ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Υπάλληλος του
Δήμου Φυλής
ο «πιστολέρο» σε

εκδήλωση του εξωραϊστικού
συλλόγου Δροσούπολη.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:

Óåλ. 2

«Αδέσποτα»
σκάγια κατά
πυροσβεστικού
οχήματος
στα Άνω Λιόσια

ê.2239

Αρ. Φύλλου 3232 Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 Έτος 23ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Óåë. 2

Δύο χρόνια μετά, η φωτιά
ακόμη σιγοκαίει στο
εργοστάσιο ανακύκλωσης
Η περιοχή μυρίζει ακόμη τοξικά, λένε
κάτοικοι και εργαζόμενοι που βρίσκονται σε
απόσταση αναπνοής από το σημείο

Óåë. 2

Óåë. 3

Πάνω από πενήντα
εθελοντές αιμοδότες στην
«9η Αιμοδοσία για το παιδί»

που συνδιοργάνωσαν η Επιτροπή Νέας Γενιάς
και η Ένωση Γονέων Ζεφυρίου, με τη βοήθεια
του Νοσ. Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Με «κανόνες
Πεκίνου» η COSCO
στα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά

Óåλ. 7

Δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατηγορούνται
για συμμετοχή στις συμμορίες «μπράβων»

Óåλ. 3

Συλλήψεις στα
Δερβενοχώρια
για καλλιέργεια
κάνναβης Óåλ. 5

Ο ένας εξ΄ αυτών φέρεται να
τοποθέτησε εμπρηστικό μηχανισμό
σε μπαρ της Δυτικής Αττικής
προκειμένου να εκδικηθεί
την απόλυση της συντρόφου του

“Με νόμο εμπόριο
πρωτογενών υλικών
ανακύκλωσης από
τους Δήμους” Óåλ. 9

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Η Φύλαξη δημοτικών
κτηρίων και λοιπών
δημοτικών εγκαταστάσεων
Óåλ. 3 της Δ.Ε. Ελευσίνας

ΣΗΜΕΡΑ Η
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Óåλ. 5

2-θριάσιο

Υπάλληλος του
Δήμου Φυλής

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Λιόσης Αναστάσιος Κ. Ειρήνης 2 & Αγίου
Δημητρίου, 2105580218
Ελευσίνα
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ
Παγκάλου 81, 2105547602

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

ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΧΑΜΗΛΟΜΠΑΤΗ
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ο «πιστολέρο» σε

εκδήλωση του εξωραϊστικού
συλλόγου Δροσούπολη.

Υ

πάλληλος του δήμου Φυλής είναι, σύμφωνα με
πληροφορίες, ο «πιστολέρο» που στις 3 τα ξημερώματα, ήρθε στο «τσακίρ κέφι» και πυροβολούσε με πιστόλι κρότου, ενώπιον δεκάδων παρευρισκομένων, στην εκδήλωση του εξωραϊστικού συλλόγου Δροσούπολη. Σχετική δημοσίευση: Σύλληψη για «μπαλωθιές» σε γλέντι στα Άνω Λιόσια
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας, που είναι μέλος
του συλλόγου Κρητών, έβγαλε το όπλο με τα άσφαιρα
φυσίγγια και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα.
Τυχαία περνούσαν από την περιοχή άνδρες της ομάδας
ΔΙ.ΑΣ, οι οποίοι άκουσαν τους πυροβολισμούς και έσπευσαν στο χώρο της εκδήλωσης, ωστόσο τους διαβεβαίω

σαν ότι το περιστατικό έληξε και έφυγαν.
Λίγο αργότερα ο άνδρας έβγαλε ξανά το όπλο και πυροβόλησε, με αποτέλεσμα κάποιοι από τους παρευρισκόμενους που τρομοκρατήθηκαν, να ειδοποιήσουν την
αστυνομία.
Η περίπολος της ΔΙ.ΑΣ επέστρεψε και πήρε τον «πιστολέρο» στο αστυνομικό τμήμα, όπου και παρέμεινε όλη
νύχτα και την επομένη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
Να σημειωθεί, ότι οι αστυνομικοί μάζευαν από το προαύλιο του σχολείου τους κάλυκες από τις άσφαιρες
βολίδες που είχαν ριχθεί.
πηγή: Δυτική Όχθη

«Αδέσποτα» σκάγια κατά πυροσβεστικού
οχήματος στα Άνω Λιόσια

Χαϊδάρι

Παπαλεξίου Τριανταφυλλιά Πλάτωνος 34, Όπισθεν
Σούπερ Μάρκετ My Market, 2105324590

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

Όχημα της Πυροσβεστικής επέστρεφε από περιπολία μέσω Άνω
Λιοσίων στην έδρα της Υπηρεσίας, όταν δέχθηκε σκάγια, χωρίς τραυματισμούς μελών του πληρώματος, από γλέντι Ρομά που ήταν σε εξέλιξη.Το όχημα 30 του 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού από τον Κολωνό,
επέστρεφε προχθές στην έδρα από περιπολία στην Πάρνηθα, διερχόμενο την Αιγαίου Πελάγους στα Άνω Λιοσίων. Στην περιοχή ήταν σε εξέλιξη γλέντι σε οικία Ρομά, με έντονη διατάραξη και ριψεις πυρών.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αρκετή ζέστη.
Η θερμοκρασία στους 39-40
βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Εύφημος, Ευφημία, Εύφημη, Εφη,
Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα, Όλγα

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Δύο χρόνια μετά, η φωτιά

ακόμη σιγοκαίει στο εργοστάσιο ανακύκλωσης

Κ

άτω από αντίξοες συνθήκες ζουν οι κάτοικοι της
περιοχής κόντα στο ΚΔΑΥ Ασπροπύργου, αφού
όπως καταγγέλλουν, το εργοστάσιο ανακύκλωσης που είχε καεί πριν από δύο χρόνια, ακόμη «καπνίζει»
σε συγκεκριμένα σημεία με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να
είναι αποπνικτική και να εισπνέουν τοξικές ουσίες.
Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο ακόμη
υπάρχουν εστίες που …σιγοκαίνε. Σε άλλα σημεία «καπνίζει». Η περιοχή μυρίζει τοξικά. Τι κι αν το κτήριο πήρε
φωτιά τον Ιούνιο του 2015…
«Δεν μπορούμε να ανασάνουμε. Το κράτος δεν κάνει
τίποτα» καταγγέλλει κάτοικος της περιοχής, ενώ ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου Αναστάσης Παπαδόπουλος δηλώνει:
«Το τι εισπνέουμε δεν το ξέρει κανείς. Είναι τοξικά, χημικά. Στην περιοχή έχουν γεμίσει όλοι με άσθματα και καρδιακές προσβολές από αυτό τον καπνό». Οι εργαζόμενοι
των εργοστασίων που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το σημείο, υποφέρουν.»
«Αν φυσάει από εδώ είμαστε με μάσκες. Αν φυσάει
αλλού είναι άλλοι με μάσκες.Παρακαλάμε να εισπνέουν οι
άλλοι για να μην εισπνέουμε εμείς.
Αυτά τα βουνά από τα καμμένα, από την ανακύκλωση
αυτό έχει κουφώσει μέσα, έχει βρει διεξόδους ο καπνός,
μέσα καίει ακόμα. Έχει και φωτιά, την περίοδο του
καύσωνα είχε κανονική φωτιά» δηλώνει εργαζόμενος της
περιοχής.
Μέσα στον Ασπρόπυργο οι κάτοικοι παρακαλάνε να
φυσήξει προς την αντίθετη κατεύθυνση ο άνεμος για να
μπορέσουν λίγο να …ανασάνουν!

Υπάρχουν φορές που ο καπνός καλύπτει όλη τη δυτική
Αττική. «Το βράδυ μυρίζει πιο πολύ! Όλη μέρα, όλη
μέρα… Και τι να κάνουμε; Να φύγουμε από τον τόπο
μας;» αναρωτιέται ένας ακόμη κάτοικος της περιοχής.
Η κατάσταση χειροτερεύει ακόμη περισσότερο όταν η
θερμοκρασία ανεβαίνει. Μάλιστα φαρμακοποιός της περιοχής, ο κ. Αναστάσης Γκιόκας, επισημαίνει ότι αυξήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια οι άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα και ειδικά μικρά παιδιά.
«Εγώ είμαι 30 χρόνια δεν το έχω ξαναδει, τώρα τελευταία έχει επιδεινωθεί. Από 2, 3 ετών και πάνω παίρνουν
εισπνοές»τονίζει.
Η περιοχή ήταν ήδη επιβαρυμένη καθώς εκεί υπάρχουν
αρκετά εργοστάσια, η κατάσταση όμως έγινε ακόμη πιο
τραγική τα τελευταία δύο χρόνια.
star.gr
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Με «κανόνες Πεκίνου» η COSCO
στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Ο

ταν πέρυσι τέτοια εποχή ο Έλληνας
πρωθυπουργός επισκέφτηκε την Κίνα,
έθεσε ανοιχτά στον επικεφαλής της
Cosco, Τσου Λιρόνγκ, το ενδεχόμενο να αναλάβει η κινεζική εταιρεία τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ). Η Cosco δεν το απέκλεισε προοπτικά, αλλά προέταξε την ομαλή ανάπτυξη της
ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, όπως
και την περαιτέρω εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης, τη διευθέτηση του ζητήματος των κρατικών ενισχύσεων των ναυπηγείων και την αντιπαράθεση με τη μέτοχό τους, Privinvest.
Πριν από λίγες μέρες, ο Κινέζος επικεφαλής του
ΟΛΠ, κάπτεν Φου Τσενγκίου, ανταποκρινόμενος
σε μια αποστροφή του λόγου του υφ. Οικονομίας
Στέργιου Πιτσιόρλα, δεν απέκλεισε την προοπτική να αρχίσουν να ναυπηγούνται και πάλι νεότευκτα πλοία στον Πειραιά και στην ευρύτερη
ναυπηγική βιομηχανία της χώρας. Και αυτό το
βήμα ίσως να γίνει το 2018.
Το διαιτητικό δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), στο οποίο έχει προσφύγει η μέτοχος των ΕΝΑΕ, Privinvest,
αξιώνοντας ποσό της τάξεως του ενός δισ. από
το Δημόσιο, ισχυριζόμενη αθέτηση συμβατικών
του υποχρεώσεων, ανακοίνωσε προ ολίγων ημερών πως θα εκδώσει «σε σύντομο χρόνο» την
απόφασή του επί της αγωγής αυτής. Εφόσον
δικαιώσει τον ενάγοντα, τότε μπορεί να ανοίξει ο
δρόμος για συμψηφισμό των απαιτήσεών του με
τις κρατικές ενισχύσεις που ζητεί να ανακτήσει το
Δημόσιο, υπό ευρωπαϊκή πίεση, ύψους περίπου
550 εκατ.

