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Μετά την απαγόρευση
για τα Εξάρχεια
η ΠΟΑΣΥ…
πάει Δυτική Αττική

Στις κινητοποιήσεις κατά
της εγκληματικότητας
για 19 μέρες
εκατοντάδες πολίτες
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Ελευσίνα: αντίξοες
συνθήκες εργασίας
καταγγέλουν οι
εργαζόμενοι στο κτήριο
της Αντιπεριφέρειας
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Óåë. 2

«Βρέχει» σφαίρες στο Μενίδι.

Νέο περιστατικό με οδηγούς λεωφορείων

Έργο 2,3 εκατ. ευρώ, που θα αλλάξει
το Κέντρο των Άνω Λιοσίων αλλά και
κοινόχρηστους χώρους στο Ζεφύρι

Óåë. 2

Κατάφερε να εντάξει ο Δήμος Φυλής
στον Περιφερειακό Σχεδιασμό.

Στην πρώτη γραμμή μαζί τους και η Δήμαρχος, Γιάννα Κριεκούκη

Στις επάλξεις το
ανθρώπινο δυναμικό
και ο μηχανοκίνητος
εξοπλισμός του
Δήμου Μάνδρας
- Ειδυλλίας για τη
γρήγορη αποκομιδή
των σκουπιδιών

Óåλ. 9

Óåë. 3

Óåλ. 3

Σε αυτοκτονία
φαίνεται πως
οφείλεται
ο θάνατος του
απανθρακωμένου
πτώματος στα
Μέγαρα

«Παγώνει»
ο Δήμος Φυλής
και για τη
νέα χρονιά
τα δίδακτρα
του Ωδείου

Μετεωρολογικός σταθμός Αχαρνών:

Óåλ. 7

Ιδιαίτερα μεγάλος κίνδυνος για πυρκαγιές σήμερα

Óåλ. 9

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ -ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΟΕ Αχαρνών 7, 2105576029

Έργο 2,3 εκατ. ευρώ, που θα αλλάξει το Κέντρο των Άνω
Λιοσίων αλλά και κοινόχρηστους χώρους στο Ζεφύρι
Κατάφερε να εντάξει ο Δήμος Φυλής στον Περιφερειακό Σχεδιασμό.

Ελευσίνα
Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498
Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
Aχαρνές

Θεοφανόπουλος Κωνσταντίνος Α.
Βαρελά Γεωργίου 23 & Κορδελιού
- Άγιος Διονύσιος, 2102476847

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Σαμιώτης Ιωάννης Ε.
Λεωφόρος Φυλής 83 & Θεοφίλου, 2102484303
Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος, Παπανδρέου Γεωργίου 4,
Χαϊδάρι - Δάσος Χαϊδαρίου, 2105813912

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
5,9,13,17,21,25,29

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ζέστη με ελαφρά πτωση. Στους 36
βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ανατόλιος, Ζουμπουλία
Υάκινθος, Υακίνθη, Υάνθη, Ιάνθη

Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών

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

Έ

φωτο αρχείου

να νέο σημαντικό έργο, προϋπολογισμού 2,3
εκατ. ευρώ, που θα αλλάξει την εικόνα στο
Κέντρο των Άνω Λιοσίων αλλά και των
κοινόχρηστων χώρων στο Ζεφύρι, κατάφερε να εντάξει ο
Δήμος Φυλής στον Περιφερειακό Σχεδιασμό.
Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017,
εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2017, στην οποία εντάχθηκε το έργο «Παρεμ-

βάσεις Αστικής Ανάπλασης στο Δήμο Φυλής».
Με την απόφαση 216 του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής ο Χρήστος Παππούς κατάφερε να εξασφαλίσει
τη χρηματοδότηση, ώστε μετά την ανάπλαση της Λεωφόρου Φυλής, να προχωρήσει και στην αστική ανάπλαση
του Κέντρου των Άνω Λιοσίων αλλά και την ανάπλαση
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων του Ζεφυρίου.
Το έργο περιλαμβάνει ανάπλαση σε πεζοδρόμια, πλακοστρώσεις και δημοτικό φωτισμό.

Ελευσίνα: αντίξοες συνθήκες εργασίας καταγγέλουν
οι εργαζόμενοι στο κτήριο της Αντιπεριφέρειας

Σ

το
«αμήν»
έχουν φτάσει
οι εργαζόμενοι
στην Αντιπεριφέρεια
Δυτικής Αττικής επι
της οδού Ηρώων
Πολυτεχνείου 78 στην
Ελευσίνα.

Με επιστολή τους
στις 27 Ιουνίου 2017, διαμαρτύρονται έντονα για τα
προβλήματα θέρμανσης και ψύξης που υπάρχουν εδω
και ένα χρόνο.
Το θέμα αποκτά σοβαρότερη διάσταση αν αναλογιστούμε πως ο χώρος -σύμφωνα με τις καταγγελίες των
εργαζομένων- δεν ενδείκνυται πλεον ως κατάλυμα για
τους πολίτες τις ημέρες του καυσωνα.
Έκπληξη προκαλεί και η καταγγελία πως το εν λόγω
κτήριο δεν έχει συνδεθεί ακόμα με το σύστημα αποχέτευσης του Δήμου Ελευσίνας και χρησιμοποιούνται
κάθε 10 μέρες ιδιωτικά βυτιοφόρα για την εκκένωση του
βόθρου.
Καταγγέλονται επίσης συνεχείς βλάβες του ανελκυστήρα, τουαλέτες που είναι εκτός λειτουργίας για
μεγάλα διαστήματα και το σημαντικότερο – όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι – η έλλειψη εξόδου κινύνου
καθως το κτήριο διαθέτει μόνο μία είσοδο/έξοδο.
Τελειώνοντας την επιστολή τους οι εργαζόμενοι
ζητούν να ενημερωθούν κατω απο ποιές συνθήκες ανανεώθηκε πρόσφατα η σύμβαση μίσθωσης του εν λόγω
κτηρίου.
Όπως καταλαβαίνετε τα θέματα που θίγουν στην επιστολή τους είναι πολύ σοβαρά.
Σε επικοινωνία που είχε η εφημερίδα μας με τον Αντιπεριφερειάρχη κο Γιάννη Βασιλείου, μας ανέφερε οτι το

πρόβλημα του κλιματισμού θα
λυθεί αυτή την Δευτέρα.

Παρακάτω σας μεταφέρουμε
αυτούσια την επιστολή των εργαζομένων:

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

Στις κινητοποιήσεις κατά της εγκληματικότητας
για 19 μέρες εκατοντάδες πολίτες

Δ

«Βρέχει» σφαίρες στο Μενίδι.Νέο περιστατικό με οδηγούς λεωφορείων

εν έχουν περάσει ούτε
τρεις εβδομάδες μετά
από τον τραγικό χαμό
του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι
και ένα νέο περιστατικό συνέβη
με στόχο λεωφορείο του ΟΑΣΑ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ
εκπομπής του Νίκου Ευαγγελάτου, δύο αδέσποτες σφαίρες
πέρασαν ξυστά από οδηγούς
λεωφορείων, οι οποίοι βρίσκονταν στην αφετηρία επί της οδού
Χρήστου Δέδε.
Η τραγική λεπτομέρεια είναι ότι
το συμβάν έλαβε χώρα πίσω
από το σχολείο, όπου ο Μάριος έχασε τη ζωή του στις 8
Ιουνίου, κατά τη διάρκεια
σχολικής γιορτής.
Όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του
ΟΑΣΑ, Φώτης Νικολακόπουλος, οι συνάδελφοί του έκαναν διάλειμμα, όταν άκουσαν
έναν θόρυβο από τα δέντρα
με τις σφαίρες να πέφτουν
ένα μέτρο δίπλα τους.
Υπενθυμίζεται ότι εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο δημαρχείο της πόλης και κρέμασαν ένα μεγάλο πανό για να υπενθυμίσουν ότι βρίσκονται
στις κινητοποιήσεις κατά της εγκληματικότητας για 19 μέρες.
Παράλληλα δήλωσαν πως δεν θα σταματήσουν να διεκδικούν
την ασφάλεια και την ηρεμία τους στην περιοχή.

