ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Ράνια Αντωνοπούλου, για τα πρώτα
αποτελέσματα της Νέας Γενιάς Προγραμμάτων
Κοινωφελούς Χαρακτήρα, Α’ φάσης 17 Δήμων.

Σχεδόν 3.000 έργα υποδομής,
πλήθος κοινωνικών υπηρεσιών για
τη βελτίωση της καθημερινότητας
δεκάδων χιλιάδων πολιτών
και εργασία για 43.000 άτομα

ΡΕΚΟΡ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πέντε βασικές σχολές στο προς ίδρυση
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Óåλ. 4
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του Δήμου Φυλής
από την
Περιφέρεια Αττικής
Óåë. 9

Πρόταση κατέθεσαν από κοινού οι πρόεδροι των ΤΕΙ
Αθήνας, Μ. Μπρατάκος, και ΑΕΙ Πειραιά
Τεχνολογικού Τομέα, Λ. Βρυζίδης
Το νέο ραντεβού των ιδρυμάτων με την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου ορίστηκε
για τις 14 Ιουλίου. Εκεί αναμένεται να συζητηθεί και η προοπτική ή όχι τα νέα

Óåë. 2

τμήματα να μπουν στο Μηχανογραφικό το 2018.

Óåë. 9

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

«Απαγορευτικό» στα σχέδια για
ειδικό εκκαθαριστή και πώληση
περιουσιακών στοιχείων της
ΕΝΑΕ (Ναυπηγεία Σκαραμαγκά)

Υπολειτουργεί το σύστημα κλιματισμού
στο Θριάσιο Νοσοκομείο

Óåλ. 3-4

ADAF ON TOUR 2017:
Μια μοναδική
φουτουριστική εμπειρία
για τους κατοίκους και
τους επισκέπτες
της Ελευσίνας

Ιδιαίτερα δύσκολες
οι συνθήκες για
εργαζόμενους,
χειρουργημένους
και σοβαρά
πάσχοντες.

Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017, 21:30 - 23:30 στην Πλατεία Ηρώων
Óåλ. 7

Στήριξη στον Δήμο Αχαρνών

για την πάταξη της εγκληματικότητας από
τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων

ΚΑΠ: 7η τακτική
επιχορήγηση
106.659.233,95 €

Óåλ. 3

- Τα ποσά ανά Δήμο
της Δυτικής Αττικής

Óåλ. 3

2-θριάσιο

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη, 2105575614
Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,
Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ2105556375
Aχαρνές

Παγώνας Σπυρίδων Χ.
Πλατεία Αγίου Νικολάου 8, 2102467156
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Ζαλαβρά Ελένη Λεωφόρος Φυλής 240,
2102471445
Χαϊδάρι

TO FARMAKEIOMOU.GR
(Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.) Παπανδρέου Γεωργίου
4, Χαϊδάρι - Δάσος Χαϊδαρίου, 2105813912

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αρκετή ζέστη.
Η θερμοκρασία στους 39-40
βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Βερονίκη, Βερόνικα, Βέρα, Βερενίκη
Παΐσιος, Παΐσης, Παϊσία

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

Πέντε βασικές σχολές στο προς ίδρυση
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρόταση κατέθεσαν από κοινού οι πρόεδροι των ΤΕΙ
Αθήνας, Μ. Μπρατάκος, και ΑΕΙ Πειραιά
Τεχνολογικού Τομέα, Λ. Βρυζίδης

Το νέο ραντεβού των ιδρυμάτων με την
αρμόδια επιτροπή του υπουργείου ορίστηκε
για τις 14 Ιουλίου.
Εκεί αναμένεται να συζητηθεί και η
προοπτική ή όχι τα νέα τμήματα να μπουν
στο Μηχανογραφικό το 2018.