Μια τέτοια εξέλιξη θα «καθαρίσει» τα ναυπηγεία
Σκαραμαγκά, επιτρέποντας έτσι, θεωρητικά, την
είσοδο νέου επενδυτή στο παγωμένο εδώ και
χρόνια εμπορικό κομμάτι τους. Αυτό θα έχει
εκπληρώσει τη μία από τις προϋποθέσεις που
έχουν θέσει οι Κινέζοι για να μπουν στα ναυπηγεία. Μένουν όμως και άλλες: η δεύτερη είναι
να μπορέσει, ακόμα και έτσι, να απαλλαγεί το
Δημόσιο από τον σημερινό επενδυτή και να
συναινέσουν οι ευρωπαϊκές αρχές στην είσοδο
μιας κινεζικής εταιρείας, προφανώς, μάλιστα,
έπειτα από διεθνή διαγωνισμό.
Πάνω απ’ όλα, όμως, οι Κινέζοι, σύμφωνα με
άριστα πληροφορημένες πηγές, δεν πρόκειται να
βάλουν ούτε ένα ευρώ εάν δεν πετύχει το εγχείρημα της ναυπηγοεπισκευής. Και η επιτυχία του
δεν θα κριθεί από την προσέλκυση πελατών στη
νέα μεγάλη πλωτή δεξαμενή των 80.000 τόνων
του ΟΛΠ, που θα αρχίσει να λειτουργεί τον Νοέμβριο (τα μεγάλα ακτοπλοϊκά, που τώρα προσφεύγουν στην Τουρκία, θεωρούνται σχεδόν δεδομένοι πελάτες) αλλά από την ομαλή και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα παράδοση των
πλοίων. Να πάψουν δηλαδή τα φαινόμενα των
μεγάλων καθυστερήσεων που προκαλούσαν στο
όχι και τόσο απώτερο παρελθόν οι απεργίες.
Εφόσον όλα αυτά τρέξουν «κατ’ ευχήν», τότε
θεωρούνται αυξημένες οι πιθανότητες να υλοποιηθεί μια δεύτερη πολύ μεγάλη κινεζική επένδυση
στην Ελλάδα, αναφέρουν οι επαΐοντες. Προσθέτουν, όμως, πως «είναι προφανές ότι ο χρονικός
ορίζοντας ωρίμανσης αυτών των σχεδιασμών
ξεπερνά τον ορίζοντα ζωής αυτής της Βουλής».

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
κατηγορούνται για συμμετοχή
στις συμμορίες «μπράβων»

Ο ένας εξ΄ αυτών φέρεται να
τοποθέτησε εμπρηστικό μηχανισμό
σε μπαρ της Δυτικής Αττικής
προκειμένου να εκδικηθεί
την απόλυση της συντρόφου του.

Δ

ύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατηγορούνται ότι
συμμετείχαν σε συμμορίες «μπράβων» που εξάρθρωσε
την Πέμπτη το τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Ασφάλειας

Αττικής.
Ο ένας απ’ αυτούς φέρεται να πήρε μέρος στον ξυλοδαρμό ενός
οδηγού τουριστικού λεωφορείου – συνεργάτη ταξιδιωτικού πρακτορείου, κατά παραγγελία ανταγωνιστή. Ο δεύτερος φέρεται να
τοποθέτησε εμπρηστικό μηχανισμό σε μπαρ της Δυτικής Αττικής
προκειμένου να εκδικηθεί την απόλυση της συντρόφου, που
εργαζόταν σ’ αυτό.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας συνελήφθησαν συνολικά
19 άτομα και αναζητούνται άλλα έντεκα. Οι περισσότεροι είναι
Έλληνες υπήκοοι, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν ακόμα
2 Αλβανοί και ένας Ουκρανός. Συγκρουτούσαν δύο αυτόνομες
αλλά συνεργαζόμενες ομάδες «μπράβων», οι οποίες εκβίαζαν
καταστηματάρχες στην Αττική εισπράττοντας χρήματα για «προστασία». Διαπιστώθηκε ότι ήλεγχαν 61 καταστήματα (καφετέρειες,
μπαρ και χαρτοπαικτικές λέσχες) στο κέντρο της Αθήνας, τα Βόρεια
και τα Νότια προάστια.
Αρχηγικός ρόλος στις δύο ομάδες αποδίδεται σε δύο Έλληνες,
59 και 51 ετών, που έχουν και στο παρελθόν απασχολήσει την
αστυνομία για παρόμοιες υποθέσεις. Εκτός από «προστασία»
καταστημάτων φέρονται να αναλάμβαναν κατά παραγγελία ξυλοδαρμούς, «συνοδείες» προσώπων, ενώ φουσκωτοί και από τις δύο
συμμορίες αμείβονταν προκειμένου να δίνουν το παρών σε γήπεδα και χώρους συναυλιών.
Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε το 2015 μετά από καταγγελία
τριών Σύρων στην Αστυνομία. Εργάζονταν σε χαρτοπαικτική λέσχη
στο κέντρο της Αθήνας και ξυλοκοπήθηκαν άγρια από μπράβους
επειδή ο ιδιοκτήτης της τους θεώρησε υπεύθυνους για την κλοπή
μεγάλου χρηματικού ποσού από διαμέρισμα – «καβάτζα», όπου
φυλάσσονταν οι εισπράξεις της λέσχης.

Η Φύλαξη δημοτικών κτηρίων και λοιπών
δημοτικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Ελευσίνας

Σήμερα Τρίτη και ώρα 20:30 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβουλίο Ελευσίνας , προκειμένου να συζητήσει
και να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.
Λήψη απόφασης για την έγκριση κυκλοφοριακής
σύνδεσης οχημάτων της εταιρείας «ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Ι.Κ.Ε.» στην εκτός σχεδίου
περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, επί της αγροτικής οδού στη θέση (ΓΚΟΜΟΡΑΔΕΣ)
2.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 255/17 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.
3.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Αμοιβή Ορκωτών Εκτιμητών Ακινήτων».
4.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας των

προμηθειών με τίτλο: «Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών (σακούλες απορριμμάτων) και «προμήθεια
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».
5.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης της
εργασίας επισκευής και συντήρησης της μηχανής εμφακέλωσης Pitney Bowes DI200 της Ταμειακής Υπηρεσίας.
6.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
δαπάνης για υπηρεσίες Φύλαξης Δημοτικών Κτιρίων και
λοιπών δημοτικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ελευσίνας».
7.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
δαπάνης για υπηρεσίες Φύλαξης Δημοτικών Κτιρίων και
λοιπών δημοτικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μαγούλας».
8.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη προμήθειας
κλιματιστικών μηχανημάτων σε δημοτικά κτίρια.

9.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης της
εργασίας με τίτλο: «Αμοιβή γραφείου μαγνητοφώνησης –
απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων
των Πολιτικών Οργάνων 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 έγκριση πρακτικών
κλήρωσης για την συγκρότηση οριστικής παραλαβής του
έργου:
«Αντικατάσταση
Πλαστικού
Τάπητα
Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ».

4-θριάσιο

ΠΟΕ-ΟΤΑ: “Συνεχίζουμε την Απεργία
- Αποχή από την αξιολόγηση”

Μ

ε αφορμή την απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που
εκδόθηκε λίγες ημέρες πριν, να συγκροτήσει
Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης Υπαλλήλων Ο.Τ.Α.,η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με ανακοίνωση - “επίθεση” στην Κυβέρνηση για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, και ταυτόχρονα –
αφού πρώτα χαιρετίζει «την καθολική συμμετοχή των
εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. στην Απεργία-Αποχή» – τους
καλεί να συνεχίσουν να απέχουν, «…απέναντι σε μια
μνημονιακή απαίτηση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί και
το μόνο που εξυπηρετεί είναι τις διαθέσεις των δανειστών, για την οριστική διάλυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου Τομέα».

Γιορτή Οστράκων στο λιμάνι
της Νέας Περάμου

Η

Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου του Δήμου
Μεγαρέων σε συνεργασία με τον Αλιευτικό
Σύλλογο Νέας Περάμου και Πάχης Μεγάρων
«Αγιος Γεώργιος» συνδιοργανώνουν για 3η συνεχόμενη χρονιά τη «Γιορτή Οστράκων» στο Λιμάνι της
Νέας Περάμου, το βράδυ της Παρασκευής 14 Ιουλίου
2017, ώρα 8.30 μ.μ.
Γευστικές δημιουργίες με όστρακα του τόπου μας,
μαζί με παραδοσιακό χορό, τραγούδι, ούζο και τσίπουρο μας υπόσχονται μια αξέχαστη βραδιά.
Είσοδος τρία (3) ευρώ με φαγητό και τσίπουρο ή ούζο.