Στην ειρηνική πορεία προς
την κεντρική πλατεία του
Αγίου Βλασίου, φώναζαν
συνθήματα κατά της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, κατά
των ναρκωτικών και των αβάτων.
Στην κορυφή της πορείας
κρατώντας ένα μεγάλο πανό
που έγραφε «Βρείτε τους
δολοφόνους του Μάριου
ΤΩΡΑ» οι γονείς του ΜάριουΔημήτριου συγκλόνιζαν με την
παρουσία τους, πεισμώνοντας τον κόσμο ν΄αγωνιστεί
για ν΄αλλάξει η κατάσταση
που στοίχισε μια αθώα ζωή.
Στην κεντρική πλατεία Αχαρνών, ο δήμαρχος Γιάννης
Κασσαβός επανέλαβε ότι οι
κυβερνητικές προτάσεις δεν
ικανοποιούν και δεν λύνουν
το πρόβλημα. Υπενθύμισε
ότι έχει ζητήσει συνάντηση
με τον πρωθυπουργό για να
του παραθέσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
πόλη, τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να
εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας στην πόλη. Από την πλευρά
τους οι διαδηλωτές δεν σταμάτησαν στιγμή να ζητούν από την
κεντρική εξουσία να λάβει άμεσα και δραστικά μέτρα ώστε να
μην υπάρξουν νέα τραγικά περιστατικά, όπως του Μάριου.

Στην πρώτη γραμμή μαζί τους και η Δήμαρχος, Γιάννα Κριεκούκη

Στις επάλξεις το ανθρώπινο δυναμικό και ο
μηχανοκίνητος εξοπλισμός του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας για τη γρήγορη αποκομιδή των σκουπιδιών

Α

πό τις βραδινές ώρες της Πέμπτης
ξεκίνησε και συνεχίστηκε τις πρώτες
πρωινές ώρες της Παρασκευής με πυρετώδεις ρυθμούς στο Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας
η αποκομιδή των απορριμμάτων τα οποία, λόγω
της απεργίας σε πολλά σημεία είχαν σωρευτεί.
Η ανάγκη της αποκομιδής έγινε ακόμη επιτακτικότερη και λόγω των καιρικών συνθηκών
καύσωνα που επικρατούν αυτές τις ημέρες.
Ωστόσο παρά τις αντίξοες συνθήκες όλο το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου βρέθηκε στους
δρόμους υπερβαίνοντας τις δυνάμεις του προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο γρήγορος καθαρισμός όλων των Δημοτικών Ενοτήτων.

Στην πρώτη γραμμή μαζί τους καθόλη τη
διάρκεια της ημέρας και η Δήμαρχος, κ.
Γιάννα Κριεκούκη, με τον Αντιδήμαρχο κ.
Περικλή Ρόκα και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.
Μπάμπη Κανάκη ενώ στις Ενότητες των
Βιλίων και των Ερυθρών ήταν παρούσα
συνεχώς η Αντιδήμαρχος κ. Αγγελική Παπακωνσταντίνου, προκειμένου να συντονίζονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα τα
συνεργεία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι
συνθήκες στη Μάνδρα ήταν ακόμη πιο
δύσκολες όχι μόνο λόγω του μεγαλύτερου
όγκου των σκουπιδιών αλλά και λόγω της
προγραμματισμένης λαϊκής αγοράς.
«Πρόκειται για μια τιτάνια προσπάθεια
όλων μας. Είμαστε όλοι παρόντες για να
ξαναπροσφέρουμε, το συντομότερο δυνατό
σε όλους τους δημότες ένα καθαρό περιβάλλον το οποίο αξίζει σε όλους μας. Ευχαριστώ όχι μόνο τους συνεργάτες μου που βρίσκονται μαζί μου στο πλευρό
των εργαζομένων αλλά κυρίως όλο το προσωπικό καθαριότητας που πραγματικά από χθές το βράδυ έχουν δώσει
τον καλύτερο εαυτό τους αγνοώντας τις δύσκολες καιρικές συνθήκες», δήλωσε η Δήμαρχος, Γιάννα Κριεκούκη.

θριάσιο-3

Η έκδοση άδειας Δόμησης
για την ανέγερση
«Νέου Πολιτιστικού
Κέντρου Δήμου Ελευσίνας»
Στην αυριανή συνεδρίαση του Δ.Σ.

Τ

ην Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:00 θα
συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης:

1.Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας εταιρείας «Ελευσίνα 2021 Α.Ε.».
2.Έγκριση επί της κυκλοφοριακής σύνδεσης στην
ιδιοκτησία ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΚΑ στην εκτός σχεδίου
περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, επί
αγροτικής οδού.
3.Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την διενέργεια ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους
2016 της Κ.Ε.Δ.Ε.
4.Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την
είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από του αποδέκτες των υπηρεσιών της δραστηριότητας της
Κ.Ε.Δ.Ε. «Αισχύλεια 2017».
5.Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας, μηνός Μαίου
2017 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
6.Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης με τίτλο: «Αμοιβή γραφείου μαγνητοφώνησης,
απομαγνητοφώνησης πρακτικών των συνεδριάσεων Πολιτικών Οργάνων».
7.Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης με τίτλο: «Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών
αγαθών (σακούλες απορριμμάτων)».
8.Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας
του συνολικού συμβατού χρόνου της μελέτης:
«Οριοθέτηση ρεμάτων Σούρες & Λούτσας».
9.Λήψη απόφασης για την παράταση της συνολικής προθεσμίας υποβολής της μελέτης: «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής
ΠΕ7 του Δήμου Ελευσίνας»
10.
Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών
υπηρεσιών.
11.Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας
για την Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων
Δημοτικού ΚΔΑΥ.
12.Λήψη απόφασης για την ανάγκη Συντήρησης
και Αναβάθμισης του Λογισμικού του Δήμου Ελευσίνας.
13.Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ελευσίνας για
την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης garage
που απαιτείται για την έκδοση άδειας Δόμησης που
αφορά ανέγερση «Νέου Πολιτιστικού Κέντρου
Δήμου Ελευσίνας»
14.Διαγραφές βεβαιωμένων τελών φόρων & δικαιωμάτων .
15.Επί αιτήματος ομάδας της Ελευσίνας 2021
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για παραχώρηση χώρου.

4-θριάσιο

«Ρεκόρ» καύσωνα στη Δυτική Αττική:
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Το θερμόμετρο στην Ελευσίνα
έδειξε… 45,3°C

Σε «Καμίνι» μετατράπηκε η χώρα για τρεις μέρες, αφού οι μετεωρολόγοι έκαναν λόγο για τις υψηλότερες θερμοκρασίες της 10ετίας
Όσοι ήλπιζαν ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για… 45άρια κατά τη
διάρκεια του τετραήμερου καύσωνα που πλήττει την χώρα μας ήταν απλώς
υπερβολές, διαψεύστηκαν σήμερα πανηγυρικά από το καμίνι στο οποίο μετατράπηκε η Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Το μεσημέρι της Παρασκευής η Αττική αναδείχτηκε η… πρωταθλήτρια του
ευρωπαϊκού κύματος καύσωνα, αφού ο υδράργυρος άγγιξε τους 45,3°C στην
Ελευσίνα, θερμοκρασία που σε καμία άλλη περιοχή της Γηραιάς Ηπείρου δεν
καταγράφηκε ! Στους 44 βαθμούς έφθασε ο υδράργυρος στον Ασπρόπυργο .