Πρόταση για την ίδρυση πέντε σχολών στο προς ίδρυση
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής κατέθεσαν από κοινού οι πρόεδροι των ΤΕΙ Αθήνας, Μ. Μπρατάκος, και ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, Λ. Βρυζίδης,, η οποία όμως δεν έχει πάρει ακόμη
“πράσινο φως” από το υπουργείο Παιδείας.
Οι νέες σχολές

Ειδικότερα, όπως σημειώνει σε δημοσίευμά της η Αυγή, στη
συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Τρίτη σε πολύ καλό κλίμα, σύμφωνα με κύκλους των ιδρυμάτων,
αλλά και του υπουργείου- παρουσιάστηκε επί της αρχής η δομή
του νέου πανεπιστημίου, το οποίο θα περιλαμβάνει πέντε σχολές: Σχολή Μηχανικών, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Σχολή
Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφολογίας, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών και Σχολή Υγείας - Πρόνοιας.
Παράλληλα, από πλευράς των δύο ιδρυμάτων τονίστηκε ότι
δεν επιθυμούν να γίνουν “ένα ακόμη πανεπιστήμιο της παραδοσιακής μορφής”, αλλά αντίθετα ένα ίδρυμα που θα παρέχει ευκαιρίες
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, που τέθηκε προς
συζήτηση τη Δευτέρα στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής, περιλαμβάνει διάταξη κατά την οποία, “με απόφαση του υπουργού Παιδείας, μπορεί να οργανώνονται στα ΑΕΙ διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους
των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), τα οποία θα παρέχουν σχετικά διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων”.
Το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει ότι “με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των υπουργών Παιδείας, Οικονομικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορεί να ιδρύονται, να συγχωνεύονται, να κατατέμνονται, να μετονομάζονται και να καταργούνται ΑΕΙ”.
Το ν/σ αναμένεται να κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
Τα κριτήρια

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με κύκλους των ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., οι όποιες συγχωνεύσεις τμημάτων έχουν γνώμονα τη συγκρότηση νέων τμημάτων πανεπιστημιακού επιπέδου, με απήχηση στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Παράλληλα, οι συγχωνεύσεις
γίνονται βάσει του αριθμού μόνιμων καθηγητών ανά τμήμα, και το κατά πόσο τα τμήματα που θα προκύψουν θα μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα.
Σύμφωνα με το προς κατάθεση ν/σ, “τμήματα αποκτούν αυτοδυναμία εφόσον: α) υπηρετούν σε αυτά τουλάχιστον οκτώ καθηγητές
και υπηρετούντες λέκτορες, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και β) έχουν
εγγραφεί σε αυτά φοιτητές”.
Το νέο ραντεβού των ιδρυμάτων με την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου ορίστηκε για τις 14 Ιουλίου. Εκεί αναμένεται να συζητηθεί και η προοπτική ή όχι τα νέα τμήματα να μπουν στο Μηχανογραφικό το 2018.

Εργασίες περίφραξης στο κτίριο της
Πολεοδομίας του δήμου Φυλής

ώστε να παραδοθεί τον Σεπτέμβριο στις ειδικές
δυνάμεις της OΠΚΕ

Ο

ι εργασίες περίφραξης του νέου κτηρίου που θα
στεγάσεις τις υπηρεσίες της ΟΠΚΕ στα Άνω
Λιόσια, γνωστό και ως κτήριο της "πολεοδομίας", έχουν αρχίσει.
Τα συνεργεία του Δήμου Φυλής έχουν ήδη ξεκινήσει να
διαμορφώνουν τον χώρο , ενώ στόχος είναι να παραδοθεί μέχρι τον Σεπτέμβρη . Ο δήμος Φυλής παραχωρεί
δωρεάν το κτήριο της Πολεοδομίας για 20 χρόνια, προκειμένου να στεγαστούν εκεί οι τοπικές αστυνομικές
υπηρεσίες, ενώ θα εγκατασταθούν μόνιμα οι Ομάδες
Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) και
η υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