Κινηματογραφική Λέσχη Ελευσίνας

Η ανακοίνωση

"Με πίστη, προσήλωση, εμμονή και ιδιαίτερη επιμονή
συνεχίζει η Κυβέρνηση να εκτελεί τις εντολές των δανειστών και να «εξαργυρώνει» μνημονιακές «επιταγές» με
την προσπάθειά της να εφαρμοστεί η αξιολόγηση του
προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Παρά την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων,
ιδιαίτερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην ΑπεργίαΑποχή από κάθε διαδικασία και ενέργεια που αφορά
στην αξιολόγηση, η Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προσπαθούν με κάθε τρόπο να υλοποιήσουν τις μνημονιακές υποσχέσεις και δεσμεύσεις τους απέναντι στους
δανειστές.
Συγκεκριμένα, με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εκδόθηκε λίγες ημέρες
πριν, συγκροτεί τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης
Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. οι οποίες αποτελούνται από τα μέλη
των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και ένα Υπηρεσιακό
Παράγοντα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι, οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων θα συμμετέχουν στην Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η πρόσφατη συμφωνία της Κυβέρνησης με τους δανειστές και η υπογραφή του 4ου μνημονίου, στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται και η αξιολόγηση των Υπαλλήλων
στο Δημόσιο Τομέα και τους Ο.Τ.Α., έχει ως μοναδικό
στόχο τη δημιουργία μιας μικρής επιτελικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με την πλειοψηφία των εργαζομένων να
είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας, χωρίς δικαιώματα
και κακοπληρωμένοι, που μόνη της δουλειά θα είναι να
δίνει αναθέσεις σε Ιδιώτες Εργολάβους, το κόστος των
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οποίων θα κληθούν να επωμιστούν και πάλι οι Δημότες.
Διεκδικούμε την απεξάρτηση της Διοικητικής δομής και
ιεραρχίας από τους εκάστοτε κατόχους της πολιτικής
εξουσίας προς το συμφέρον των Δημοτών και την αναβάθμιση των Υπηρεσιών.
Διεκδικούμε την θέσπιση ενός απλού, αντικειμενικού, μη
γραφειοκρατικού συστήματος αξιολόγησης που θα αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητές του κάθε κλάδου εργαζομένων
και δεν θα είναι καθ’ υπόδειξη και εντολή των δανειστών.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χαιρετίζει
την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.
στην Απεργία-Αποχή από κάθε διαδικασία που αφορά
στην αξιολόγηση των Υπαλλήλων, που παρά τις πιέσεις
που δέχονται τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από
όλους αυτούς που της συμπαραστέκονται και την
στηρίζουν, έχουν καταφέρει να πετάξουν το Νόμο της
προσχηματικής αξιολόγησης στον «κάλαθο των αχρήστων».
Καλεί όλους τους εργαζόμενους στη Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων να
συνεχίσουν την Απεργία-Αποχή απέναντι σε μια μνημονιακή απαίτηση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί και το
μόνο που εξυπηρετεί είναι τις διαθέσεις των δανειστών,
για την οριστική διάλυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
του Δημόσιου Τομέα.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Νίκος Τράκας

Ο Γεν. Γραμματέας
Βασίλης Πετρόπουλος

Μέχρι τις 6 Αυγούστου
οι προβολές στο θερινό
της παραλίας

Η

Κινηματογραφική
Λέσχη
Ελευσίνας
συνεχίζει τις προβολές του θερινού κινηματογράφου στην παραλία Ελευσίνας μέχρι
τις 6 Αυγούστου.
Ώρα έναρξης προβολών: 21:15
Τιμές εισιτηρίων:
κανονικό εισιτήριο: 5 €
μειωμένο εισιτήριο (φοιτητές & άνεργοι): 3 € *
*Για την αγορά μειωμένου εισιτηρίου είναι απαραίτητη η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας και της
κάρτας ανεργίας αντίστοιχα.
Στο ταμείο του θερινού κινηματογράφου υπάρχει
και η δυνατότητα αγοράς κάρτας με κουπόνια για
προβολές 5 ταινιών στην τιμή των 20 €. Οι κάρτες
δεν είναι ονομαστικές και τα κουπόνια τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν παραπάνω του ενός
άτομα.
Καλές καλοκαιρινές προβολές!

Με επιτυχία το 2ο Συνέδριο των Δημοτικών ΜΜΕ

Συγκροτήθηκε η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΛΛΑΔΑΣ
με τη συμμετοχή και του Attica TV

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο
8 Ιουλίου 2017, στην Αθήνα, το 2ο Συνέδριο
των Δημοτικών ΜΜΕ, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι δημοτικών ΜΜΕ απ΄όλη τη χώρα.
Συγκροτήθηκε
η
ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΛΛΑΔΑΣ με τη συμμετοχή 17 Δημοτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
Σταθμών. Σκοπός της Ένωσης, μεταξύ άλλων, είναι η
προστασία και διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων
των δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών καθώς και οι
παρεμβάσεις σε δημόσιες, δημοτικές και κάθε άλλη
Αρχή καθώς και σε ιδιώτες για την προστασία της δημοτικής ραδιοφωνίας.

Συγκεκριμένα στην Ένωση συμμετέχουν:

Αθήνα 9.84 (Δήμος Αθηναίων), Κανάλι 1 (Δήμος
Πειραιά), Επικοινωνία 94 fm (Δήμος Ν. Ηρακλείου), TV
100 και FM100 (Δήμος Θεσσαλονίκης), Δημοτική
Ραδιοφωνία Τρίπολης 9.15 (Δήμος Τρίπολης), Sferikos
99,3 fm (Δήμος Αλεξανδρούπολης), Attica TV (Δήμος
Ασπροπύργου), Δημοτικό Ραδιοφωνο Ιωαννίνων 98,7
(Δήμος Ιωαννίνων), Δημοτικό Ραδιόφωνο Κατερίνης
95,3fm (Δήμος Κατερίνης), Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης 89,9 fm (Δήμος Ξάνθης), Δημοτική Ραδιοτηλεόραση
Ορεστιάδας (Δήμος Ορεστιάδας), Δημοτική Ραδιοφωνία
Πρέβεζας 87,9 fm (Δήμος Πρέβεζας), Αιγαίο Ραδιοτηλεόραση (Δήμος Σύρου), Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 fm (Δήμος Πολυγύρου), Ηλία 91,1 (Δήμος Αμαλιάδας), Δημοτικό Ραδιόφωνο Λάρισας 93.6 fm (Δήμος
Λάρισας), Δημοτική Ραδιοφωνία Λευκάδας 96,7 fm
(Δήμος Λευκάδας).

Η 5μελής Επιτροπή Διοίκησης της Ένωσης που
εκλέχτηκε από το συνέδριο, συγκροτήθηκε σε σώμα:
Πρόεδρος, Μιχάλης Κυριακίδης (Αθήνα 9.84, Αθήνα)

Αντιπρόεδρος, Τρειαντάφυλλος
(Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης)

Σωτηρόπουλος

Γραμματέας, Αθανάσιος – Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης (ΔΕΠΘΕ Θεσσαλονίκη)

Ταμίας, Κωνσταντίνος Λαούσογλου (Δημοτικό Ραδιοφωνο Ιωαννίνων 98,7)
Μέλος, Στέλιος Μπρατσόλης (Κανάλι1, Πειραιάς)

Αναπληρωτές: Μαίρη Αρώνη (Επικοινωνία fm, Ν.
Ηράκλειο), Πέτρος Φρέρης (Αιγειο Ραδιοτηλεόραση,
Σύρος)
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Η μίσθωση οικοπέδου για τη
δημιουργία αθλητικών δραστηριοτήτων
& παιδικής χαράς στο Αεροδρόμιο

Σ

Στη σημερινή συνεδρίαση της Ο.Ε.
Δήμου Ελευσίνας

ήμερα 11 Ιουλίου 2017 και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Κατάστημα
Ελευσίνας, θα συνεδριάσει η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ελευσίνας για να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1.
Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών &
την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:
«Συντήρηση & Επισκευή Υποδομών Παιδικών Χαρών».
2.
Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων της προκήρυξης άνω των ορίων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης
με τίτλο: «Συντήρηση Επισκευή Οχημάτων της υπηρεσίας και συγκεκριμένα της Ομάδας Α3 (Συντήρηση ταχογράφων)».
3.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την χρηματοδότηση της ΚΕΔΕ για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο – Απρίλιο
2017- έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 127.076,41 €-.
4.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος Ανακύκλωσης & Πρασίνου για την υποβολή αιτήματος προς
την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της
δαπάνης για τις Υπηρεσίες Φύλαξης Δημοτικών Κτιρίων & λοιπών Δημοτικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μαγούλας- έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 24.775,20 €-.
5.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Τμήματος Εγκαταστάσεων &
Αδειών Μεταφορών για την υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων σε Δημοτικά Κτίρια – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 €-.
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6.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Ταμειακής Υπηρεσίας για την
υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγματοποίηση της δαπάνης για την Συντήρηση & Επισκευή μηχανής
εμφακέλωσης για τις ανάγκες της Ταμειακής Υπηρεσίας- έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 400,00 €-.
7.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών για την
υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγματοποίηση της δαπάνης για δικαστικά έξοδα ( ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ – ΕΛΠΙΝΙΚΗ, ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΔΟΥΚΑ) –
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.541,72 €-.
8.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών για την
υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγματοποίηση της δαπάνης για την εκτέλεση της 2320/2017 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.848,94 €-.
9.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών για την
υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας
για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση
της δαπάνης για την μίσθωση οικοπέδου για την δημιουργία αθλητικών
δραστηριοτήτων & παιδικής χαράς στο Αεροδρόμιο – έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης ποσού 570,00 €-.
10.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης Οικονομικών για την
υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας
για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση
της δαπάνης για υποχρεωτική εισφορά υπέρ του φορέα διαχείρισης
Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 6.650,00 €-.
11.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αυτοτελούς Γραφείου
Δημάρχου για την υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
την πραγματοποίηση της δαπάνης για αμοιβή Ορκωτών Εκτιμητών –
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.480,00 €-.
12.
Ανατροπή πίστωσης ποσού 14.012,00 € , δεσμευμένης με
την υπ.αριθμ. 43/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω διαδικαστικών δυσλειτουργιών.
13.
Αποδοχή χορηγίας από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Εκστρατεία καθαρισμού όλων των κάδων από την Υπηρεσία
Καθαριότητας σε Άνω Λιόσια – Ζεφύρι – Χασιά