Μ εγ ά λ ο Πε ύ κο :

εντυπωσιακά στιγμιότυπα από
τη συνεκπαίδευση ειδικών
δυνάμεων ΕΤΑ και SFG των ΗΠΑ

Α

πό 29 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών
Δυνάμεων (ΚΕΕΔ), στο Μεγάλο Πεύκο, συνεργασία-συνεκπαίδευση προσωπικού από το Ειδικό
Τμήμα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ) και το 10th Special Forces
Group (SFG) των ΗΠΑ.
Η συνεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων
του ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο προαγωγής γνώσεων και
εμπειριών στη μεθοδολογία και διαδικασίες σχεδίασης
τακτικών επιχειρήσεων, σε τεχνικές και τακτικές μάχης
καθώς και σε αντικείμενα ειδικής αναγνώρισης και
αμφίβιων επιχειρήσεων με τη χρήση κλειστού κυκλώματος.

Νεκρή εν ώρα υπηρεσίας υπάλληλος
Καθαριότητας του Δήμου Ζωγράφου

Τ

ην τελευταία της πνοή άφησε μία
60χρονη πρώην συμβασιούχος, μητέρα
4 παιδιών στον Δήμο Ζωγράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr,
νεκρή είναι η 60χρονη Nτανιέλα Πρελορέντζου,
μητέρα τεσσάρων παιδιών μεταξύ των οποίων
ενός ΑΜΕΑ και μιας ανήλικης, πρώην συμβα-

Η Ελλάδα είναι κόμβος για δύο από τις δέκα κατηγορίες προϊόντων
«μαϊμού», ενώ ο διεθνής τζίρος των οποίων ξεπερνά τα 200 δισ. ευρώ.

Φωτογραφικός εξοπλισμός, ιατρικά μηχανήματα, αθλητικά είδη και παιχνίδια, απομιμήσεις των γνήσιων, διοχετεύονται μέσω
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας
της ΕΕ, που χαρτογραφεί τη διακίνηση των λεγόμενων «μαϊμούδων» στη διεθνή αγορά.
Για τον φωτογραφικό εξοπλισμό και τα ιατρικά μηχανήματα, κατηγορία στην οποία περιλαμβάνονται και τα γυαλιά ηλίου, η
Ελλάδα είναι στην έβδομη θέση της κατάταξης των χωρών προέλευσης απομιμήσεων και στη δέκατη για τα προϊόντα που
προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά. Αντίστοιχα, για τα αθλητικά είδη και παιχνίδια, η Ελλάδα είναι στη δωδέκατη θέση
των χωρών προέλευσης και στην όγδοη για την ευρωπαϊκή αγορά.
Οι άλλες οκτώ κατηγορίες προϊόντων που αποτελούν στόχο της βιομηχανίας απομιμήσεων, είναι τρόφιμα, φάρμακα, καλλυντικά - αρώματα, δερμάτινα είδη - τσάντες, ρούχα, παπούτσια, κοσμήματα και ηλεκτρονικά είδη. Κατηγορίες, στις οποίες η
Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλά στη λίστα των χωρών προέλευσης ή των ενδιάμεσων σταθμών διακίνησης.
Στις 9 από τις δέκα κατηγορίες απομιμήσεων, η Κίνα είναι η κύρια χώρα και ακολουθούν Ινδία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Μαλαισία,
Πακιστάν και Βιετνάμ. Στον τομέα της διακίνησης, οι σημαντικότεροι κόμβοι είναι το Χονγκ - Κονγκ, τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα και η Σιγκαπούρη, ενώ για την ευρωπαϊκή αγορά οι κύριες πύλες εισόδου είναι η Αλβανία, η Αίγυπτος, το Μαρόκο
και η Ουκρανία.
Πώς γίνεται η διακίνηση

Ολα αυτά τα προϊόντα- απομιμήσεις μεταφορτώνονται διαδοχικά από/σε πλοία, σιδηροδρόμους, φορτηγά ή ακόμη και
αεροπλάνα, μεγάλα φορτία «σπάνε» σε μικρότερα και
αντίστροφα, με στόχο να χαθούν τα ίχνη και να τεθούν εμπόδια στον έλεγχο, σύμφωνα με την έκθεση.
Οσο για τις τεχνικές απόκρυψης, οι συνηθέστερες είναι η
τοποθέτηση των απομιμήσεων στο βάθος του κοντέινερ και
η ανάμιξή τους με γνήσια προϊόντα. Όμως, έχουν εντοπιστεί
και πιο εξελιγμένες τεχνικές, όπως η αποστολή των προϊόντων σε κομμάτια και η συναρμολόγησή τους στη χώρα προορισμού, η ξεχωριστή αποστολή των προϊόντων από τη
συσκευασία κ.α.

σιούχος, που είχε γίνει αορίστου χρόνου στον
τομέα καθαριότητας του δήμου Ζωγράφου μετά
από δικαστική απόφαση.
Συγκεκριμένα, η Ντανιέλα Πρελορέντζου την ώρα
που είχε πάει στο αμαξοστάσιο του δήμου Ζωγράφου να αναλάβει την βάρδια της, λίγο μετά τα
μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος και αδιαθεσία. Αμέσως
της πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα κλήθηκε ασθενοφόρο.
Ωστόσο παρά τις προσπάθειες, στο νοσοκομείο
που μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατος
της.
Δεν έχουν ακόμη διακριβωθεί τα ακριβή αίτια του
θανάτου της αλλά οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι πρόκειται για καρδιακό επεισόδιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες τόσο ο δήμος Ζωγράφου όσο και ο Σύλλογος Εργαζομένων, έχουν

σκοπό να βοηθήσουν με όλα τα μέσα την οικογένειά της.
Σε δηλώσεις της στην aftodioikisi.gr συντετριμμένη η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του
δήμου Ζωγράφου Σταματία Τσουμέα εξέφρασε την
λύπη της για το θάνατο «της αγαπημένης μας
συναδέλφου, μόλις 60 ετών, που ήταν πάντα με το
χαμόγελο στα χείλη και ποτέ δεν αρνιόταν οτιδήποτε της ζητούνταν από την υπηρεσία», προσθέτοντας ότι «ο Σύλλογος θα κάνει τα πάντα για να
βοηθήσει την οικογένεία της».

Παράλληλα επισήμανε τις δυσκολίες του επαγγέλματος των εργατών καθαριότητας, ειδικά μετά την
πολυήμερη απεργία για τους συμβασιούχους,
τονίζοντας χαρακτηριστικά «Εμείς αφήσαμε τα
σκουπίδια στους δρόμους για το δίκαιο του αγώνα
των συναδέλφων μας, εμείς τώρα τα μαζεύουμε
μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες».
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Ομαλοποιείται σύντομα η αποκομιδή των
απορριμμάτων στον δήμο Φυλής

Μ

ε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται από το Δήμο Φυλής η αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά τη λήξη της
απεργίας των εργαζομένων στην καθαριότητα. Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικονομάκης η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η έκτακτη αποκομιδή και μπουν σε εφαρμογή τα καθημερινά προγράμματα.
«Ζητάμε την κατανόηση των συμπολιτών μας, λόγω της απεργίας. Άλλωστε, ο Δήμος, χάρη στη συνεργασία του με
τους εργαζομένους, αφενός βρέθηκε στο πλευρό τους στηρίζοντας το δίκαιο αίτημά τους κι αφετέρου κατόρθωσε να
μη μείνουν τα σκουπίδια στους δρόμους. Υπενθυμίζουμε ότι στη διάρκεια της απεργίας λειτούργησαν, σε καθημερινή
βάση, τουλάχιστον δύο προγράμματα, με αποτέλεσμα να μην συσσωρευτεί στην πόλη μεγάλος όγκος απορριμμάτων», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Οικονομάκης.