φωτό:e-fyli.blogspot.gr/
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Στήριξη στον Δήμο Αχαρνών

για την πάταξη της εγκληματικότητας από
τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων

Ο

πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης
Λεβέντης πραγματοποίησε για δεύτερη φορά
επίσημη επίσκεψη στον Δήμο Αχαρνών το πρωί
της Δευτέρας 11 Ιουλίου 2017.
Ο κ. Λεβέντης επισκέφθηκε την Αστυνομική Διεύθυνση
Δυτικής Αττικής και στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον
Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό.
Ο κ. Λεβέντης εξέφρασε τη στήριξη και συμπαράσταση,
τόσο του ίδιου όσο και της Κοινοβουλευτικής του ομάδας,
στις προσπάθειες και τους αγώνες των κατοίκων και της
δημοτικής αρχής του Δήμου Αχαρνών με σκοπό την
πάταξη της εγκληματικότητας στον Δήμο Αχαρνών.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων εξέφρασε τη βαθιά
του θλίψη για την απώλεια του 11χρονου μαθητή του 6ου
Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, αλλά και την αγανάκτηση
του για τον τρόπο που έγινε το συμβάν ενώ όπως ανέφερε απαιτείται διαρκής εφαρμογή μέτρων τάξης χωρίς
στοχοποίηση ομάδων πληθυσμού, αλλά με σκοπό τον
περιορισμό της παραβατικότητας από όπου και αν αυτή
προέρχεται.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός τόνισε ότι
στο πρόσωπο του προέδρου και της Κοινοβουλευτικής

ομάδας της Ένωσης Κεντρώων ο Δήμος Αχαρνών "βλέπει" ένα σημαντικό σύμμαχο στον αγώνα κατά της
εγκληματικότητας στον Δήμο Αχαρνών και δήλωσε:
"Η επίσκεψη του προέδρου της Ένωσης Κεντρώων κου
Βασίλη Λεβέντη στον Δήμο Αχαρνών είναι συμβολική –
όσων αφορά στη στήριξη του κόμματος του στον Δήμο
Αχαρνών - αλλά παράλληλα είναι και άκρως ουσιαστική
καθώς ο Δήμος Αχαρνών επιζητεί "συμμάχους" στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο για την προώθηση των θέσεων και
αξιώσεων του, στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος της εγκληματικότητας στον Δήμο Αχαρνών. Πέρα
από τον αγώνα κατά της εγκληματικότητας αναμένουμε
βοήθεια από το πρόεδρο και την Κοινοβουλευτική ομάδα
της Ένωσης Κεντρώων και στην προώθηση των θεμάτων
που αφορούν έργα υποδομής για τον Δήμο Αχαρνών".
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία των υποψηφίων βουλευτών της Ένωσης Κεντρώων κ.κ. Γιώργου
Δαμάσκου και Αλέξανδρου Ανδριώτη, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη, του
Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων του Δήμου Αχαρνών κ.
Παναγιώτη Πολυμενέα και του προέδρου της Δημοτικής
Φροντίδας Αχαρνών κ. Γιώργου Δασκαλάκη.

θριάσιο-3

ΚΑΠ: 7η τακτική
επιχορήγηση
106.659.233,95 €

- Τα ποσά ανά Δήμο της
Δυτικής Αττικής

Μ

ε Απόφαση, που υπογράφεται από τον
Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη,
κατανέμεται από τον λογαριασμό του
Υπουργείου, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο, «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.659.233,95€,
το οποίο αποδίδεται ως έβδομη (Ζ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 σε όλους τους Δήμους της
Χώρας.
Η κατανομή στους Δήμους της Δυτικής Αττικής
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- 245.941,36
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - 375.843,12
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ-163.865,93
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ - 271.595,55
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ - 280.177,81
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - 410.564,45

Υπολειτουργεί το σύστημα κλιματισμού στο Θριάσιο Νοσοκομείο

Ιδιαίτερα δύσκολες οι συνθήκες
για εργαζόμενους, χειρουργημένους και
σοβαρά πάσχοντες.