Μ

ετά την ομαλοποίηση της αποκομιδής των απορριμμάτων στο
Δήμο Φυλής από τη λήξη της απεργίας, σειρά τώρα έχει η
“λεπτομέρεια”. Έτσι η Υπηρεσία Καθαριότητας που στήριξε τον
αγώνα τον εργαζομένων, κρατώντας παράλληλα σε υψηλό επίπεδο την
καθημερινότητα, προχώρησε στο επόμενο βήμα: Με πρωτοβουλία του
Αντιδημάρχου Καθημερινότητας και Περιβάλλοντος Μιχάλη Οικονομάκη,
αυτές τις μέρες το ειδικό όχημα "πλυντήριο κάδων" που διαθέτει στον στόλο
της η Υπηρεσία, έχει φουλάρει τις μηχανές του καθαρίζοντας τους κάδους
σε όλες τις γειτονιές των συνοικιών του Δήμου Φυλής.
“Με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των συνδημοτών μας και
στις τρεις Δημοτικές Ενότητες, Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Χασιάς, το έργο
θα ολοκληρωθεί με τον καθαρισμό όλων των κάδων σε κάθε συνοικία του Δήμου Φυλής” επεσήμανε σχετικά ο κος
Μιχάλης Οικονομάκης υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι “Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που δημιουργούν αυξημένες
ανάγκες, τους μήνες του καλοκαιριού τα τακτά διαστήματα που έτσι κι αλλιώς καθαρίζονται οι κάδοι, θα ενταθούν” .

Συλλήψεις στα Δερβενοχώρια
για καλλιέργεια κάνναβης

Α

πό αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών, συνελήφθησαν την Παρασκευή το μεσημέρι, στην ευρύτερη περιοχή
των Δερβενοχωρίων Βοιωτίας, τρεις ημεδαποί και συγκεκριμένα ένας 60χρονος, ένας 36χρονος και μία 53χρονη, κατηγορούμενοι
για καλλιέργεια, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων και του τελωνειακού κώδικα. Επιπλέον,
συνελήφθη ένας 54χρονος ημεδαπός, για κατοχή ναρκωτικών.
Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση – αξιοποίηση στοιχείων,
οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας
εντοπίστηκε αρχικά οικία στην ανωτέρω περιοχή, όπου διαμένουν οι
τρεις πρώτοι συλληφθέντες.
Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους, όπου
εντοπίστηκε και ο 54χρονος, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
(7) νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ποσότητα ακατέργαστης
κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους (1.969) γραμμαρίων,
πιστόλι κρότου και (4) φυσίγγια κρότου,
κυνηγετικό όπλο και (113) κυνηγετικά φυσίγγια, διαφόρων τύπων,
(2) ζυγαριές και (7) ναρκωτικά δισκία,
(9) κιλά και (200) γραμμάρια αδασμολόγητου καπνού,
Μεγάλος αριθμός από σπόρους κάνναβης, αλλά και νάιλον συσκευασιών, πρόσφορες για την συσκευασία των ναρκωτικών.
Όπως προέκυψε από την ενδελεχή αστυνομική έρευνα, οι ποσότητες
ακατέργαστης κάνναβης που βρέθηκαν στην οικία των 60χρονου,
53χρονης και 36χρονου, προέρχονταν από δενδρύλλια κάνναβης που
καλλιεργούσαν σε αγρόκτημα σε περιοχή της Αττικής, τις οποίες ακολούθως απέκρυπταν στην οικία τους, με σκοπό την περαιτέρω
διακίνησή τους.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο ανωτέρω αγρόκτημα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών, βρέθηκαν επιπλέον και
κατασχέθηκαν:
(50) δενδρύλλια κάνναβης, μετά πλήρους ριζικού συστήματος, ύψους
έως και (2) μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν,
(1.694) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
πλήρης εξοπλισμός για την καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης και
ειδικότερα λάμπες, μετασχηματιστές, ροοστάτης, χρονοδιακόπτης,
θερμόμετρο – υγρασιόμετρο, μπαλαντέζες κ.λ.π.,
σπόροι κάνναβης και πλαστική βάση ανάπτυξης σπόρων κάνναβης.
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Επίσης, στην κατοχή του 54χρονου, βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, ενώ κατασχέθηκαν και πέντε κινητά τηλέφωνα από την κατοχή όλων των συλληφθέντων.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Θηβών, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Θηβών.
Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Βοιωτίας, για την καταπολέμηση των ναρκωτικών
συνεχίζονται.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, που εδρεύει στο Δημοτικό Κτίριο της συνοικίας «Γερμανικά», του
Δήμου Ασπροπύργου, σας ενημερώνει ότι, την Τρίτη, 11
Ιουλίου 2017, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των Προνοιακών Επιδομάτων, στους λογαριασμούς των δικαιούχων
Δημοτών του Ασπρόπυργου.
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6-θριάσιο

Αναβάθμιση του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού σε κεντρική
οδό του Δήμου Αιγάλεω

Τ

Ο Πατριάρχης Θεόδωρος στην Ιερά Μονή
Παναγίας Γοργοεπηκόου – Μάνδρας

Τ

ο Σάββατο 8 Ιουλίου 2017
τελέστηκε το τεσσαρακονθήμερο Ιερό Μνημόσυνο
της μακαριστής Γεροντίσσης Χριστονύμφης Ιερά Μονή Παναγίας
Γοργοεπηκόου – Μάνδρας.
Οπως αναφέρει η ανακοίνωση
της Μητρόπολης Μεγάρων και
Σαλαμίνος, προεξήρχε ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής

κ.κ. Θεοδώρου Β΄ και συμμετεχείχαν, ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καμερούν κ. Γρηγορίος, οι Θεοφιλέστατοι
Επίσκοποι Ελευσίνος κ. Δωρόθεος και
Σαλώνων κ. Αντώνιος καθώς και ο
Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος
κ. Κωνσταντίνος.
Προγήθηκε Θείας Λειτουργία τελεσθείσης υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίνου, πλαισιουμένου
από Κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως, αλλά και άλλων Ιερών Μητροπόλεων.

Κ αθιερώνεται η γιορτ ή νεολαίας
δήλωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς

Η

γιορτή νεολαίας θα καθιερωθεί στο Δήμο
Φυλής, τόνισε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, χαιρετίζοντας τη συναυλία των
KINGS και της Κατερίνας Στικούδη, που οργάνωσαν η
Επιτροπή Νέας Γενιάς και ο Πολιτιστικός και Αθλητικός
Οργανισμός, το βράδυ της Κυριακής 9 Ιουλίου 2017.
Ο Δήμαρχος ανανέωσε το ραντεβού της νεολαίας για
τις πρώτες μέρες του επόμενου Ιουλίου και προέτρεψε
τους νέους να χαρούν τη βραδιά χειροκροτώντας τους
καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν παρέλειψαν να τον ευχαριστήσουν για την πρόσκληση που τους απηύθυνε.
Οι Βασιλιάδες ξεκίνησαν δυνατά τη συναυλία και «ανέβασαν» αμέσως τη νεολαία που γέμισε την κεντρική
Πλατεία των Άνω Λιοσίων.
Με ένα πολύ καλό ρεπερτόριο από δικά τους και ξένα

ην υλοποίηση του έργου με αντικείμενο την
«Επέκταση ηλεκτρικού δικτύου και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης», συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ με ΦΠΑ, εξασφάλισαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Αιγάλεω,
Δημήτρης Μπίρμπας με την υπογραφή της σχετικής
Προγραμματικής Σύμβασης.
Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από
πόρους της Περιφέρειας, αναμένεται να συμβάλλει στη
βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με παρεμβάσεις για την ενίσχυση της λειτουργικότητας μίας κεντρικής οδού του Δήμου Αιγάλεω, της Ιεράς Οδού. Στόχος
του έργου είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή µέσω της ανάδειξης, προβολής και αξιοποίησης της
Ιεράς Οδού, η εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και η εξοικονόμηση πόρων, η οποία, αναμένεται να ξεπεράσει το
50% με τη συγκεκριμένη παρέμβαση.
Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
•
Αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού
σε όλο το μήκος της Ιεράς Οδού,
•
Εγκατάσταση υπόγειων γραμμών στο τμήμα
από τη Λ. Κηφισού έως την οδό Αγίας Άννης, όπου το
δίκτυο βρίσκεται αμφίπλευρα στα πεζοδρόμια της Ιεράς
Οδού και όχι στη νησίδα της, όπως σε όλο το άλλο μήκος
της,
•
Τοποθέτηση νέων ιστών με φωτιστικά σε θέσεις
όπου υπήρχαν ιστοί και έχουν καταργηθεί για οποιοδήποτε λόγο, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο σύμμετρος
φωτισμός της Ιεράς Οδού,
•
Αλλαγή όλων των ακροκιβωτίων των ιστών
καθώς και των καλωδίων τροφοδοσίας των φωτιστικών
σωμάτων από τα ακροκιβώτια,
•
Αλλαγή όλων των φωτιστικών σωμάτων του
οδοστρώματος της Ιεράς Οδού με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED.
Τέλος, σημειώνεται ότι το έργο θα δημοπρατηθεί από
τον Δήμο Αιγάλεω και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του.

