμό
που ακολούθησε, καθώς ο Δήμαρχος
έφτασε λίγο αργότερα ο Χρήστος Παππούς δεν θέλησε να κουράσει τον
κόσμο κι έτσι το μόνο που έκανε ήταν
να δώσει τα θερμά του συγχαρητήρια

για το έργο τους στην Πρόεδρο και
στα μέλη του Συλλόγου ευχόμενος σε
όλο τον κόσμο να έχει καλή διασκέδαση κι ένα όμορφο καλοκαίρι.
Από κει και ύστερα το λόγο είχαν οι
μουσικές και οι χοροί, με τα μικρά αλλά
και μεγάλα χορευτικά του Συλλόγου της
Ζωφριάς να πρωταγωνιστούν υπό
τους παραδοσιακούς ήχους και τις
υπέροχες ερμηνείες του Νίκου Οικονομίδη και της Κυριακής Σπανού.
Τα μικρά χορευτικά ενθουσίασαν με
την εξαίσια εμφάνισή τους ενώ ακολούθησε το...”βαρύ πυροβολικό” με
τους ενήλικες που παρουσίασαν αγαπημένα ελληνικά ακούσματα από Κύθηρα και Καπαδοκία.
Εν συνεχεία και μέχρι αργά τη νύχτα
το γλέντι κράτησε καλά για όλο τον
κόσμο με τους Νίκο Οικονομίδη και
Κυριακή Σπανού να κάνουν αυτό ακριβώς, που είχαν υποσχεθεί... Χάρισαν
στον κόσμο μια γνήσια νησιώτικη βραδιά μέσα από ... θαλασσινά περάσματα!
Και του χρόνου

Θεατρικά δρώμενα και συγκινήσεις στην Καλοκαιρινή
γιορτή των παιδιών του Κέντρου ΑμΕΑ Δήμου Αχαρνών

Γ

ια μια ακόμη χρονιά τα
παιδιά του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
του Δήμου Αχαρνών "ΑΡΩΓΗ"
συγκίνησαν με την καλοκαιρινή
τους γιορτή, με την οποία αποχαιρέτισαν μια δημιουργική και
γεμάτη με εκπαιδευτικές δράσεις,
χρονιά.
Η καλοκαιρινή γιορτή των παιδιών του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών
"ΑΡΩΓΗ" πραγματοποιήθηκε στο
προαύλιο του κέντρου, με τη παρουσίαση θεατρικών δρώμενων,
χορών και τραγουδιών με τη συμμετοχή όλων των παιδιών του κέντρου.Η καλοκαιρινή γιορτή των παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ ξεκίνησε με
δυο λεπτά σιγή στη μνήμη του αδικοχαμένου μαθητή του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών Μάριου.
Κατά τη διάρκεια της γιορτή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών "ΑΡΩΓΗ", τίμησε
τους ευεργέτες της ΑΡΩΓΗΣ: την πρόεδρο του Φιλανθρωπικού

Σωματείου ΑΡΩΓΗ κα Βίκυ Έλλιοττ,
τον κ. Βασίλη Βαμβακάρη – το βραβείο παρέλαβε η σύζυγος του , τον κ.
Θανάση Μαρτίνο – το βραβείο παρέλαβε ο συνεργάτης του κ. Παγώνης,
καθώς και τους εθελοντές της
ΑΡΩΓΗΣ αλλά και όλα τα παιδιά που
ολοκλήρωσαν τη φετινή σχολική στο
κέντρο.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός ανάφερε ότι σε κάθε εκδήλωση της ΑΡΩΓΗΣ διακατέχεται από
ανάμικτα συναισθήματα, δηλώνοντας
ότι αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφανος για το Διοικητικό Συμβούλιο,
τους εργαζόμενους και τους εθελοντές της ΑΡΩΓΗΣ για το σπουδαίο έργο τους, ενώ ευχαρίστησε την κα Έλλιοτ για τη διαχρονική
και καθοριστικής σημασίας προφορά αυτής και του συζύγου της,
στην ίδρυση και λειτουργία της ΑΡΩΓΗΣ και όπως τόνισε "θα
συνεχίσω με αγάπη και σεβασμό να στηρίζω τη λειτουργία της
ΑΡΩΓΗΣ, η οποία μας κάνει υπερήφανους και αναδεικνύει τις
αρχές τις ανθρώπινες αξίες μας και τον Πολιτισμό μας".
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θριάσιο-7