Μ

εγάλη ταλαιπωρία επικρατεί στις περισσότερες κλινικές και τμήματα του Θριάσιου νοσοκομείου εξαιτίας δυσλειτουργίας του συστήματος
κλιματισμού, ενώ η αυξημένη θερμοκρασία προκαλεί
ιδιαίτερα προβλήματα στη πραγματοποίηση επεμβάσεων
και επιβαρύνει την υγεία σε χειρουργημένους και σοβαρά
πάσχοντες.
Σύμφωνα με καταγγελίες των εργαζομένων, παρά τις
φιλότιμες προσπάθειες των ψυκτικών του νοσοκομείου, η
κατάσταση είναι δραματική σε πολλά κρίσιμα τμήματα του
νοσοκομείου, όπως το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών,
τα Χειρουργεία (όπου όπως καταγγέλλουν γιατροί και
νοσηλευτές, υπάρχουν αίθουσες, όπου έχει τόση ζέστη
που κυριολεκτικά «ο ιδρώτας στάζει από το μέτωπο»), η
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η Μονάδα Εμφραγμάτων, η Αιμοδοσία, το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο (στους
χώρους που γίνονται οι στεφανιογραφίες και η τοποθέτηση βηματοδοτών), το Ακτινολογικό Εργαστήριο, η Γυναικολογική – Μαιευτική Κλινική και η Χειρουργική Κλινική
(υπάρχουν δωμάτια ασθενών όπου δε λειτουργεί καθόλου ο κλιματισμός, όπως και στο χώρο φροντίδας των
νεογνών) και στην Παιδιατρική κλινική (δε λειτουργεί ο

κλιματισμός στα “box” των νεογνών.)
«Τα προβλήματα δημιουργούνται γιατί από τα δέκα
συνολικά μοτέρ που είναι εγκατεστημένα στις πέντε κεντρικές μονάδες ψύξης – θέρμανσης, τα δύο είναι κατε-

υψηλότερες θερμοκρασίες πανελλαδικά, στο ΘΡΙΑΣΙΟ
νοσοκομείο ξεκίνησαν να λειτουργούν τα επτά μοτέρ,
αλλά γρήγορα δύο τέθησαν εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα το σύστημα κλιματισμού να υπολειτουργεί εντελώς
και να επικρατούν μέσα στο νοσοκομείο πολύ δύσκολες
συνθήκες».
Προκλητικές δηλώσεις και υποσχέσεις

στραμμένα, εδώ και χρόνια, και χρειάζονται αντικατάσταση και το τρίτο δε λειτουργεί – χρειάζεται επισκευή. Απομένουν επτά, από τα οποία τα τέσσερα υπολειτουργούν
στο 60% της δυναμικής τους», υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι στο Θριάσιο, οι οποίοι όπως λένε, «το Σαββατοκύριακο, όπου στην Ελευσίνα καταγράφηκε μια από τις

Μπροστά στο μέγεθος του προβλήματος, η δέσμευση
της διοίκησης του νοσοκομείου για προμήθεια τεσσάρων
ξεχωριστών κλιματιστικών μηχανημάτων (air – condition),
που θα τοποθετηθούν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
και στη Μονάδα Εμφραγμάτων (δηλαδή στο υπόλοιπο
νοσοκομείο θα συνεχισθεί η ίδια κατάσταση) καθώς και
για κατάθεση σχετικού αιτήματος για την αντικατάσταση
δύο μοτέρ των κεντρικών μονάδων το καλοκαίρι του
2018(!) ούτε ως «ασπιρίνη» δεν μπορεί να ληφθεί.
συνεχίζεται στη σελ. 4