Φετινό προσωπικό ρεκόρ

τραγούδια έγιναν ένα με το κοινό που κυριολεκτικά τους
αποθέωσε και δημιούργησαν ιδανικές προϋποθέσεις για
την Κατερίνα Στικούδη που τους διαδέχθηκε στην πίστα.
Η Κατερίνα Στικούδη, έβαλε στην κυριολεξία «φωτιά»,
στη συναυλία της Κυριακής , αφού αναδύθηκε μέσα από
τις «φλόγες» που δημιούργησαν τα καπνογόνα και με
καυτή καλοκαιρινή εμφάνιση κέρδισε αμέσως το νεαρόκοσμο.
Αεικίνητη στη σκηνή ερμήνευσε ένα δυνατό ελληνικό
και ξένο ρεπερτόριο, με βασικό χαρακτηριστικό του τη
δύναμη και το ρυθμό, χωρίς πάντως να λείψουν και οι
μπαλάντες.
Το συμπέρασμα είναι ότι πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση που υποστήριξε την εξομολόγησή της στο
κοινό ότι τραγουδάει γιατί αυτό της αρέσει.

για τον Άγγελο Βασιλείου
στις Βρυξέλλες

Φ

ετινό προσωπικό ρεκόρ για τον ελευσίνιο
Άγγελο Βασιλείου στο King Baudouin
Stadium με 3:45:39, που αποτελεί την
δεύτερη επίδοση στην Ελλάδα για το 2017
Παρόλο που το πέρασμα στα 1200 μέτρα ήταν
αργό ( 3:02) ένιωσε πολύ δυνατός κάνοντας 42
δεύτερα τα τελευταία 300 μέτρα.
Έτσι ο 20 χρόνος Άγγελος εν μέσω πολλών χιλιομέτρων θεωρεί πως είναι καλά και ο στόχος για την
επόμενη χρόνια είναι τόσο ο ανώμαλος επι Αμερικανικού εδάφους όσο και ο κλειστός.
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Πάνω από πενήντα εθελοντές αιμοδότες
στην «9η Αιμοδοσία για το παιδί»

που συνδιοργάνωσαν η Επιτροπή Νέας Γενιάς και η Ένωση Γονέων
Ζεφυρίου, με τη βοήθεια του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 9 Ιουλίου 2017 η «9η
Αιμοδοσία για το παιδί» που συνδιοργάνωσαν η Επιτροπή Νέας Γενιάς και
η Ένωση Γονέων Ζεφυρίου, με τη βοήθεια του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».
Προσήλθαν πάνω από πενήντα εθελοντές αιμοδότες που πρόσφεραν περίπου
τριάντα πέντε μονάδες αίματος, ποσότητα απόλυτα ικανοποιητική για τα δεδομένα της
εποχής. Το συντονισμό της πρωτοβουλίας είχαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Θανάσης Σχίζας, που λόγω της επαγγελματικής του σχέσης οργάνωσε την Τράπεζα
Αίματος με το Νοσοκομείο « Αγλαΐα Κυριακού» και οι Πρόεδροι της Επιτροπής Νέας
Γενιάς Μαρίνος Σαρλάς και της Ένωσης Γονέων Ζεφυρίου Ηλίας Κοκκίνης.
Παρευρέθηκαν επίσης οι αναπλ. Δήμαρχοι Τζένη Μπάρα και Γιώργος Αντωνόπουλος, αλλά και ο Αντιδήμαρχος Φυλής Σπύρος Μπρέμπος.
Χορηγός της πρωτοβουλίας ήταν η εταιρία εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών
ΒΙΚΟΣ.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ :

Συστάθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια του Δήμου Μεγαρέων η σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, του πιο αποτυχημένου ίσως θεσμού της
μεταρρύθμισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση «Καλλικράτης».
Η Επιτροπή η οποία αποτελείται από εκπροσώπους συλλογικών
οργανώσεων και ανεξάρτητους Δημότες σε Δήμους με πληθυσμό
μεγαλύτερο από 10.000 κατοίκους, έχει συμβουλευτικές αρμοδιότητες .
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι πάντοτε ο Δήμαρχος. Η διάρκεια της
θητείας της εν λόγω Επιτροπής είναι 30 μήνες

Θανάσιμο τροχαίο στο Λουτράκι
με θύμα γνωστό επιχειρηματία

Σ

οβαρό τροχαίο μεταξύ δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε εχθές
στο Λουτράκι στην διασταύρωση των οδών Γερανείων και
Κέρκυρας κι όπως μετέδωσε το korinthosnews, ο ένας οδηγός
των οχημάτων που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα είναι νεκρός
αυτοκινήτων .Μάλιστα πρόκειται για γνωστό επιχειρηματία που
δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε όλη την Κορινθία. Στο
σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες του Αστυνομικού τμήματος
Λουτρακίου της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η δωρεά
του Δήμου Φυλής στην ΕΛ.ΑΣ.

Μ

ε πρόσφατη απόφασήε της η Αποκεντρωμένη
διοίκηση Αττικής ενέκρινε τη δωρεά περιπολικών του
δήμου Φυλής προς την ΕΛ.ΑΣ.
Τα οκτώ περιπολικά τύπου 4Χ4 που θα παραδοθούν
στην
ΕΛ.ΑΣ. το φθινόπωρο προβλέπετε να συμβάλουν στη
μείωση της παραβατικότητας που παρατηρείται στην περιοχή.

Περαιτέρω ενίσχυση
του θεσμού των Λαϊκών
Αγορών και στήριξη
των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων

Τ

ην περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού των Λαϊκών Αγορών και τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων προωθεί η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες των Λαϊκών
Αγορών.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών, στη
συνεδρίασή της στις 6.07.2017 ενέκρινε προτάσεις για
την αξιοποίηση του αποθεματικού της Περιφέρειας
που προέρχεται από το ημερήσιο δικαίωμα των πωλητών:
•Διάθεση, και φέτος, ποσού ύψους 1.000.000 ευρώ,
για την ενίσχυση με είδη λαϊκών αγορών ευπαθών
ομάδων.
•Τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για
αύξηση του ποσού που θα διατεθεί για τη στήριξη
ευπαθών ομάδων, με επιπλέον ποσό ύψους
2.000.000 ευρώ.
•Υλοποίηση διαφημιστικής εκστρατείας για την προβολή των Λαϊκών Αγορών, συνολικής δαπάνης
1.000.000 ευρώ.
•Σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης παραγωγών και επαγγελματιών από την Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες.
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Μελέτη του ΤΑΙΠΕΔ για
παραχώρηση-αξιοποίηση
τμημάτων
από τα 10 περιφερειακά λιμάνια,
μεταξύ αυτών και της Ελευσίνας

Μ

ελέτη για την παραχώρηση τμημάτων
των
10 περιφερειακών λιμανιών , στα οποία μοναδικός μέτοχος είναι το ΤΑΙΠΕΔ,
θα είναι έτοιμη έντος του 2017 ,
σύμφωνα με δηλώσεις της
πρόεδρου του Ταμείου, Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου.Πρόκειται για
τα λιμάνια Ελευσίνας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Λαυρίου, Ραφήνας,
Αλεξανδρούπολης,
Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Πάτρας
και Κέρκυρας.
Σύμφωνα με το metaforespress μέχρι τα τέλη του έτους,
θα έχει οριστικοποιηθεί το σχέδιο
για την αξιοποίησή τους, είτε με
πώληση μετοχών, είτε με παραχωρήσεις επιμέρους δραστηριοτήτων, είτε μέσω συστάδων.
Όπως ανέφερε η πρόεδρος
του ΤΑΙΠΕΔ, σε ενημερωτική

συνάντηση, οι σύμβουλοι μπορεί
να προτείνουν, είτε πώληση
μετοχών του οργανισμού λιμένα,
όπως σε ΟΛΠ και ΟΛΘ, είτε παραχώρηση μιας δραστηριότητας
(π.χ. κρουαζιέρα) σε μεμονωμένα λιμάνια ή σε τρία λιμάνια ως
ενιαία σύμβαση, κλπ.