Χτύπησε «κόκκινο» το όζον σε
Λιόσια, Θρακομακεδόνες & Περιστέρι

ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Για την«Ανάπλαση κεντρικής
παιδικής χαράς Νο 1 στη Δημοτική
Κοινότητα Νέας Περάμου»

Τ

ην υλοποίηση του έργου με αντικείμενο την
«Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Νο 1
στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου» εξασφάλισαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου
και ο Δήμαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης Σταμούλης, με
την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.
Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 161.560 ευρώ
με ΦΠΑ που χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας.
Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της παιδικής
χαράς της Νέας Περάμου με γνώμονα την ασφάλεια
των παιδιών, με παρεμβάσεις σύμφωνα με τις
ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές
ασφάλειας και πιστοποίησης.
Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικά και υδραυλικά

έργα, εργασίες πρασίνου καθώς και ξύλινες / μεταλλικές κατασκευές (στέγαστρα, όργανα παιδικής χαράς).
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην παιδική
χαρά της Νέας Περάμου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως.
Τέλος, σημειώνεται ότι το έργο θα δημοπρατηθεί και
θα εκτελεστεί από τον Δήμο Μεγαρέων.

ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΤΡΑΒΗΞΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ
Λιμάνι Φανερωμένης: Πολυτελές αυτοκίνητο
έπεσε στη θάλασσα

Υ

πέρβαση του ορίου ενημέρωσης για το όζον
(180 μg/m3) σημειώθηκε τη Δευτέρα 26 Ιουνίου,
όπως κατέγραψε το Δίκτυο Παρακολούθησης
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης της Αθήνας.
Συγκεκριμένα, μεγαλύτερες τιμές από το όριο ενημέρωσης καταγράφηκαν στις 2 μ.μ. στους μετρητικούς
σταθμούς του Δικτύου στη Νέα Σμύρνη, τα Λιόσια και το
Περιστέρι. Οι μέγιστες τιμές που μετρήθηκαν ήταν 205,
182 και 190 μg/m3 αντίστοιχα, χωρίς καμία πάντως να
υπερβαίνει το όριο συναγερμού (240 μg/m3). Επίσης,
εχθές μέχρι τις 14:00 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις τόσο
στον σταθμό της Λυκόβρυσης με 228 μικρογραμμάρια
ανά κυβικό μέτρο, όσο και στον σταθμό των Θρακομακεδόνων με 216 μικρογραμμάρια, ενώ το όριο συναγερμού είναι τα 240.
Το υπουργείο Υγείας συστήνει σε άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα
άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την
κυκλοφορία στο εξωτερικό περιβάλλον.
Επίσης συνιστάται στα παραπάνω άτομα, καθώς και
τα παιδιά να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση,
η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα.
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ

Διαβεβαιώσεις ΔΕΗ για ηλεκτρική
επάρκεια ενόψει καύσωνα

Πανικός επικράτησε στο λιμάνι Φανερωμένης Σαλαμίνας το απόγευμα της Δευτέρας, όταν οδηγός
έχασε τον έλεγχο του πολυτελούς αυτοκινήτου του και έπεσε στη θάλασσα.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο οδηγός έπεσε στην θάλασσα δεν είναι γνωστές ακόμη, ενώ το συμβάν
έγινε στο σημείο των φέρι μποτ, στο Μεγάλο Πεύκο.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο οδηγός που είναι από την Γερμανία βγήκε και σώος από την θάλασσα,
ενώ στο βίντεο ακούγονται άνθρωποι να του φωνάζουν να μην ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου, όσο
αυτό ήταν στο νερό.
Εν τέλει, άτομο που βρισκόταν στο σημείο κατάφερε να δέσει με σχοινί το αυτοκίνητο πριν αυτό βυθιστεί, έτσι ώστε να το τραβήξουν στην στεριά.