4-θριάσιο

Ε

νημερωτικό σημείωμα εξέδωσε
η Αν. Υπουργός Εργασίας,
Ράνιας Αντωνοπούλου, για τα
πρώτα αποτελέσματα της Νέας Γενιάς
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, Α’ φάσης 17 Δήμων.
Συνοπτικά σε αυτό περιγράφονται τα
εξής: Σχεδόν 3.000 έργα υποδομής,
περισσότερες από 1.600 παρεμβάσεις
για τη μείωση της γραφειοκρατίας και
πλήθος κοινωνικών υπηρεσιών παρασχέθηκαν, μέσω της Νέας Γενιάς
Προγραμμάτων
Κοινωφελούς
Εργασίας, για τη βελτίωση της καθημερινότητας δεκάδων χιλιάδων πολιτών.
43.000 άτομα βγήκαν από την ανεργία,
επέστρεψαν στη δουλειά, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στους 325
Δήμους της χώρας.
Το ενημερωτικό σημείωμα

«Η νέα γενιά προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας (2016-2017) που σχεδιάσαμε συνδυάζει τη μισθωτή εργασία
με την προσφορά έργων και υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία. Απευθύνεται στον σκληρό πυρήνα της ανεργίας,
τους μακροχρόνια άνεργους, τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, τους

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

Ράνια Αντωνοπούλου, για τα πρώτα αποτελέσματα της Νέας Γενιάς
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, Α’ φάσης 17 Δήμων.

Σχεδόν 3.000 έργα υποδομής, πλήθος
κοινωνικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της
καθημερινότητας δεκάδων χιλιάδων πολιτών
και εργασία για 43.000 άτομα

ανέργους μεγάλης ηλικίας που
βρίσκονται πλησίον της σύνταξης και
σε ανέργους χαμηλού εισοδήματος.
Το Υπουργείο Εργασίας υλοποίησε σε
συνεργασία με τους Δήμους προγράμματα, συνολικού ύψους 342 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να υποστηρίξουν με προσωρινή εργασία, σε
συγκεκριμένα και μετρήσιμα έργα, τους
άνεργους που αποδεδειγμένα δεν
βρίσκουν εύκολα δουλειά στον ιδιωτικό
τομέα.
Στα νέα προγράμματα δίνεται η
δυνατότητα στους άνεργους να
βελτιώσουν το βιογραφικό τους, μέσα
από προγράμματα μάθησης και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών που
συνοδεύονται από πιστοποίηση ή παρακολουθώντας σεμινάρια κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.
43.000 άνεργοι εργάζονται σε 325
Δήμους στο πλαίσιο της Νέας Γενιάς
Προγραμμάτων
Κοινωφελούς
Εργασίας.
Με τη δουλειά τους:
ανακατασκευάζονται και συντηρούνται
1.500 κτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις
και κοινόχρηστοι χώροι
υλοποιούνται περισσότερα από 400

έργα οδοποιίας
αναδιαμορφώνονται περισσότερα από
1.000 πάρκα και χώροι πρασίνου
γίνονται 1.600 παρεμβάσεις, όπως
ψηφιοποίηση και οργάνωση των υπηρεσιών και παρέχονται σειρά κοινωνικών
υπηρεσιών που μειώνουν τη γραφειοκρατία και εξυπηρετούν τον πολίτη
στην καθημερινότητά του.
Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στην αναφορά της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) που, στο
πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας που
παρέχει στην ελληνική κυβέρνηση η
ILO, παρακολουθεί την πορεία της
Νέας Γενιάς Κοινωφελούς, στην οποία
καταγράφονται οι άμεσες ωφέλειες που
αποκομίζουν τόσο οι εργαζόμενοι όσο
και οι τοπικές κοινωνίες.
Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα,
αναλυτικά στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που αφορούν το πρόγραμμα στους 17 δήμους-θύλακες
υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας:
Οι 8 στους 10 που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα είναι μακροχρόνια άνεργοι.
Οι 6 στα 10 άτομα είναι άνω των 45
ετών και είχαν να εργαστούν για περισσότερο από 3 χρόνια.
Το 78% των ωφελουμένων είναι απόφ-