Η κα Τσιτσογιαννοπούλου,
τόνισε ότι ειδικό βάρος δίδεται
στα 10 μεγάλα περιφερειακά
λιμάνια, τα οποία θα “προικιστούν” με ολοκληρωμένη μελέτη
για κάθε ένα ξεχωριστά (ποιες
υπηρεσίες και σε ποια λιμάνια
έχουν επενδυτικό ενδιαφέρον)
και στη συνέχεια το Ταμείο θα
εγκρίνει το πλάνο ιδιωτικοποίησης.
Είναι, όπως ειπώθηκε, πιθανόν να κριθεί ότι ο προβλήτας
κάποιου ή κάποιων λιμανιών
(ξεχωριστά ή σε cluster) μπορεί

να αξιοποιηθεί για την
κρουαζιέρα.
Μετά τη μελέτη θα
προχωρήσει η πώληση ή
η μίσθωση για τα αξιοποιήσιμα λιμάνια ή τα
τμήματά
τους
(με
δέσμευση να είναι έτοιμες οι διαγωνιστικές διαδικασίες έως το δ'
τρίμηνο εφέτος) και τα υπόλοιπα
μη αξιοποιήσιμα περιουσιακά
στοιχεία θα παραχωρηθούν στην
Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών
(ΕΔΗΣ), το αρμόδιο σκέλος του
υπερταμείου.
Μάλιστα, μέσα στο τέταρτο
τρίμηνο του έτους ενδέχεται να
προκηρυχτεί κάποιος σχετικός
διαγωνισμός.
Τα οικονομικά μεγέθη

Βελτιωμένα οικονομικά αποτε-

λέσματα, στο 9μηνο, παρουσίασαν οι 10 Οργανισμοί Λιμένων,
στους οποίους το ΤΑΙΠΕΔ είναι ο
μοναδικός μέτοχος (Ελευσίνα,
Ηράκλειο, Καβάλα, Λαύριο, Ραφήνα, Αλεξανδρούπολη, Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο, Πάτρα,
Κέρκυρα).
Από αυτά προκύπτει ότι, σε
όλα τα λιμάνια, πλην της Πάτρας,
καταγράφεται βελτίωση της κερδοφορίας (κατά μέσο όρο +45%).
Αυτό, σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ,
οφείλεται «στη καλή διαχείρισης

που γίνεται από τις διοικήσεις
των Οργανισμών Λιμένων, μέσω
της περιστολής κόστους, της
βελτιστοποίησης των λειτουργιών και της εφαρμογής καλών
πρακτικών, στο πλαίσιο μιας κεντρικής διαχείρισης που γίνεται και
με τη συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ».

Βελτίωση καταγράφει και ο
κύκλος εργασιών 6 εξ’ αυτών
(Ελευσίνα, Ηράκλειο, Καβάλα,
Λαύριο, Ραφήνα, Αλεξανδρούπολη,).
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“Με νόμο εμπόριο πρωτογενών υλικών ανακύκλωσης από τους Δήμους”

«Η ορθολογική διαχείριση των
στερεών αποβλήτων αποτελεί
προτεραιότητα,
αρμοδιότητα,
ανάγκη, διεκδίκηση και δικαίωμα
των Δήμων και μόνο με την τοπική
αυτοδιοίκηση και την κοινωνία θα
επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα»,
ανέφερε νωρίτερα ο Αν. ΥΠΕΝ,
Σωκράτης Φάμελλος, από τη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώνοντας την
τριήμερη περιοδεία του σε Δυτική,
Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία,
με αφορμή τις Ημερίδες, που
συνδιοργανώνουν τα Υπουργεία
Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχουν ως θέμα τον
συντονισμό για την επίσπευση
υλοποίησης των Περιφερειακών
Σχεδιασμών Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ).
Στη διάρκεια των παραπάνω
Ημερίδων, ο Αν. ΥΠΕΝ είχε τη
δυνατότητα να παρουσιάσει την Εθνική στρατηγική
διαχείρισης απορριμμάτων και να αξιολογήσει την πρόοδο του Σχεδιασμού - ΠΕΣΔΑ της κάθε περιοχής, σε συνεργασία με τους αυτοδιοικητικούς φορείς. «Θέλουμε όλες
οι Περιφέρειες να υλοποιήσουν τους ΠΕΣΔΑ, ώστε να
έχουμε ισομερή γεωγραφικά κατανομή των έργων και
των επενδύσεων και να κατακτήσουμε τον εθνικό στόχο
για την ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σωκράτης Φάμελλος.
Εν όψει της κατάθεσης του νέου νομοσχεδίου για την
ανακύκλωση απορριμμάτων, «το οποίο ανοίγει νέα
σελίδα στη διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα», ο
Αν. ΥΠΕΝ επεσήμανε ότι «με τα κατάλληλα εργαλεία η
χώρα μας επιδιώκει τον στόχο του 50% στην ανακύκλωση των υλικών, της διαλογής τους δηλαδή στην πηγή και
της αξιοποίησής τους. Και βέβαια διαθέτει νέα οικονομικά εργαλεία, που είναι διαθέσιμα για τους ΟΤΑ, αλλά και
για την κατασκευή εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Μακεδονία και τη Θράκη».
Τόνισε δε, ότι η στροφή στην κυκλική οικονομία, είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για τη δίκαιη ανάπτυξη και την
παραγωγικότερη ανασυγκρότηση της χώρας.
Ειδικότερα, ο Αν. ΥΠΕΝ εξήγησε και στις τρεις Ημερίδες τον νέο ρόλο που καλούνται να υποστηρίξουν οι
ΦοΔΣΑ, ώστε να είναι πιο λειτουργικοί και αποτελεσματικοί. «Χρειαζόμαστε φορείς διαχείρισης που να μπορούν
να υποστηρίζουν όλα τα επίπεδα διαχείρισης απορριμμάτων, που να διαθέτουν τεχνογνωσία και τεχνική και
διοικητική επάρκεια.

οποίων τα 10.000.000 ανά έτος
καταλογίζονται, διότι η χώρα μας
δεν διαθέτει ούτε μία εγκατάσταση επικινδύνων αποβλήτων, σαν
η Ελλάδα να μην διαθέτει καθόλου βαριά βιομηχανία ή νοσοκομεία!», είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Φάμελλος.

Οι φορείς διαχείρισης θα πρέπει να διαθέτουν μία
πολύ καλή και έγκριτη βάση δεδομένων, προκειμένου να
ξέρουμε επιτέλους τι απορρίμματα παράγονται στη χώρα
μας. Σήμερα, δεν έχουμε καταγραφές και τα νούμερα
που αντιστοιχούν στην καταγραφή στερεών αποβλήτων
είναι επισφαλή. Πρέπει να γνωρίζουμε τι παράγουμε και
σε ποια ποσότητα».
«Η τιμολογιακή πολιτική των στερεών αποβλήτων είναι
επίσης ένα θέμα που χρειάζεται εξορθολογισμό, αφού
σήμερα οι πολίτες δεν πληρώνουν με βάση τι και πόσο
καταναλώνουν ή εάν ανακυκλώνουν, αλλά με βάση τα
τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού τους. Οι Δήμοι από την
άλλη, πληρώνουν ανεξαρτήτως του εάν τους παρέχεται
μεταφόρτωση, ανακύκλωση κομποστοποίηση, επεξεργασία, ή ταφή. Αυτή η πρακτική δεν αποτελεί ισοτιμία,
ούτε παροχή κινήτρων και αντικινήτρων, τα οποία τώρα
ενσωματώνονται στο νέο σχέδιο νόμου για την
ανακύκλωση. Και, βέβαια, υπάρχουν και άλλες επιθυμητές πρακτικές, όπως η πιθανή σύνδεση της κάθε
υπηρεσίας καθαριότητας με την ψηφιακή πλατφόρμα της
έξυπνης πόλης κ.α.», συμπλήρωσε ο Αν. ΥΠΕΝ.

«Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων τροφοδοτεί την εργασία και οικονομία και δίνει πόρους
στην τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία.
Πρέπει να ξεφύγουμε από τον μεσαίωνα των χωματερών, να πάψουμε ως χώρα να πληρώνουμε
100.000.000 ευρώ περιβαλλοντικά πρόστιμα για
παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εκ των

Δεν παρέλειψε ωστόσο να αναφέρει, ότι οι Δήμοι πέρα από όραμα
και προσανατολισμό χρειάζονται και
νέα εργαλεία, ρυθμιστικά και χρηματοδοτικά, για να μπορέσουν να
ανταποκριθούν στον νέο εθνικό
στόχο, που είναι η ανακύκλωση του
50% των απορριμμάτων. «Για
παράδειγμα, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εσωτερικών θα υπάρξει
άρθρο νόμου όπου θα δίνεται η
δυνατότητα στους Δήμους να εμπορεύονται πρωτογενή υλικά από το
σύστημα ανακύκλωσης και τα Πράσινα Σημεία, ώστε να έχουν έσοδα από την ανακύκλωση.
Επίσης, συζητάμε και για την επέκταση των αρμοδιοτήτων των Δήμων σε τομείς όπως η μεταφόρτωση, η οικιακή και τοπική κομποστοποίηση κ.α.».
Τα απορρίμματα και η ανακύκλωση πρέπει να
γίνουν προτεραιότητα για κάθε Δήμο.

«Πρέπει να καταλάβουμε το μέγεθος της αλλαγής που
χρειάζεται και στην κοινωνία και στην παραγωγή και
στους ΟΤΑ και στους ΦοΔΣΑ. Δεν μπορούμε άλλο να
συνεχίσουμε στους παλαιούς ρυθμούς. Τα απορρίμματα
και η ανακύκλωση να γίνουν προτεραιότητα για κάθε
Δήμο.
Οι πόροι υπάρχουν. Αλλά ποιες Περιφέρειες είναι έτοιμες να τους αξιοποιήσουν; Υπάρχουν καθυστερήσεις σε
κάποιες περιοχές στις περιοχές χωροθέτησης και στις
αδειοδοτήσεις. Και τα έργα πρέπει να είναι πλήρη για να
μπουν στη χρηματοδότηση».
Και κατέληξε: «Η κυκλική οικονομία είναι πλέον κεντρική πολιτική της χώρας. Ως εκ τούτου, θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά ρυθμιστικά και οικονομικά εργαλεία
για την προώθησή της. Τα απόβλητα είναι πρώτη ύλη και
οι Δήμοι μπορούν να την αξιοποιήσουν και να την επαναχρησιμοποιήσουν. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να
είμαστε σε κάποιους κλάδους ανταγωνιστικοί, όπως π.χ.
στην αναγέννηση ορυκτελαίων και αυτή την υπεραξία
πρέπει να την αξιοποιήσουμε και προς όφελος των νέων
επιστημόνων της χώρας».