Κύμα καύσωνα είναι προ των
πυλών, σύμφωνα με την ΕΜΥ,
με την ΔΕΗ να
διαβεβαιώνει
πως δεν θα
υπάρξει πρόβλημα με την ηλεκτρική επάρκεια.
Η Εταιρεία εμφανίζεται καθησυχαστική για τα επίπεδα
ηλεκτρικής επάρκειας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του
«Ελεύθερου Τύπου».
Το απόθεμα είναι αρκετό και καλύπτει τις ανάγκες των
πολιτών και πέρα από τις ημέρες του καύσωνα.
Αν η ζήτηση, ωστόσο, φτάσει στα ύψη, λόγω της ταυτόχρονης χρήσης κλιματιστικών στις ώρες αιχμής,
υπάρχει και το Αμύνατιο το οποίο έχει λιγνίτη για 25
ημέρες.

8-θριάσιο

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Οι επικουρικές είναι μειωμένες μέχρι και 80%

«Έφθασαν πλέον στα 160 ευρώ κατά μέσο όρο»

«Μειωμένες έως 80% και, χωρίς,
μάλιστα να καταβάλλονται από το
2015, είναι οι επικουρικές συντάξεις,
που έφθασαν πλέον στα 160 ευρώ
κατά μέσο όρο», τονίζει το Ενιαίο
Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ).
«Τέλος ανοχής και αντοχής»,
σημειώνει, από την πλευρά του, ο
πρόεδρος του ΕΝΔΙΣΥ, Νίκος Χατζόπουλος, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.
Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει
το ΕΝΔΙΣΥ, «η απώλεια των εισοδημάτων των συνταξιούχων ξεπερνά
πια το 50% και υπάρχουν συνταξιούχοι που δεν μπορούν να
πληρώσουν ούτε τα φάρμακά τους.
Επιπρόσθετα, μέσα στον ορυμαγδό
των άγριων περικοπών, οι επικουρικές συντάξεις έχουν πλέον εξαϋλωθεί και, μάλιστα, παρατηρείται
στάση πληρωμών. Το ΕΝΔΙΣΥ παρατηρεί ότι στις επικουρικές δεν καταβάλλεται ούτε καν προσωρινή
σύνταξη, όπως συμβαίνει με τις κύριες συντάξεις, υπάρχει νόμος που το
επιβάλλει. Πρόσφατα, η κυβέρνηση
ψήφισε, για το 2019, επιπλέον περικοπές και στις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες, αθροιζόμενες με τις
κύριες συντάξεις, δεν ξεπερνούν τα
1.300 ευρώ.
Η περικοπή αυτή θα φτάσει ακόμα
και 18% και θα γίνει, μέσω της μείωσης της "προσωπικής διαφοράς" σε
επιπλέον 200.000 επικουρικές
συντάξεις.
Οι περικοπές στις επικουρικές του
ΕΤΕΑΕΠ θα είναι, το 2019, ύψους
232 εκατ. ευρώ, 225 εκατ. ευρώ, το

Tην Τετάρτη 5 Ιουλίου, στις 17.30
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Μεγαρέων

Η με ρ ί δα γ ι α τ η ρύ θ μι σ η
χ ρε ώ ν σ ε ν οι κο κυ ρι ά
κ α ι ε π α γ γ ε λ μα τ ί ε ς