Το πρόβλημα δεν είναι φετινό.
Τα ίδια και χειρότερα βιώνουμε κάθε
χρόνο, υποστηρίζουν εργαζόμενοι
στις καταγγελίες τους

συνεχίζεται από τη σελ. 3

Οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν «προκλητική» τη δήλωση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη:
«Πέρασε και ο καύσωνας, ΔΕΝ πέθανε κανείς στα νοσοκομεία από «χαλασμένα κλιματιστικά», αλλά και συνολικά όλες τις κυβερνητικές δηλώσεις περί «σταθεροποίησης και αναβάθμισης» των δημόσιων νοσοκομείων.
«Ιδιαίτερα μάλιστα που στα δημόσια νοσοκομεία και
συγκεκριμένα και στο ΘΡΙΑΣΙΟ, αντί να διαθέτουν δημόσιους χώρους όπου θα μπορούσαν να βρουν έστω προσωρινά ανακούφιση άστεγοι και λαϊκές οικογένειες που
δεν μπορούν να εξασφαλίσουν κλιματισμό, επικρατούσαν συνθήκες που καταπονούσαν ασθενείς και
εργαζόμενους.

Ξεκαθαρίζουμε ότι το πρόβλημα δεν
είναι φετινό. Τα ίδια και χειρότερα βιώνουμε κάθε χρόνο.
Είναι αποτέλεσμα της χρόνιας πολιτικής υποχρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων υγείας που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις για να εξοικονομούν κονδύλια για τη
χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομιλών.
Αποφεύγουν να διαθέσουν τα αναγκαία κονδύλια για
την αντικατατάσταση – ανανέωση – επισκευή των κλιματιστικών συστημάτων, αν και γνωρίζουν τις συνέπειες
στην υγεία των ασθενών (ιδιαίτερα χειρουργημένων,
βαρέως πασχόντων, εγκύων – λεχωίδων, ψυχιατρικών,
παιδιών – νεογνών) και στην καταπόνηση των εργαζομένων», λένε οι εργαζόμενοι στις καταγγελίες τους.

οιτοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
Ιδιαίτερη κοινωνική σημασία έχει η κοινωφελής τόσο για τους εργαζόμενους,
όσο και για χιλιάδες δημότες που γίνονται αποδέκτες των παρεχόμενων
έργων και υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, τεκμήριο της κοινωνικής βαρύτητας της
κοινωφελούς αποτελούν, μεταξύ άλλων
οι λόγοι συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.
Όπως καταγράφουν τα αποτελέσματα
της έρευνας, η συντριπτική πλειοψηφία
των εργαζομένων χρειάζεται την κοινωφελή εργασία για την κάλυψη άμεσων αναγκών διαβίωσης και για τη
συμπλήρωση ενσήμων.
Σε ό,τι αφορά τους δημότες των 17
δήμων, αξίζει να επισημανθεί ότι παρασχέθηκαν υπηρεσίες σε:
10.058 άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
3.074 άτομα τρίτης ηλικίας
2.523 παιδιά και νήπια
446 άτομα που ανήκουν σε μειονότητες.
239 Α.μεΑ.

Το χρόνιο πρόβλημα της υποχρηματοδότησης

Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με τους γιατρούς και
νοσηλευτές του Θριάσιου νοσοκομείου, ότι «η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ διατήρησε την κρατική
χρηματοδότηση για τα νοσοκομεία για το 2017 στα ίδια
απαράδεκτα επίπεδα με πέρυσι και τη μείωσε για τον
ΕΟΠΥΥ κατά 200 εκατ. ευρώ και για τις μονάδες ΠΕΔΥ
κατά 7 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα συνεχίζει να «μπουκώνει» με επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές εκατομμυρίων ευρώ τους
μεγαλοεπιχειρηματίες», καταλήγουν οι καταγγελίες.
πηγή: Liberal.gr
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θριάσιο-5

Κέντρο Εργασίας Αναπήρων «Συνεργασία - Δημιουργία»

Δωρεάν εκμάθηση του προγράμματος KODE για Η/Υ.