θριάσιο-5

Εξαιρετικά σχόλια
απέσπασε η Εφηβική
Θεατρική ομάδα του
Π.Α.Κ.Π.Π.Α Ελευσίνας,
στο «Όνειρο
Καλοκαιρινής Νύχτας»

Τ

ην Τέταρτη 28 Ιουνίου 2017 στον κατάμεστο
εξαιρετικό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του
Δήμου Ελευσίνας «Λεωνίδας Κανελλόπουλος», το Τμήμα Πολιτισμού του Ν.Π.Π.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
του Δήμου Ελευσίνας, με την Εφηβική Θεατρική του
ομάδα παρουσίασε το έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας».
Η παράσταση απέσπασε εξαιρετικά σχόλια και την
παρακολούθησε μεγάλος αριθμός θεατών, οι οποίοι με
ενθουσιασμό καταχειροκρότησαν του νεαρούς ηθοποιούς.

Επικεφαλής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
στον Δήμο Φυλής ο Γιάννης Τέγος

Ε

πικεφαλής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τέθηκε σήμερα 30-62017 με απόφαση του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, ο Διευθυντής της Κοινωνικής Υπηρεσίας Γιάννης Τέγος.
Σύμφωνα με την απόφαση, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Γιάννης Τέγος αναλαμβάνει την
αρμοδιότητα της ενημέρωσης και του χειρισμού κάθε είδους Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Αδελφοποιήσεων κ.λπ. που έχουν ενδιαφέρον για
το Δήμο, με σκοπό τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των εργασιών και της
προετοιμασίας υποβολής προτάσεων, ώστε ο Δήμος Φυλής να ενισχύσει
περαιτέρω τις δράσεις του.

Η νεοσύστατη Εφηβική Θεατρική ομάδα μέχρι σήμερα , έχει παρουσιάσει θεατρικές παραστάσεις με μεγάλη
επιτυχία και στην τρέχουσα χρονιά έκανε το μεγάλο
βήμα, προς το κλασσικό ρεπερτόριο. Η Πρόεδρος του
Ν.Π.Π.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α κα Βασιλείου Μαρία αναφέρθηκε
στην λειτουργία της Εφηβικής θεατρικής ομάδας και
τόνισε ότι το Τμήμα Πολιτισμού καταβάλει κάθε προσπάθεια, για να προσελκύσει τους νέους και τους εφήβους στο θέατρο, γιατί αποτελεί μια ζωντανή τέχνη,
προβάλει υψηλές ηθικές αξίες, δημιουργεί πρότυπα και
τους εφοδιάζει με εμπειρίες, ευαισθησίες και νέους
δίαυλους επικοινωνίας.

Τέλος, ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν στην
παράσταση και ιδιαίτερα συνεχάρη τους συντελεστές
της παράστασης, τον κο Γιάννη Καλατζόπουλο για την
διασκευή, τον κο Θοδωρή Ευστρατιάδη, για την εξαιρετική σκηνοθεσία, τους κκ. Νάντια Βλαχοπούλου και
Παντελή Κωνσταντίνου για τα σκηνικά και τα κουστούμια, την κα Μαρία Βαλαβάνη, για τις χορογραφίες
και την κα Κατερίνα Κολιοφώτη για την παιδαγωγική
εμψύχωση. Επίσης συνεχάρη τους ερασιτέχνες νεαρούς ηθοποιούς και τους γονείς που ενθαρρύνουν τα
παιδιά να ασχολούνται με το θέατρο.
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6-θριάσιο

Ένα νοσταλγικό μουσικό ταξίδι στο ελληνικό ελαφρό τραγούδι
Από το Μουσικό Εργαστήρι του 1ου ΓΕΛ Ασπροπύργου στο κινηματοθέατρο Γαλαξίας

Τ

ην Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017,
στις 9:00 μμ. στο κατάμεστο
κινηματοθέατρο Γαλαξίας,
στον Ασπρόπυργο, στην παράσταση
«Μια γυναίκα πέρασε». του Μουσικού Εργαστηρίου του 1ου ΓΕΛ Ασπροπύργου, έγιναν συνοδοιπόροι ,
συντελεστές και θεατές, σ ένα
νοσταλγικό , συγκινητικό μουσικό
ταξίδι στο ελληνικό ελαφρό τραγούδι
και θυμήθηκαν τραγούδια, που εκφράστηκαν από σπουδαίες ερμηνεύτριες όπως:
Σοφία Βέμπο, Στέλλα Γκρεκα,
Δανάη, Ρενα Βλαχοπούλου,
Καίτη Μπελίντα, Νάνα Μούσχουρη,Μάγια Μελάγια,
Μαίρη Λω, Αντζελα Ζήλεια, Μαίρη
Λίντα, Κλειώ Δενάρδου,
Νάντια Κωνσταντοπούλου, Τζένη
Βάνου, Μαρινέλλα,
Αλέκα Κανελλίδου, Αρλέττα, Χάρις
Αλεξίου.
Στην παράσταση παρευρέθησαν
: ο Δήμαρχος Ασπροπυργου, κος

Ξ

τάς, ο Πρόεδρος Σχολικής επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ασπροπυργου, κος Φίλης, ο Επικεφαλής του
συνδυασμού "Ασπρόπυργος Αλλάζουμε", κος Ηλίας, ο Επικεφαλής του
"Ενωτικού συνδυασμού", κος Παπανικολάου, Δημοτικοί Σύμβουλοι του
Ασπροπυργου, η Προϊσταμένη του
τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας κα
Παπαδημητρίου Σοφία , η Διευθύντρια του ΚΕΣΟ Αρχιεπισκοπής Αθηνών
κα Πίνη Μαίρη, οι υπεύθυνες σχολικών
δραστηριοτήτων
Δυτ
.Αττικής,εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και πλήθος κόσμου της τοπικής
και ευρύτερης κοινωνίας!
Μελετίου, ο Γραμματέας της επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της
Βουλής, Βουλευτής Δυτ. Αττικής κος
Πάνος Σκουρολιάκος, η Αντιδήμαρχος πολιτισμού, παιδείας, τουρισμού, κοινωνικής πρόνοιας και

εκίνησαν οι εγγραφές στις παρακάτω
ειδικότητες που θα λειτουργήσουν
στην ΕΠΑΣ Μαθητίας ΟΑΕΔ Ελευσίνας
για το σχολικό έτος 2017- 2018.
Δικαίωμα εγγραφής την Α’ Τάξη έχουν, νέοι
και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και Α)
Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α΄ Τάξης
Γενικού ή Επαγγελτικού Λυκείου, ή είναι
κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελμα-

απασχόλησης του Δήμου Μεγαρέων
κα Ρήγα Ελένη, ο Αντιδήμαρχος πολιτισμού και παιδείας του Δήμου Ελευσίνας κος Κοροπούλης Γρηγόρης,
ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ασπροπυργου, κος Μπουραν

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Ασπροπυργου, ο Πρόεδρος
Σχολικής
επιτροπής
Β΄θμιας
Εκπαίδευσης Ασπροπυργου και ο
Γραμματέας της επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, Βουλευτής Δυτ. Αττικής κος Πάνος Σκουρολιάκος.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην ΕΠΑΣ Μαθητίας
ΟΑΕΔ Ελευσίνας για το σχολικό έτος 2017- 2018

τικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ Ή ΕΠ.ΑΣ ,
για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
Β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 2001.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μαθητές/μαθήτριες πραγματοποιούν 6ωρη Πρωινή Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με ημερησία
αμοιβή 17,25 Ευρώ και πλήρη ασφαλιστική
κάλυψη για 20 περίπου μήνες.
Οι ειδικότητες που μπορούν να κάνουν εγγραφή είναι οι ακόλουθες
1)Βοηθών Γενικής Νοσηλείας
2)Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
3)Τεχνίτες Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου

4)Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
5)Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
6)Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
7)Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών , Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων
8)Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται πρωινές
ώρες μεταξύ 9:00 με 14:00 το πρωί στα κτήρια του ΟΑΕΔ
Διεύθυνση
Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΘΗΒΩΝ (Δίπλα ΚΤΕΟ
Μάνδρας)
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΤΚ 19600
ΤΗΛ 2105542375 – 2105545298
ΦΑΞ 2105542014
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«Παγώνει» ο Δήμος Φυλής και για τη
νέα χρονιά τα δίδακτρα του Ωδείου

Α

μετάβλητα, χωρίς καμμιά επιπλέον επιβάρυνση, θα παραμείνουν και τη σχολική χρονιά 2017-2018 τα δίδακτρα στο
Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Φυλής, σύμφωνα με απόφαση που
έλαβε στη σημερινή του συνεδρίαση (30-6-17) το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Φυλής. Στην εισήγησή τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο,
η οποία εγκρίθηκε, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Γιώργος Αντωνόπουλος και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Γιάννης
Τέγος, αναφέρουν: «Εισηγούμαστε τα δίδακτρα του Ωδείου να παραμείνουν αμετάβλητα, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ο οικογενειακός
προϋπολογισμός των δημοτών. Σημειώνεται πως τα δίδακτρα του
Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Φυλής είναι κατά πολύ λιγότερα σε
σχέση με τα άλλα δημοτικά και μη ωδεία. Επίσης, πολλές κατηγορίες
δημοτών απολαμβάνουν ήδη σημαντικές μειώσεις ή και απαλλαγή
από τα δίδακτρα (άνεργοι, ΑΜΕΑ, άποροι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι
κ.λπ.)».
Προς ενημέρωση των δημοτών παραθέτουμε τις κατηγορίες που απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων, τις κατηγορίες στις οποίες προβλέπονται μειώσεις καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
1.
Άνεργοι γονείς ή άνεργα παιδιά – Απαλλαγή από τα δίδακτρα
Κάρτα ανεργίας και των δύο γονέων που να βρίσκεται σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες.
Για τους ενήλικες που οι ίδιοι επιθυμούν να είναι μαθητές και δεν είναι προστατευόμενα μέλη, κάρτα ανεργίας που να βρίσκεται σε
ισχύ για τουλάχιστον δώδεκα μήνες.
Απαραίτητη η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας του 2016 και το οικογενειακό εισόδημα να μη ξεπερνά τα 16.000,00
ευρώ.
Ανά οικογένεια προβλέπεται ένα άτομο να απολαμβάνει την απαλλαγή από τα δίδακτρα και για ένα όργανο. Δηλαδή δε μπορεί και
γονέας και παιδί να έχουν απαλλαγή από τα δίδακτρα.

2.
ΑΜΕΑ – Απαλλαγή από τα δίδακτρα ή μείωση 50%
Πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕΠΑΑ με αναπηρία τουλάχιστον 67%. Στην περίπτωση αναπηρίας του παιδιού προβλέπεται απαλλαγή από τα δίδακτρα.
Στην περίπτωση που ΑΜΕΑ είναι κάποιος από τους δύο γονείς, μείωση των διδάκτρων κατά 50%.
Απαραίτητη η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας του 2016 και το οικογενειακό εισόδημα να μη ξεπερνά τα 16.000,00
ευρώ.
3.
Μονογονεϊκές οικογένειες – Μείωση 50%
Αφορά οικογένειες που ένας από τους δύο γονείς έχει πεθάνει. Απαραίτητη η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας του 2016
και το οικογενειακό εισόδημα να μη ξεπερνά τα 16.000,00 ευρώ.
4.
Φοιτητές ΑΕΙ – ΤΕΙ – Μείωση 30%
Απαραίτητη βεβαίωση φοίτησης από τη σχολή. Επίσης απαραίτητη η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας του 2016 των
γονέων και το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 16.000,00 ευρώ.
5.
Πολύτεκνοι – Μείωση 50%
Αφορά παιδιά πολύτεκνων οικογενειών.
Απαραίτητη η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας του 2016 και το οικογενειακό εισόδημα να μη ξεπερνά τα 16.000,00
ευρώ. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν οικογενειακή κατάσταση, όπου θα φαίνεται πως ένα τουλάχιστον τέκνο είναι ανήλικο, το
οποίο και θα αφορά η έκπτωση.
6.
Τρίτεκνοι – Μείωση 50%
Αφορά παιδιά τρίτεκνων οικογενειών.
Απαραίτητη η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας του 2016 και το οικογενειακό εισόδημα να μη ξεπερνά τα 16.000,00
ευρώ. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν οικογενειακή κατάσταση, όπου θα φαίνεται πως ένα τουλάχιστον τέκνο είναι ανήλικο, το
οποίο και θα αφορά η έκπτωση.
7.
Περισσότερα από ένα παιδιά στο ωδείο – Μείωση 50%
Στην περίπτωση που περισσότερα από ένα παιδιά της ίδιας οικογένειας γράφεται στο ωδείο, προβλέπεται μείωση για το δεύτερο
παιδί κατά 50%. Απαραίτητη η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας του 2016 και το οικογενειακό εισόδημα να μη ξεπερνά
τα 16.000,00 ευρώ. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν οικογενειακή κατάσταση, όπου θα φαίνεται πως ένα τουλάχιστον τέκνο
είναι ανήλικο, το οποίο και θα αφορά η έκπτωση.
8.
Παιδιά υπαλλήλων Δήμου Φυλής και των νομικών του προσώπων – Μείωση 30%
Απαραίτητη η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας του 2016 και το οικογενειακό εισόδημα να μη ξεπερνά τα 16.000,00
ευρώ. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από το γραφείο Προσωπικού του Δήμου, όπου θα φαίνεται πως ένας από
τους δύο γονείς είναι εργαζόμενος στο Δήμο Φυλής ή σε κάποιο από τα ΝΠΔΔ του Δήμου».
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ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου του έργου
«Κατασκευή Εξωτερικών
Διακλαδώσεων Αποχέτευσης
στην Κάτω Ελευσίνα »

Α

ύριο Τρίτη 04 Ιουλίου 2017 και ώρα 8:30 π.μ.
στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, συνεδριάζει η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου για να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα
της ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση του υπ’ αριθμ 1/29-06-2017 πρακτικού της
Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων Έργων περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή
Εξωτερικών Διακλαδώσεων Αποχέτευσης στην Κάτω
Ελευσίνα »
2.Έγκριση του υπ’ αριθμ 1/27-06-2017 πρακτικού της
Επιτροπής Διενέργειας & αξιολόγησης Διαγωνισμών
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, περί ανάδειξης
προσωρινών αναδόχων, για την Ανοικτή Ηλεκτρονική
διαδικασία διαπραγμάτευσης με τίτλο: «Προμήθεια Επιβατικών Αυτοκινήτων – Προμήθεια Ημιφορτηγών –
Φορτηγών Οχημάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας
Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» .
3.Έγκριση του υπ’ αριθμ 2/19-06-2017 πρακτικού της
Επιτροπής Διενέργειας & αξιολόγησης Διαγωνισμών
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, περί αξιολόγησης
τεχνικών προσφορών για την Ανοικτή Ανταγωνιστική
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης με τίτλο: «Προμήθεια
Σκούπας (Αναρροφητικό Σάρωθρο 5-6 m3)»
4.Έγκριση του υπ’ αριθμ 1/23-06-2017 πρακτικού της
Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων Έργων περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου « Συντήρηση
Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ελευσίνας 2017»
5.Έγκριση του υπ’ αριθμ 4/20-06-2017 πρακτικού της
Επιτροπής για την παροχή Εργασιών - Υπηρεσιών,
περί ανάδειξης προσωρινού μειοδότη της Υπηρεσίας:
«Επισκευή Εξοπλισμού Οργάνων Παιδικών Χαρών»
6.Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς
την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων του Δημοτικού ΚΔΑΥ - έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 €.