Ο
2020 και 218 εκατ. ευρώ, το
2021» υποστηρίζει το ΕΝΔΙΣΥ.
Και προσθέτει: «Σήμερα, για τις
επικουρικές συντάξεις, οι αιτήσεις
συνταξιοδότησης
αγγίζουν
τις
118.000 και σε ορισμένες η αναμονή
ξεπερνάει τα τέσσερα χρόνια. Για τις
περίπου 75.000 αιτήσεις που έχουν
κατατεθεί από την 1η Ιανουαρίου
2015 και μετά, κανείς δεν γνωρίζει
όχι μόνο το πότε θα εκδοθούν, αλλά
και το πώς θα υπολογιστεί η
σύνταξη, καθώς ακόμη δεν έχει βρεθεί ο απαιτούμενος μαθηματικός
τύπος. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή
έχει κάνει γνωστό ότι δεν είναι δυνατή η συλλογή των απαιτούμενων
ειδικών δημογραφικών δεικτών και
των προβλεπόμενων μεταβλητών,
που ζητούνται, για την έκδοση του
συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου.
Από την πλευρά του, το υπουργείο Εργασίας δεν έχει προβεί σε
κάποια αλλαγή και η διοίκηση του
ΕΤΕΑΕΠ με έγγραφό της ενημε

ρώνει τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) πως, μέχρι
νεωτέρας, δεν είναι δυνατή η έκδοση των επικουρικών συντάξεων,
από 1/1/2015 και μετά. Ο νόμος
Κατρούγκαλου όρισε ρητώς πως,
όσοι έχουν καταθέσει αίτηση, από
1/1/2015 και μετά, θα πάρουν επικουρική σύνταξη που αποτελείται από
δύο τμήματα:
Το πρώτο και βασικό τμήμα της
σύνταξης αντιστοιχεί στο χρόνο
ασφάλισης έως 31/12/2014 και υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% κατ’ έτος επί των
συντάξιμων αποδοχών, όπως υπολογίζονται και για την έκδοση της
κύριας σύνταξης.
Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης, από
1/1/2015 και εφεξής, υπολογίζεται,
σύμφωνα με το διανεμητικό
σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση
(NDC)».

Καθησυχαστικές οι τράπεζες για μη πλειστηριασμούς
σε όσους έχουν πραγματικό πρόβλημα

Ο
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ι πλειστηριασμοί σε καμιά περίπτωση δεν
αφορούν τους συνεργάσιμους και ειλικρινείς δανειολήπτες που πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα αποπληρωμής των δανειακών τους υποχρεώσεων, επισημαίνουν με επανειλημμένες δηλώσεις επιτελικά τραπεζικά στελέχη τραπεζών.
Με αφορμή και την ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας από την συντονιστική
επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας ότι
σταματούν την αποχή τους
από τους πλειστηριασμούς
αλλά και την έναρξη των
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών από Σεπτέμβριο, τραπεζικά στελέχη υπενθυμίζουν ότι οι πλειστηριασμοί
αφορούν
τους
καλούμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Δηλαδή
αυτούς που έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσουν με απόλυτη συνέπεια όλες τις δανειακές τους
υποχρεώσεις, αλλά από επιλογή τους και συνειδητά επιλέγουν να μην πληρώνουν, αποκρύπτοντας εισοδήματα,
καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επενδυτικά
προϊόντα, περιουσιακά στοιχεία κλπ. Σύμφωνα με
συγκλίνουσες εκτιμήσεις το ποσοστό των στρατηγικών
κακοπληρωτών ανέρχεται περίπου στο 20% με 25% του
συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Όπως έχουν επισημάνει όλα τα διοικητικά στελέχη των
τραπεζών η συμπεριφορά αυτή των στρατηγικών κακοπληρωτών πλήττει όχι μόνον τις τράπεζες αλλά γενικότερα το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα τους εκατοντάδες
χιλιάδες δανειολήπτες που πραγματικά αντιμετωπίζουν
προβλήματα αποπληρωμής των δανείων τους και είναι