Ανοιχτή για το κοινό

Τ

η κλιματιζόμενη αίθουσα
“Μελίνα Μερκούρη”

Ο

ο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων «Συνεργασία - Δημιουργία» σε συνεργασία με την
εταιρεία Κωτσόβολος παρέχει δωρεάν
εκμάθηση του προγράμματος KODE για Η/Υ.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που υποστηρίζεται
από ακαδημαϊκούς και επιστήμονες του BCA
College και θα δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπο

υς που έχουν θέληση για μάθηση να εξελίξουν τις
γνώσεις τους και να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες.
Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να
δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή στα τηλέφωνα του
φορέα: 210- 24 80 235 και 210-24 81 717 ή να
επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις μας: Κρητικού
Πελάγους 1, Άνω Λιόσια.

Μέχρι τέλος Ιουλίου οι Προϋπολογισμοί ΟΤΑ
- Πώς θα καταρτιστούν [Εγκύκλιος]

Εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών δίνει τις
κατευθύνσεις και καθορίζει τα όρια δαπανών
και τους στόχους για την κατάρτιση των προϋπολογισμών Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2018.
Μεταξύ των φορέων της Γ.Κ. και οι Ο.Τ.Α.
Πρώτου και Δευτέρου βαθμού, με το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 77 και 78 του ν.4172/2103, να
πρέπει να προωθήσει την έκδοση δύο ΚΥΑ με
τις οποίες παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών Δήμων και Περιφερειών, εγκαίρως, προκειμένου να δημοσιευτούν το αργότερο
έως μέχρι τέλος Ιουλίου.

Δήμος Φυλής, ανταποκρινόμενος στις
έκτακτες συνθήκες που δημιουργούν οι
ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν
και στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τις
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ενημερώνει ότι
είναι διαθέσιμη για το κοινό κλιματιζόμενη αίθουσα.
Πρόκειται για την αίθουσα του Δημαρχιακού
Μεγάρου Άνω Λιοσίων “Μελίνα Μερκούρη” στην
Κεντρική Πλατεία (τηλ. 2132042700) η οποία θα
παραμείνει ανοιχτή από thn Τρίτη 11 Ιουλίου για
όσο
διάστημα
διατηρούνται
οι
υψηλές
θερμοκρασίες.

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΜΠΟΣΤ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Την Παρασκευή 14 Ιουλίου, με ώρα έναρξης 9:00 πμ,
στο χώρο απέναντι από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας, ο
Δήμος Ελευσίνας θα μοιράσει στους δημότες εδαφοβελτιωτικό κηποχώματος (κομπόστ). Η διανομή θα γίνει με
σειρά προτεραιότητας και μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

Δ ΗΜΟ Σ ΕΛ ΕΥ ΣΙ ΝΟ Σ

Tην Παρασκευή η πληρωμή των
προνοιακών επιδομάτων

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας ενημερώνει ότι
η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων για το
δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου 2017 θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Δρ Κωνσταντία Ζγαντζούρη
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6-θριάσιο