8-θριάσιο

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

Σε 5 δόσεις τελικά η πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
με πρώτη τον Σεπτέμβριο

Σ

Περισσότερες Παροχές

ε πέντε και όχι σε τέσσερις δόσεις, θα μπορέσουν φέτος να πληρώσουν το φόρο ακινήτων οι φορολογούμενοι, σύμφωνα με την
υφυπουργό Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου.
Mιλώντας το πρωί της Παρασκευής στον ΑΝΤ1 ,
τόνισε ότι, μπορεί να χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, αλλά στόχος είναι η διευκόλυνση των πολιτών.
Σύμφωνα με την υφυπουργό, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορέσουν να πληρώσουν τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
καταβάλλοντας την πρώτη δόση τον Σεπτέμβριο
και την τελευταία τον Ιανουάριο.
Η ίδια προανήγγειλε για το 2018 τέλη κυκλοφορίας πιο αναλογικά, βάσει των κυβικών του οχήματος, των ρύπων του και της παλαιότητάς του.
Όσον αφορά στις κληρώσεις των 1.000 Ευρώ για

από το Νέο Έκτακτο Ειδικό
Τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ

Δ

ιπλάσια ποσότητα δωρεάν νερού προσφέρει η
ΕΥΔΑΠ με το Νέο Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο (ΕΕΤ),
το οποίο επεκτείνεται στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Πιο συγκεκριμένη, η ΕΥΔΑΠ από την 1 Ιουλίου 2017 προσφέρει σε όσους δικαιούχους έχουν υπαχθεί στο Ν.
4389/2016 (δικαιούχους ΚΕΑ):
1.
Δωρεάν ποσότητα νερού 2μ3 ανά μήνα ανά
μέλος νοικοκυριού.
2.
Δωρεάν ποσότητα νερού 3μ3 ανά μήνα, για
κάθε μέλος με αναπηρία άνω του 67%, η οποία θα
προκύπτει από έγκυρο πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.
3.
Την εφαρμογή του ΕΕΤ, στην παροχή νερού της
κύριας (ιδιόκτητης ή μισθωμένης) κατοικίας, στην οποία
διαμένει ο δικαιούχος.
4.
Την εφαρμογή του ΕΕΤ και στους δικαιούχους οι
οποίοι διαμένουν μόνιμα, σε δωρεάν παραχωρημένη
κατοικία ή φιλοξενούνται.

5.
Την εφαρμογή του ΕΕΤ και στους εκτός δικτύου
ύδρευσης πελάτες, που τιμολογούνται από την ΕΥΔΑΠ,
με δικαιώματα χρήσης αποχέτευσης.
6.
Την εφαρμογή του ΕΕΤ και για τους πελάτες
στους οποίους έως σήμερα χορηγείται το ΕΕΤ, εφόσον
πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής τους στο Ν. 4389/16 και
υποβάλουν νέα αίτηση στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ από 1/7/2017
έως 31/7/2017.
7.
Την εφαρμογή του ΕΕΤ σε λογαριασμούς οι
οποίοι θα εκδοθούν από 1/7/2017 και εφεξής και θα αφορούν σε καταναλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από
1/5/2017 και μετά και σε κάθε περίπτωση από την έκδοση του επόμενου λογαριασμού από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον δικαιούχο.

1.000 νικητές το μήνα, οι οποίοι έκαναν χρήση
"πλαστικού χρήματος" μέσα στο πρώτο εξάμηνο
του 2017, η κα Παπανάτσιου τόνισε ότι, γίνονται
προσπάθειες για να ξεκινήσουν στα τέλη Ιουλίου.
Για τις αντικειμενικές αξίες δήλωσε ότι, δεν είναι
πανάκεια η μείωσής τους σε όλες τις περιοχές.
Τέλος, για το ΣτΕ, που έκρινε ότι η παραγραφή των
φορολογικών αξιώσεων είναι πενταετής και οι
συνεχείς παρατάσεις παραγραφής είναι αντισυνταγματικές, στηλιτεύοντας δε τις συνεχείς παρατάσεις που δίδονταν από όλες τις κυβερνήσεις,
είπε ότι, η Κυβέρνηση θα αναζητήσει άλλους τρόπους.
«Θα μελετήσουμε το σκεπτικό της απόφασης του
ΣτΕ και θα δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε
λύση» είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον οι δικαιούχοι που λαμβάνουν ήδη μειωμένο
ειδικό τιμολόγιο από την ΕΥΔΑΠ (πολύτεκνοι, υπερήλικες) έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν το τιμολόγιο με τους
ευνοϊκότερους όρους.Οι δικαιούχοι του ΕΕΤ θα ελέγχονται ως προς την τήρηση των κριτηρίων υπαγωγής ανά
τακτά διαστήματα. Το ΕΕΤ θα βρίσκεται σε ισχύ με την
παραπάνω μορφή, μέχρι την υλοποίηση της ΚΥΑ
132275/19.05.2017 (ΦΕΚ 1751Β'/22.05.2017), η οποία
αφορά σε κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης υπηρεσιών παροχής νερού.
Οι αιτήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά
μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ www.eydap.gr .
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Ιωάννης Μπενίσης
δήλωσε: Εκτιμάται ότι χιλιάδες νοικοκυριά θαεπωφεληθούν από τις επιπλέον κοινωνικές παροχέςτης ΕΥΔΑΠ.
Παραμένουμε πιστοί στην υλοποίηση πολιτικών με θετικό
πρόσημο για την κοινωνία και κυρίως γιατους συνανθρώπους μας οι οποίοι αδυνατούνναεξασφαλίσουνακόμακαιτααπολύτως απαραίτητα.
Το νερό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό αγαθό
για όλους και ιδιαίτερα για τις κοινωνικές ομάδες που
έχουν ανάγκη τη στήριξη τουκοινωνικού συνόλου».

Η Αττική φιγουράρει στις πρώτες θέσεις μεταξύ των 13 Περιφερειών με τους
περισσότερους Δήμους που δεν έχουν δημοσιεύσει ισολογισμούς για το 2015!