συνεργάσιμοι και ειλικρινείς με την τράπεζα τους στη διαδικασία ρύθμισης των δανείων τους.
Οι τράπεζες, όπως έχουν δηλώσει τα τραπεζικά στελέχη, με την ολοκλήρωση πλέον όλου του θεσμικού
πλαισίου αντιμετώπισης των «κόκκινων» δανείων είναι
αποφασισμένες να μην χαριστούν στους στρατηγικούς
κακοπληρωτές, γεγονός που θα έχει και θετικό αντίκτυπο
στην διάθεση πιο γενναίων ρυθμίσεων σε όσους πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι σήμερα η μεγαλύτερη πρόκληση
που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες μας και από τα σημαντικότερα της ελληνικής οικονομίας.
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 το
ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ως προς το
σύνολο των δανείων ανερχόταν σε επίπεδο τραπεζών σε
44,8%, ήτοι περίπου 106 δισ. ευρώ.
Το ποσοστό αυτό είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν οκταπλάσιο του ευρωπαϊκού
μέσου όρου, καθώς στην ΕΕ ανέρχεται στο 5,5%.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ολόκληρη την ΕΕ, όταν το ενεργητικό του ελληνικού τραπεζικού τομέα αποτελεί μόλις το
1,2% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα
στην ΕΕ. Τα ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων
ανά κατηγορία δανείων, διαμορφώνονται σε 41,5% για
τα στεγαστικά, 44,4% για τα επιχειρηματικά και 54% για
τα καταναλωτικά δάνεια και αφορούν περίπου 464 χιλιάδες, 423 χιλιάδες και 1,9 εκατομμύρια δανειολήπτες
αντίστοιχα.

Δήμος Μεγαρέων, σε συνεργασία με την εταιρία
OverMedia και κεντρικό χορηγό τα ΕΛ.ΠΕ., διοργανώνει
Σεμινάριο-Ημερίδα με τίτλο «Πώς θα ρυθμιστούν οι οφειλές των επιχειρήσεων. Τι λύσεις έχουν υπερχρεωμένα νοικοκυριά, φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 5 Ιουλίου, στις
17.30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων, (Χρ. Μωραϊτη & Γεωργ. Μαυρουκάκη – Μέγαρα).
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα αναπτυχθούν θέματα για
τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να
«κουρέψουν» οφειλές σε Τράπεζες, Δημόσιο και Ασφαλιστικά
Ταμεία αλλά και το πώς μπορούν να επωφεληθούν βάσει του
εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών,
ο οποίος τίθεται σε ισχύ από τον Αύγουστο του 2017.
Επίσης θα αναλυθούν οι δυνατότητες των Νοικοκυριών και των
Φυσικών Προσώπων να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέσω του
“Νόμου Κατσέλη” και στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας
Τραπεζών.Στην εκδήλωση χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος
Μεγαρέων κ. Γρηγόριος Σταμούλης.
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο ειδικός
Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτης
Κουρμούσης.
Το πάνελ θα συντονίσει η δικηγόρος κ. Ευαγγελία Αμπάζη και θα
αποτελείται από την Δικηγόρο Κα Αριάδνη Νούκα, τον
φοροτεχνικό κ. Απόστολο Αλωνιάτη, το Μέλος Δ.Σ. του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Φώτη Κωτσή, τον
οικονομολόγο κ. Τάκη Καλόφωνο, Σύμβουλο της Ένωσης
Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, έναν εκπρόσωπο του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και έναν εκπρόσωπο του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Τα μέλη του πάνελ θα είναι στην διάθεση του κοινού για να
απαντήσουν σε προσωπικές ή γενικές ερωτήσεις.
Η Εκδήλωση διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ελλάδος, τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, τη Γενική
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, το Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ενώ,
υποστηρικτές είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Σύνδεσμος
Ελλήνων Διαμεσολαβητών, η Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών
και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ελευσίνα, 27 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζεται ότι από το Κεντρικό Λιμεναρχείο
Ελευσίνας έχουν εκδοθεί και δημοσιευθεί στο Φύλλο
Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και αναρτηθεί στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι κάτωθι Αποφάσεις του Κεντρικού Λιμενάρχη Ελευσίνας.
1.
Η Αριθμ. 2132.4-6/2315/2017 Απόφαση με
θέμα «Χωροταξική κατανομή ελλιμενισμού πλοίων και
πάσης φύσεως σκαφών στην περιοχή δικαιοδοσίας του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας», ΦΕΚ 2139 Β’/2206-2017 και ΑΔΑ : 7Σ614653ΠΩ-9Χ7.
2.
Η Αριθμ. 2131.9/3359/2017 Απόφαση με θέμα
«Καθορισμός αποκλειστικής αφετηρίας και περιοχής
κυκλοφορίας λαντζών που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή δικαιοδοσίας Κ.Λ. Ελευσίνας», ΦΕΚ 2142
Β’/22-06-2017 και ΑΔΑ : 6ΒΝΓ4653ΠΩ-7Γ0.
3.
Παρακαλούνται οι πολίτες και όσοι δραστηριοποιούνται σε περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Ελευσίνας
σε θεματικές που σχετίζονται με το περιεχόμενο των
ανωτέρω Αποφάσεων όπως ενημερωθούν προκειμένου
να διευκολυνθεί στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης η
συνεργασία με το Κ.Λ.Ελευσίνας.
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ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ, ΤΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τρία «πακέτα» για 15.876 προσλήψεις ανέργων
του ΟΑΕΔ σε δήμους και hotspots