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

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

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

w e b sit e :w ww .ana st asi ase r e pa. gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ
"ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

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

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
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Aπλησίαστες οι διακοπές για τους Έλληνες

ΤΙ ΒΡΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ

Συνελήφθη 29χρονος στον Πειραιά -Είχε βιάσει 6
γυναίκες σε ασανσέρ, ανάμεσά τους μια ανήλικη

Ένας 29χρονος συνελήφθη, στον Πειραιά, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης
Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενος για βιασμό και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, καθώς και για παράβαση
του νόμου περί όπλων.
Όπως διαπιστώθηκε ο δράστης εντόπιζε στην περιοχή του Πειραιά νεαρές
γυναίκες, οι οποίες βάδιζαν μόνες τους και αφού τις ακολουθούσε, είτε πεζός είτε
οδηγώντας μοτοσικλέτα, μέχρι την είσοδο των πολυκατοικιών όπου διέμεναν, εισερχόταν μαζί τους στο ασανσέρ και με τη χρήση βίας ή απειλών, ασελγούσε σε βάρος
τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι υποθέσεις σε βάρος νεαρών γυναικών, μία
εκ των οποίων αφορά ανήλικη, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση και
άλλων υποθέσεων.
Παράλληλα, στην οικία του 29χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που
φορούσε κατά την τέλεση των πράξεών του, δύο αεροβόλα όπλα, μία βαλίστρα και
ένα μαχαίρι πεταλούδα. Κατασχέθηκε, επίσης, η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσε ο
δράστης ως μεταφορικό μέσο για τη δράση του.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά και παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή.

κίνδυνος να γίνουν απλησίαστες οι
διακοπές για τους Ελληνες δεν είναι
απλώς υπαρκτός. Είναι ήδη γεγονός για
ένα ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού,
ακόμα και για άνω του μέσου όρου εισοδήματα.
Ο εσωτερικός τουρισμός, στο σύνολο του τομέα,
κρατούσε την περίοδο προ κρίσης 2006-2008
περίπου το 25% του συνόλου των εσόδων
(περίπου 4 δισ. ευρώ λένε τα στοιχεία των ειδικών).
Κατά τη διάρκεια της κρίσης το ποσοστό αυτό
κατέρρευσε, φτάνοντας το 2015 να καταγράφει μείωση 67%.
Πλέον, ολοένα και λιγότεροι Ελληνες κλείνουν διακοπές, πάνε για λιγότερες ημέρες, ψάχνουν
φτηνή διαμονή και δεν πληρώνουν για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως ακριβά φαγητά,
ποτά, εκδρομές και spa.
Σε μια ελεύθερη οικονομία προσφοράς και ζήτησης τα ξενοδοχεία δεν θα μπορούσαν παρά να
έχουν πλέον αντικαταστήσει το κενό των Ελλήνων με ξένους επισκέπτες. Αυτή η πρακτική αρχίζει
να επεκτείνεται και στους προορισμούς που ανέκαθεν στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό στην ελληνική
αγορά. Την άγονη γραμμή για παράδειγμα. Ομως, είναι θέμα επιβίωσης και γι’ αυτές τις περιοχές
να προσπαθούν να απευθύνονται πια πιο στοχευμένα και συστηματικά σε αλλοδαπούς
επισκέπτες. Την ίδια ώρα, ενώ το ξενοδοχειακό στοκ την τελευταία επταετία έχει παραμείνει λίγο
πολύ αμετάβλητο (9.000 ξενοδοχεία και 25.000 μικρά καταλύματα με μόλις το 40% των
ξενοδοχειακών κλινών σε πεντάστερα συγκροτήματα), οι ξένες αεροπορικές αυξήσεις
εκτοξεύτηκαν από 15 εκατ. το 2010 σε 23,5 εκατ. το 2015 και 25 εκατ. το 2016. Φέτος αναμένεται
να φτάσουν τα 28 εκατ. σύμφωνα με παράγοντες της τουριστικής αγοράς. Την περίοδο
Ιανουαρίου-Μαΐου παρατηρείται συνολικά αύξηση 10,1% των διεθνών αεροπορικών αφίξεων σε
σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2016.
Δηλαδή, οι ξένοι τείνουν να διπλασιαστούν μέσα σε λίγα χρόνια. Οπως όμως διπλασιάστηκε στα
ξενοδοχεία και ο ΦΠΑ... Και σαν να μην έφτανε αυτό, ως αντικίνητρο για επενδύσεις απο τον
ερχόμενο Ιανουάριο θα επιβάλλεται και τέλος διανυκτέρευσης με ό,τι αυτό σημαίνει γα την
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ξενοδοχείων.
Ωστόσο, ο «συνωστισμός» των ξένων που «εκτοπίζει» τους Ελληνες, δεν έχει συνοδευτεί με
ανάλογο άλμα στις ταξιδιωτικές εισπράξεις. Αντιθέτως, αυτές υποχωρούν. Σύμφωνα με την
Τράπεζα της Ελλάδος, το 2016, ενώ οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν, οι ταξιδιωτικές
εισπράξεις μειώθηκαν κατά 6,8%, παρά την οριακή αύξηση (κατά 0,2%) των τιμών διανυκτέρευσης
σε ξενοδοχεία με βάση τον σχετικό δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ.

Eurostat: Μειώθηκε κατά 2,5%
ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2016

Κ

Ιατροδικαστής για το έγκλημα στη Ζάκυνθο:
Στοχευμένα τα χτυπήματα των
δραστών στον 22χρονο Αμερικανό

Σοκαρισμένο είναι το πανελλήνιο από το άγριο
έγκλημα στον Λαγανά Ζακύνθου την περασμένη
Παρασκευή, με θύμα έναν 22χρονο Αμερικανό
τουρίστα, τον Μπακάρι Χέντερσον.
Παρά τα όσα είπαν οι κατηγορούμενοι, η ιατροδικαστής Αγγελική Τσιόλα που εξέτασε το σώμα του
άτυχου νεαρού ανέφερε πως οι δράστες κατάφεραν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα τόσο σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που προκάλεσαν
σχεδόν άμεσα τον θάνατο.
Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστού, ο
θάνατος προήλθε από αλλεπάλληλα χτυπήματα
στο κεφάλι, τα οποία προκάλεσαν εγκεφαλική
αιμορραγία. Επιπλέον διαπιστώθηκαν κακώσεις
σε όλο του το σώμα, όχι όμως και τραύματα
άμυνας.
«Ήταν απολύτως στοχευμένα τα χτυπήματά τους.
Τον χτυπούσαν στο κεφάλι με γροθιές και κλοτσιές
όταν έπεσε κάτω», είπε η ιατροδικαστής.
Την ίδια στιγμή, νέες φωτογραφίες που βλέπουν το
φως της δημοσιότητας δείχνουν τον 22χρονο
νεκρό στον δρόμο.

ατά 2,5‰ μειώθηκε
ο πληθυσμός της
Ελλάδας το 2016,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της Eurostat, η οποία
δημοσίευσε σήμερα στοιχεία
για τον πληθυσμό της ΕΕ
ενόψει της Παγκόσμιας
Ημέρας Πληθυσμού, αύριο
Τρίτη 11 Ιουλίου.
Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, ο πληθυσμός της
Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου
2017 ήταν 10.757.300 σε
σχέση με 10.783.700 την 1η
Ιανουαρίου 2016.

Ειδικότερα, εκτιμάται πως το 2016 οι θάνατοι έφτασαν τους 118.800 και οι γεννήσεις τις 92.800.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, την 1η
Ιανουαρίου 2017 ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε τα 511,8 εκατομμύρια, έναντι 510,3 εκατομμυρίων την 1η Ιανουαρίου 2016. Με 82,8 εκατομμύρια
κατοίκους (ή 16,2% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ
την 1η Ιανουαρίου 2017), η Γερμανία είναι το πιο πυκνοκατοικημένο κράτος-μέλος της ΕΕ, έναντι της Γαλλίας
(67,0 εκατομμύρια ή 13,1%), του Ηνωμένου Βασιλείου
(65,8 εκατομμύρια ή 12,9% ), της Ιταλίας (60,6 εκατομμύρια ή 11,8%), της Ισπανίας (46,5 εκατομμύρια ή 9,1%)
και της Πολωνίας (38,0 εκατομμύρια ή 7,4%).
Το 2016, ο πληθυσμός αυξήθηκε σε 18 κράτη-μέλη της
ΕΕ και μειώθηκε σε δέκα.
Η μεγαλύτερη σχετική αύξηση σημειώθηκε στο
Λουξεμβούργο (+19,8 ανά 1.000 κατοίκους), τη Σουηδία
(+ 14,5 ‰) και τη Μάλτα (+ 13,8 ‰).
Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στη Λιθο-