Ο

ι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Αττικής
και Πελοποννήσου φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις
μεταξύ των 13 Περιφερειών με τους περισσότερους
Δήμους που δεν έχουν δημοσιεύσει εγκεκριμένους ισολογισμούς για το 2015, ενώ συνολικά το ποσοστό των Δήμων που
δεν είχαν αναρτήσει την έγκριση των λογιστικών τους καταστάσεων για τη χρήση του 2015 ανέρχεται στο 42% του συνόλου.
Πρόκειται για 137 Καλλικρατικούς Δήμους σε σύνολο 325,
που συγκεντρώνουν το 31% του πληθυσμού της Χώρας, ενώ
18 Δήμοι (ποσοστό 5,5%) δεν έχουν εγκεκριμένες λογιστικές
καταστάσεις ούτε καν για την πρώτη διαχειριστική χρήση του
2011, οπότε και επιβλήθηκε η σχετική υποχρέωση.
Αυτό προκύπτει από τη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) «Ανάλυση των οικονομικών
στοιχείων των Καλλικρατικών Δήμων», που παρουσιάστηκε
χθες σε ειδική εκδήλωση και μέσω της οποίας επιχειρείται να
διερευνηθεί κατά πόσον οι Δήμοι, όπως αυτοί προέκυψαν από
τη νέα αρχιτεκτονική του «Καλλικράτη», προσαρμόστηκαν στην
υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων με βάση
σύγχρονη μεθοδολογία, δηλαδή τη λογιστική βάση του δεδουλευμένου.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΟΒΕ Τάκη Αθανασόπουλο,
στόχος παρόμοιων πρωτοβουλιών είναι να αξιολογηθούν με
επιστημονικό τρόπο οι αλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια,
προκειμένου να αντληθούν διδάγματα από την πορεία μεταρρυθμίσεων και να γίνουν οι αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, που
θα μας επιτρέψουν να βγούμε από την κρίση.
Η λογιστική του δεδουλευμένου έγινε υποχρεωτική για όλους
τους Καλλικρατικούς Δήμους, όπως προέκυψαν από τον νόμο
του 2010, αλλά όπως καταγράφεται στη σχετική μελέτη, το
ποσοστό των Δήμων χωρίς εγκεκριμένους προϋπολογισμούς
έχει εκτιναχθεί από το 6% το 2011, στο 14% το 2013 και στο
42% το 2015.
Στις πρώτες θέσεις είναι οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων (71%),
Νοτίου Αιγαίου (68%), Αττικής (53%), Πελοποννήσου (52%) και
Βορείου Αιγαίου (44%), ενώ το 92% των Δήμων με πληθυσμό

μικρότερο των χιλίων κατοίκων δεν έχουν ακόμα εγκεκριμένο
ισολογισμό για το 2015.
Η μεθοδολογία του δεδουλευμένου, όπως εξήγησε ο γενικός
διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέττας, επιτρέπει «την
αναγνώριση και καταγραφή των δαπανών όταν καθίστανται
δεδουλευμένα και των εσόδων όταν κερδίζονται και όχι όταν
γίνεται η πληρωμή ή η είσπραξή τους αντίστοιχα».
Στη μελέτη καταγράφεται, πάντως, η βελτίωση στα χρηματοοικονομικά στοιχεία των Δήμων την πενταετία 2011-2015, τουλάχιστον για όσους δημοσίευσαν οικονομικές καταστάσεις,
παρά τη σημαντική πτώση των τακτικών επιχορηγήσεων κατά
25% σωρευτικά μεταξύ 2011 και 2015.
Όπως συμπεραίνει το ΙΟΒΕ, η οικονομική κατάσταση των
Δήμων που δημοσιεύουν με συνέπεια ισολογισμούς και κατα-

στάσεις αποτελεσμάτων χρήσης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
αρνητική.
Τα έσοδα έχουν μειωθεί, ωστόσο δεν παρατηρείται όξυνση
ελλειμμάτων και συσσώρευση υποχρεώσεων, καθώς
αντίστοιχη υποχώρηση καταγράφεται και στις δαπάνες των
δήμων.
Εντούτοις, μόνον 1 στους 10 Δήμους κατάφερε να έχει λειτουργικά έσοδα υψηλότερα από τα λειτουργικά του έξοδα.
Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της δημοσίευσης προτείνεται
η αυστηροποίηση των ποινών, η παροχή τεχνικής υποστήριξης
για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας σύνταξης και έγκρισης των
λογιστικών καταστάσεων στους μικρούς Δήμους της χώρας και
η υποχρεωτική ανάρτηση των λογιστικών καταστάσεων στη
Διαύγεια και στις ιστοσελίδες των Δήμων.
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Μετά την απαγόρευση για τα Εξάρχεια η ΠΟΑΣΥ…
πάει Δυτική Αττική

Ε

κδηλώσεις στα «άβατα» του Μενιδίου, του Ζεφυρίου και του
Ασπροπύργου, εξαγγέλλουν ότι θα πραγματοποιήσουν συνδικαλιστές της. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), ύστερα από την απαγόρευση της συγκέντρωσής τους
στην πλατεία Εξαρχείων.
«Το ‘άβατο’ των Εξαρχείων και άλλων περιοχών παραμένει άβατο. Οι
‘κλειστές πόλεις’ δεν έχουν θέση στα ελεύθερα Κράτη, ούτε και είναι
ανεκτές από τους ελεύθερους Πολίτες. Η Πολιτεία συνομολόγησε την
ανικανότητά της. Όμως ο ‘σπόρος’ φυτεύτηκε και είναι πλέον ευθύνη
όλων -κυρίως των Πολιτικών Κομμάτων- να τον καλλιεργήσουν», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών
Υπαλλήλων.
Από την πλευρά του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος
Τόσκας σε ραδιοφωνική του συνέντευξη επέμεινε ότι: «Είναι εκ του πονηρού,
είναι προφανώς κατευθυνόμενες κινήσεις από σκληρούς κύκλους προκειμένου

Μετεωρολογικός σταθμός Αχαρνών:

Ιδιαίτερα μεγάλος κίνδυνος για πυρκαγιές σήμερα

Μ

ετά τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειώθηκαν το τριήμερο , οι μετεωρολόγοι αναμένουν για σήμερα Δευτέρα πτώση της θερμοκρασίας, τουλάχιστον
κατά 8 με 10 βαθμούς, που θα οφείλονται σε ισχυρούς βόρειους ανέμους.
‘Οπως αναφέρεται από το Μετεωρολογικό σταθμό Αχαρνών, «ως εκ τούτου, οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για την πρόκληση πυρκαγιών. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή απ’ όλους, γιατί ο κίνδυνος δεν είναι μόνο για την Πάρνηθα, αλλά και για οικόπεδα που έχουν ξερά χόρτα. Συνεπώ, όχι χρήση φωτιάς σε υπαίθριους χώρους». Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες, αν αντιληφθούν πυρκαγιά, να καλέσουν αμέσως το Πυροσβεστικό Σώμα στο τηλ. 199.

να προκληθεί ένταση σε μια εποχή που γίνονται τεράστιες προσπάθειες να
προχωρήσουμε σε ανοδική πορεία». Επεσήμανε επίσης ότι αντίστοιχες απαγορεύσεις είχαν εκδοθεί πέντε το 2014 και άλλες πέντε το 2013.

Σε αυτοκτονία φαίνεται πως οφείλεται
ο θάνατος του απανθρακωμένου
πτώματος στα Μέγαρα

Σ

ύμφωνα με την προφορική αρχική γνωμάτευση του ιατροδικαστή, ο
θάνατος του απανθρακωμένου πτώματος που βρέθηκε το βράδυ της
Πέμπτης 28 Ιουνίου σε αυτοκίνητο, σε παράδρομο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων, οφείλεται στην πυρκαγιά, καθώς βρέθηκε μονοξείδιο του άνθρακα στους πνεύμονες του άτυχου
άνδρα.
Αν και δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από
άλλο άτομο και όχι απ’ τον ίδιο, τα εγκληματολογικά ευρήματα φαίνεται να
δείχνουν αυτοκτονία.