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα εργαστούν σε Κέντρα Προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στις περιφέρειες
της χώρας. με βάση τις ανάγκες, όπως εκείνες καταγράφηκαν
από το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών/Μεταναστευτικής
Πολιτικής. Η κατανομή των θέσεων έχει καταγραφεί στον
σχετικό πίνακα που σας παρουσιάζουν τα dikaiologitika
news.
Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών,
δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων
υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και
γενικών καθηκόντων.

Τ

ρια προγράμματα θα δώσουν την ευκαιρία σε ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ να εργαστούν ως
και οκτώ μήνες και θα προκηρυχθούν μέσα στο
καλοκαίρι. Τα προγράμματα θα αφορούν πάνω από 15.000
ανέργους
Η δράση θα υλοποιηθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας και έχει συνολικό
προϋπολογισμό 24.139.634 ευρώ και αφορά σε 3.494 ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
Η εν λόγω πράξη αφορά σε προγράμματα κοινωφελούς
εργασίας σε 17 Δήμους-θύλακες ανεργίας. Έχει ως στόχους
την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της
μακράς ύφεσης της ελληνικής οικονομίας και την αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Τα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας έχουν οκτάμηνη διάρκεια και απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους.
Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στην υλοποίηση έργων
τα οποία αφορούν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των
κατοίκων των τοπικών κοινωνιών.
Επιπλέον, τα προγράμματα περιλαμβάνουν δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων, όπως συμβουλευτικές συνεδρίες και κατάρτιση. Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στη θέση
απασχόλησης για την οποία έχουν επιλεχθεί και μία ημέρα
της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης.
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, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 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.
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, με όρους που θα εξειδικεύονται στη Δημόσια
Πρόσκληση του ΟΑΕΔ.
Η δε Κατάρτιση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών
κατάρτισης (voucher).

Κριτήρια μοριοδότησης

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.

Κοινωφελής εργασία σε Hot spot

Νέα προκήρυξη για νέο πρόγραμμα κοινωφελούς
εργασίας σε hot spots θα εκδώσει ο ΟΑΕΔ και 1.882 άνεργοι
θα μπορούν να εργαστούν για οκτώ μήνες.
Ειδικότερα την καλύτερη στελέχωση των Κέντρων
Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων, μέσω πρόσληψης
1.882 ανέργων προετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η σχετική
πρόσκληση στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του
προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που θα προκηρύξει
ο ΟΑΕΔ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις
αποκλειστικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