υανία (-14,2 ‰), τη Λετονία (-9,6 ‰) και την Κροατία (8,7 ‰).
Κατά τη διάρκεια του 2016, στην ΕΕ σημειώθηκαν 5,1
εκατομμύρια θάνατοι και γεννήσεις, πράγμα που
σημαίνει ότι η φυσική αλλαγή του πληθυσμού της ΕΕ
ήταν ουδέτερη.
Η μεταβολή του πληθυσμού, ωστόσο, ήταν θετική, με
1,5 εκατομμύρια περισσότερους κατοίκους, γεγονός που
οφείλεται στην καθαρή μετανάστευση.
χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας, το 2016, καταγράφηκαν στην Ιρλανδία και την Κύπρο (6,4 θάνατοι ανά
1.000 κάτοικοι) καθώς και στο Λουξεμβούργο (6,8 ‰).
Αντίθετα, η Βουλγαρία (15,1 ‰), η Λετονία (14,6 ‰), η
Λιθουανία (14,3 ‰), η Ρουμανία και η Ουγγαρία (και τα
13,0 ‰) κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό.
Σε ό,τι αφορά τη γεννητικότητα, τα υψηλότερα ποσοστά, το 2016, καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (13,5 ανά
1.000 κατοίκους), τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο
(11,8 ‰) και τη Γαλλία (11,7 ‰), ενώ τα χαμηλότερα
σημειώθηκαν στα νότια κράτη-μέλη: Ιταλία (7.8 ‰), Πορτογαλία (8.4 ‰), Ελλάδα (8.6 ‰), Ισπανία (8.7 ‰), Κροατία (9.0 ‰) και Βουλγαρία (9.1 ‰).
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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 ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Η΄ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6985821192

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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΣΣΑ ΤΑΡΑΖ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η NEMIROVA KSENIA ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΪ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ZΑΟYΣAΓΙΕΒΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ
ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος στον Ασπρόπυργο
Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος στη θέση Φακά Ασπροπύργου 3.170τμ
Με 2 οικήματα 100 τμ για οποιαδήποτε χρήση 6972085336

Πωλείται επιχείρηση στην Ελευσίνα

Πωλείται πλυντήριο αυτοκινήτων στην Ελευσίνα (Οδός Αλκιβιάδου 29).
Κομπλέ από εξοπλισμό – έτοιμο – με τεράστιο πελατολόγιο. 6944662138
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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

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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την αίθουσα ΠΟΚΕΝ - 3o ΚΑΠΗ Κόκκινου
Μύλου παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του παραρτήματος Αχαρνών και Φυλής της ΕΑΕ κ.
Παναγιώτης Καζανάς, την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017,
όπου συμμετείχε ως ομιλητής σε εκδήλωση που
διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου
Νήσου Λέσβου « Ο Άγιος Ταξιάρχης Μανταμάδου»
του Α.Ο. "Κόκκινος Μύλος " και της Δημιουργικής
Ομάδας κατοίκων Κόκκινου Μύλου.
Στην εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στο κάπνισμα περιγράφηκαν αναλυτικά τα αίτια του καπνίσματος καθώς και οι βλαβερές συνέπειές του στην
υγεία του ανθρώπου, ενώ από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε προέκυψαν χρήσιμα συμπε-
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Στην αίθουσα ΠΟΚΕΝ - 3o ΚΑΠΗ Κόκκινου Μύλου
Ομιλία κατά του καπνίσματος από τον Πρόεδρο του παραρτήματος
Αχαρνών και Φυλής της ΕΑΕ κ. Παναγιώτη Καζανά

ράσματα και πληροφορίες αναφορικά με το ίδιο
θέμα.Επιγραμματικά αναφέρθηκε πως το κάπνισμα είναι μία πολύπλοκη
συμπεριφορά που επηρεάζεται από φυσιολογικούς, ψυχικούς, γνωστικούς και κοινωνικούς
παράγοντες.
Παράλληλα επισημάνθηκαν οι κυριότερες
συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία όπως:
Καρκίνος πνεύμονα,
στόματος, λάρυγγα, οισοφάγου
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Στεφανιαία νόσος
Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
Περιφερειακή αγγειακή νόσος
Επιπλοκές εγκυμοσύνης και στον τοκετό
Επιδείνωση υπάρχουσας ασθένειας
Έλκη, νόσος του Crohn
Ανδρική ανικανότητα ανωμαλίες στην ποιότητα
σπέρματος, πρόωρη εμμηνόπαυση
Ρυτίδες προσώπου, απώλεια μαλλιών.

Συμπερασματικά έγινε κατανοητό από τους παρευρισκόμενους πως τα οφέλη της διακοπής του
καπνίσματος είναι τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια, έγινε αναφορά στην επικινδυνότητα του
παθητικού καπνίσματος, ενώ παράλληλα δόθηκε
έμφαση σε αποτελεσματικούς τρόπους ιατρικής
βοήθειας για τη διακοπή του καπνίσματος και αποσαφηνίστηκε πως η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου κατά τον κ Μπεχράκη θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ίδια νομοθετική ρύθμιση για την
απαγόρευση του καπνίσματος.
Ευρώπη δεν τα κυκλοφορεί το δημόσιο, είναι άλλο
πράγμα». είπε.
ΝΔ: Ο Τσίπρας συντόνιζε το παράλληλο νόμισμα, εξεταστική τώρα

«ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΑΝ»
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Θύελλα: Ομολογούν ότι
συζητούσαν στο υπουργικό
παράλληλο σύστημα
πληρωμών

Ε

ξεταστική ζητά η ΝΔ μετά την αποκάλυψη του
αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης είχε ενημερώσει το υπουργικό συμβούλιο για
σύστημα πληρωμών σε παράλληλο νόμισμα και
κουπόνια το 2015,
Σύσσωμη η αντιπολίτευση αντέδρασε έντονα μετά
την παραδοχή Τσιρώνη: ότι τότε υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης όντως είχε παρουσιάσει
στο υπουργικό συμβούλιο το σύστημα παράλληλων
πληρωμών (IOU), το περίφημο «Plan B».
«Ο κ. Βαρουφάκης μάς είχε παρουσιάσει ένα πράγμα που ουδέποτε υλοποιήθηκε, του οποίου μάλιστα
εγώ ήμουν υπέρμαχος, γιατί το έχω γράψει και στο
blog μoυ, να υπάρχει το MΟU (σ.σ IOU) αν θυμάμαι
καλά λέγεται να σας πω το μοντέλο που είναι εξωχρηματική συναλλαγή… Μού χρωστάει εμένα το κράτος 50 χιλιάρικα είμαι φαρμακοποιός, παίρνω εγώ
IOU τα δίνω στον προμηθευτή μου ο προμηθευτής
μου τα δίνει με αυτά στο δικό του Taxis, γίνεται κυκλική συναλλαγή χωρίς να δώσουμε ρευστό, το είχε
εισηγηθεί και το είχα επικροτήσει αυτό έχουμε
άποψη ως Οικολόγοι (…)» σημείωσε ο Γιάννης
Τσιρώνης στον ΣΚΑΪ.
«Αυτά τα νομίσματα», πρόσθεσε ο υπουργός, «δεν
διανέμονται από τράπεζες, είναι πρωτοβουλίες
πολιτών… κινηματικό χρήμα, LEDS (Local
Exchange Trading Systems). Aυτά τα χρήματα στην

Η ΝΔ αντέδρασε άμεσα στην ομολογία Τσιρώνη. Η
αξιωματική αντιπολίτευση επισημαίνει ότι από τα
λεγόμενα του κ.Τσιρώνη προκύπτει πως ο κ.Τσίπρας γνώριζε και συντόνιζε τις κινήσεις Βαρουφάκη και
τονίζει ότι η Εξεταστική Επιτροπή γίνεται πιο αναγκαία από ποτέ.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της ΝΔ έχει ως
εξής: «Ο τότε, αλλά και τώρα Υπουργός κ. Γιάννης
Τσιρώνης επιβεβαιώνει σήμερα ότι ο πρώην Υπουργός κ. Γιάνης Βαρουφάκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο σύστημα παράλληλων πληρωμών, το λεγόμενο I.O.U. και δηλώνει ότι συμφωνούσε μαζί του.
Επιβεβαιώνει ότι ο κ. Τσίπρας γνώριζε και συντόνιζε
τις κινήσεις Βαρουφάκη.
Αυτό που ξεχνά να πει ο κ. Τσιρώνης είναι ότι το
σύστημα προετοιμαζόταν για να τεθεί σε εφαρμογή
μόλις κλείσουν οι τράπεζες.
Άλλωστε, ο κ. Βαρουφάκης έχει υποστηρίξει ότι “το
σύστημα θα ήταν σε ευρώ, αλλά μπορούσε εν μια
νυχτί να μετατραπεί σε μια νέα δραχμή”.Η Εξεταστική Επιτροπή γίνεται πιο αναγκαία από ποτέ».
Απαντώντας στις αντιδράσεις των κομμάτων της
αντιπολίτευσης ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Τσιρώνης
δήλωσε: «Αφού κατέρρευσαν οι κινδυνολογίες για
καταστροφή της ελληνικής οικονομίας, ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να διαστρέψουν εκ νέου την
πραγματικότητα.
Όλες και όλοι γνωρίζουν ότι το «σύστημα παράλληλων πληρωμών» (Ι.Ο.U) δεν έχει απολύτως καμία
σχέση με παράλληλο νόμισμα.
Οι ανακοινώσεις των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης αποδεικνύουν για μια ακόμα φορά την
παντελή έλλειψη προγραμματικής αντιπρότασης και τον εγκλωβισμό της σε επικοινωνιακά
πυροτεχνήματα».

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)
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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, α

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

νοικτό 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

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

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

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)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ.
ΩΡΑΡΙΟ 13:00-08:00.
ΑΜΟΙΒΗ 400 ΕΥΡΩ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6947526932

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: 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.

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

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

ΔΥΤΙΚΗΣ

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344
Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΓΑΜΟΣ

Ο ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΣΕΓΚΕΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΥΜΕΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΕΤΟΧΙΑΚΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

16-θριάσιο

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

22

12

14

18

1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου

12

1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου