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

10-θριάσιο

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

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 ΚΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ.
ΩΡΑΡΙΟ 13:0008:00. ΑΜΟΙΒΗ
400 ΕΥΡΩ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6947526932

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

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

"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."
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AΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

«Νέο λύκειο» από τον Σεπτέμβριο
-Οι αλλαγές που έρχονται

Α

λλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα,
«ψαλίδι»
στα
διδασκόμενα
μαθήματα
και
μείωση
των
εξεταζόμενων μαθημάτων στις ενδοσχολικές
εξετάσεις, είναι μερικές από τις αλλαγές που
φέρνει το υπ. Παιδείας για το Λύκειο από τον
Σεπτέμβριο.
Παρόλα αυτά, αναβάλλεται για αργότερα η
κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων,
καθώς- σύμφωνα με δημοσίευμα του
«Ελεύθερου Τύπου»- αυτή δεν θα
περιλαμβάνεται στο νέο σχέδιο.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων παραμένει
το Εθνικό Απολυτήριο, αλλά το αδιέξοδο της
διασφάλισης
του
αδιάβλητου
έχει
προκαλέσει πονοκέφαλο στην ηγεσία. Οι
προτάσεις που έχουν συζητηθεί στο τμήμα
Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, περιλαμβάνουν
κλήρωση θεμάτων και βαθμολόγηση
γραπτών από καθηγητές άλλων σχολείων,
ώστε να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο του
απολυτήριου Λυκείου και ο βαθμός να
αποτελεί το εισιτήριο για την εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Αλλά πρόσφατα ο Κώστας Γαβρόγλου
παραδέχθηκε ότι μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει

πώς θα εξασφαλίσει το αδιάβλητο του νέου
εισαγωγικού συστήματος.
Την ίδια ώρα που εγκαταλείπεται το
φιλόδοξο σχέδιο για την κατάργηση των
Πανελληνίων, το υπουργείο Παιδείας
στοχεύει να θεσπίσει, λίγες μέρες πριν
ανοίξουν τα σχολεία, την υποχρεωτική
φοίτηση στην Α’ Λυκείου, αναφέρει ακόμη το
δημοσίευμα.
Η αναμόρφωση του Λυκείου θα γίνει
σταδιακά. Αν και η θέσπιση θα προχωρήσει
από φέτος, η εφαρμογή του νόμου θα
ξεκινήσει με την Α’ Λυκείου φέτος (σχολικό
έτος 2017-2018), τη Β’ Λυκείου από το 20182019 και θα ολοκληρωθεί με την Γ’ Λυκείου
το 2019-2020.
Οι αλλαγές:

Σε πρώτο στάδιο, θα θεσπιστεί
υποχρεωτική φοίτηση στην Α’ Λυκείου. Οι
μαθητές θα είναι υποχρεωμένοι να
συνεχίσουν μετά το απολυτήριο του
Γυμνασίου τη φοίτησή τους, έχοντας όμως
την επιλογή να διαλέξουν τύπο Λυκείου.
Ειδικότερα, η υποχρεωτικότητα δεν θα

αφορά μόνο στο Γενικό Λύκειο, αλλά σε
όλους τους τύπους (Επαγγελματικό,
Μουσικό και Καλλιτεχνικό). Στη συνέχεια, η
υποχρεωτική φοίτηση θα θεσπιστεί από τον
Σεπτέμβριο του 2018 στη Β’ Λυκείου και
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 θα αφορά
συνολικά στο Λύκειο.
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας,
πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει
σκοπό να καταπολεμήσει το φαινόμενο της
εγκατάλειψης του σχολείου και την εργασία
κάτω των 18 ετών.
Υπάρχει
ένα
ζήτημα
με
τις
μεταγυμνασιακές δομές, όπως οι σχολές του
ΟΑΕΔ ή οι ΕΠΑ.Σ., οι οποίες έχουν πάρει
παράταση λειτουργίας μέχρι και το 2021.
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου
Παιδείας, θα συνεχιστεί η λειτουργία τους
κατά το άμεσο μέλλον, όμως η
«βιωσιμότητά» τους θα εκπνεύσει στα
επόμενα τέσσερα χρόνια. Σε επίπεδο
προτάσεων, όχι όμως συγκεκριμένης
νομοθετικής πρωτοβουλίας, το υπουργείο
Παιδείας προσανατολίζεται στο να κρατήσει
κάποιες από αυτές τις δομές και να
εγγράφονται μόνο ενήλικες που έχουν
απολυτήριο Γυμνασίου.
Μέχρι πρότινος, που η υποχρεωτική
φοίτηση αφορούσε μέχρι και το Γυμνάσιο,
μπορούσαν να εγγράφονται και ανήλικοι
μαθητές με απολυτήριο Γυμνασίου.

Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο αναμένεται
ψαλίδι στις ενδοσχολικές εξετάσεις. Η λίστα
των μαθημάτων, όμως, που θα βρεθούν
εκτός, δύο μήνες πριν ανοίξουν τα σχολεία,
είναι ακόμα υπό συζήτηση.

Οι μεγάλες αλλαγές θα έρθουν στη Β’
Λυκείου από τον Σεπτέμβριο του 2018. Τα
διδασκόμενα μαθήματα αναμένεται να
περικοπούν στο μισό. Συζητείται και
πρόταση να είναι επτά τα διδασκόμενα
μαθήματα στη Β’ Λυκείου και τέσσερα στην
Γ’ Λυκείου, αν και υπάρχουν πιέσεις να
ανέβει λίγο ο αριθμός των διδακτικών
αντικειμένων.

Μέσα στην επόμενη χρονιά αναμένεται και
η αναμόρφωση των περισσότερων
προγραμμάτων σπουδών. Μετά την
υποχώρηση
με
το
μάθημα
των
Θρησκευτικών αναμένεται το τελικό πόρισμα
για το μάθημα της Ιστορίας.
Η επόμενη συζήτηση θα αφορά στις
φυσικομαθηματικές σπουδές. Ειδικότερα, τα
βιβλία των Μαθηματικών έχουν κριθεί σε
κάποιες τάξεις ως προβληματικά, με το
υπουργείο να ανοίγει τη συζήτηση για τον
εξορθολογισμό της ύλης αλλά και τον
εκσυγχρονισμό της εκμάθησης των θετικών
σπουδών.

12-θριάσιο

Δευτέρα 3 Ιουλίου 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

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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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 80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, μπάνιο, ανοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.μ.,
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή
370€- 2111041100

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

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
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

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

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

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: 210-5576988

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.

παιδιων στην περιοχη της

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.
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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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

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

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)

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

16-θριάσιο

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/7

ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΚΑΡΑΒΙ
ΤΟΥ ΣΧΟΙΝΙΑ ΣΤΟΝ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ολοήμερο μπάνιο
στην οργανωμένη
παραλία του
Σχοινιά
αναχώρηση το
Σαββατο στις 9.00
και επιστροφή
το βράδυ
τιμή συμμετοχής
12€

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/7

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΕΣ
ΔΡΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΥΒΟΙΑ
ολοήμερο μπάνιο
σε οργανωμένη
παραλία
αναχώρηση
Κυριακή στις 9.00
και επιστροφή
το βράδυ
τιμή συμμετοχής
13€

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/7

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΑΘΩΝΑ ΣΤΟ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ολοήμερο μπάνιο
στην οργανωμένη
παραλία του
Καραθωνα Ναύπλιο
αναχώρηση την
Κυριακή στις 9.00
επιστροφή
το βράδυ
τιμή συμμετοχής
14€

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ
Έναρξη 10/7: Ώρα αναχώρησης 9.30
και επιστροφή στις 14.00
τιμή συμμετοχής 5 € , παιδιά έως 10 ετών 2,50 €
τηλ κρατήσεων 2105546685