•
Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το
οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
•
Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας
με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
• Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
• Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
• Ηλικία.
• Αριθμός ανήλικων τέκνων.
• Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων
ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω.
• Εντοπιότητα βάση της έδρας της μόνιμης κατοικίας του
ωφελούμενου.
• Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης»
(ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα
13.191.156,27 ευρώ.
Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα
λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών
θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές
732,54).
Για εργασίες στις οποίες από τη φύση τους απαιτείται
νυχτερινή εργασία, οι αποδοχές θα ανέρχονται στα 539,75
ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 665,95) για τους εργαζόμενους μέχρι 25 ετών και στα 619 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές

763,73) για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών, καθώς ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή
νυχτερινής αμοιβής.
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που θα αλλάξουν τόπο διαμονής, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης, ύψους 200 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα έχουν εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώματα και θα αμείβονται επιπλέον για
τη νυκτερινή τους εργασία, όπως ορίζεται στις νομοθετικές
ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον νόμο που ψηφίστηκε το
2016 Βουλή με τίτλο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

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

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

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

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
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η
ΒΟΥΛΗΜΕΝΕΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΕΛΛΙΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΑΦΙΔΝΕΣ.

ΓΑΜΟΣ

Ο KORELOV SOKRAT ΤΟΥ SPARTAK ΚΑΙ ΤΗΣ
IΖOLDA ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΒΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΜΟΣΧΑΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ
ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΡΩΣΙΑΣ.

"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."

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Η΄
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6985821192

θριάσιο-11

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

Αλλαγές στο πρόγραμμα της
Αισχύλειας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

H Αισχύλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του
Δήμου Ελευσίνας ενημερώνει το
αναγνωστικό της κοινό ότι λόγω
υλοποίησης απογευματινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά
από τις 26 Ιουνίου και για όλο το μήνα Ιούλιο θα λειτουργεί:Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00 π.μ.– 17.00 μ.μ.
Η πρόεδρος του Ν.ΠΔ.Δ. ΠΑΚΠΠΑ
Μαρία Βασιλείου

1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου

1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου

12-θριάσιο

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές,
1 υ/δ, κατασκευή ΄78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα
βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, κήπος 2.000τ.μ.
ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ΄12.

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

Ζητείται τεχνίτης σε μηχανολογικό τομέα για μόνιμη απασχόληση

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ
"ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

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)

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.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τμ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ
Σ ΧΩΡΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (
ΠΡΩΗΝ
ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ).
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

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

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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ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ

Ο Δήμος Ασπροπύργου ενημερώνει όλους
τους Ασπροπύργιους ότι, λόγω των έκτακτων
καιρικών φαινομένων, και του αναμενόμενου
κύματος καύσωνα, από Τρίτη, 27 Ιουνίου, έως
και τη Δευτέρα, 3 Ιουλίου, θα λειτουργήσουν
κλιματιζόμενες αίθουσες, στο Πνευματικό
Κέντρο, στο Πολιτιστικό Κέντρο (Γερμανικά) και
στα Α΄, Β΄ και Γ΄ ΚΑΠΗ του Δήμου, από τις 8 το
πρωί έως τις 8 το απόγευμα, για τη φιλοξενία
όσων Συμπολιτών αντιμετωπίζουν προβλήματα
δυσφορίας, λόγω της υπερβολικής ζέστης.

θριάσιο-13
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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.

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

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 09:50-10:00
σημειώθηκε τροχαίο με σταθμευμένο όχημα έξω
απο το 2ο ΚΑΠΗ Ελευσίνας (Ιάκχου και
Μιαούλη). Συγκεκριμένα άγνωστος προκάλεσε υλικές ζημιές στο σταθμευμένο όχημα
(γκρι ΚΙΑ RIΟ) χωρίς να αφήσει τα στοιχεία του.
Παρακαλούμε όπως γνωρίζει
κάτι να επικοινωνήσει 6971969530.

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55466745546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344

Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

16-θριάσιο

8-9/7 ΠΗΛΙΟ - ΒΟΛΟΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ANAMAR 4* ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ
ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 7.30 ,
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΥ

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 65€

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685
KATSOURIS TOURS