Προσλήψεις 11 ατόμων για
τη στελέχωση των
Βρεφονηπιακών Σταθµών
του δήµου Ιλίου

Α

Ο Α.Γ.Σ. Βύζας ανακοίνωσε την απόκτηση
του Κώστα Χατζηπαπά

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Α.Γ.Σ. Βύζας ανακοίνωσαν
την απόκτηση του Κώστα Χατζηπαπά.
Ο ποδοσφαιριστής βρέθηκε στα γραφεία της ομάδας
μας και υπέγραψε το δελτίο του στον Βύζαντα παρουσία
του Προέδρου κ. Λεωνίδα Νικολάου και του Γενικού
Αρχηγού κ. Μάκη Πανταζή.
Ο Κώστας Χατζηπαπάς είναι 25 ετών και αγωνίζεται
στην θέση του κεντρικού αμυντικού.
Την περίοδο που πέρασε αγωνίζονταν στην Οδηγήτρια με την οποία στέφθηκε πρωταθλητής στον πρώτο
όμιλο της Α’ Πειραιά, ενώ έχει ακόμη αγωνιστεί στον
Ποσειδώνα Καρπάθου (ομάδα της γενέτειράς του), στον
Ερμή Καλυθίων, στο Κερατσίνι και στην Χαραυγή.
Η μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας θα συνεχιστεί,
καθώς θα αποκτηθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας
ακόμη
δύο
(2)
ποδοσφαιριστές
εγνωσμένης
αξίας.Κώστας Χατζηπαπάς

Ξεκινούν οι εργασίες για τοποθέτηση
νέου χλοοτάπητα στην φυσική μας έδρα

Με απόφαση της Προέδρου του «Ηρόδωρου» κ. Ιωάννας Ρήγα και με την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου
Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη, ξεκινούν άμεσα (από
12 – 13 Ιουλίου), οι εργασίες για την δημιουργία νέου
χλοοτάπητα στο Δημοτικό γήπεδο.

Στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής είναι να γίνει
σπορά για νέο χλοοτάπητα, ο οποίος θα καλύψει τις
ανάγκες της ομάδας έως ότου ξεκινήσουν οι ενέργειες για
το νέο έργο, δηλαδή την τοποθέτηση πλαστικού τάπητα
όπως έχει προαναγγελθεί.

Με την ευκαιρία, θα πραγματοποιηθούν και εργασίες
για την επισκευή του αυτόματου ποτίσματος που υπάρχει
στο γήπεδο του Βύζαντα.
Υπολογίζεται ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο προς χρήση
στα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου.

Χρυσό μετάλλιο για την ομάδα Ρυθμικής
Γυμναστικής του Δήμου Χαϊδαρίου!

Μ

ια χρυσή θέση και τη
συμμετοχή της στα τελικά της
διοργάνωσης κατέκτησε το
τμήμα Ρυθμικής Γυμναστικής του
Δήμου Χαϊδαρίου στη διοργάνωση
COSMOGYM Festival & Contest. Σε
έναν απαιτητικό διαγωνισμό, όπου
συμμετείχαν 79 ομάδες με 1955
αθλητές από όλη την Ελλάδα, με υψηλό
επίπεδο συναγωνισμού, η τοπική
ομάδα κατάφερε να αναδειχθεί πρώτη
στον όμιλό της νικώντας πολλές ομάδες
από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και σχολές.
Η Δημοτική Αρχή
θέτει
ως
προτεραιότητα την ανάπτυξη των
αθλητικών τμημάτων του Δήμου μας,
ώστε όλα τα παιδιά του Δήμου μας να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό. Σε σχετικήα ανκοίνωση σημειώνει :
Θέλουμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας σε όλα τα κορίτσια της ρυθμικής του Δήμου μας γι’ αυτήν την υψηλή
διάκριση και την αναγνώριση των προπονήσεων και της προσπάθειας που κατέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια για να
φτάσουν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη ζωή.
Το Δημοτικό Τμήμα της Rυθμικής μας κάνει για μια ακόμη φορά υπερήφανους και οφείλουμε πολλά συγχαρητήρια
στην υπεύθυνη των προγραμμάτων Ρυθμικής και προπονήτρια των κοριτσιών, κ. Πρωτογέρου, για τη σπουδαία
δουλειά που κάνει, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στο αθλητικό κομμάτι αλλά και στη διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών για
να γίνουν ολοκληρωμένες αθλήτριες με προσωπικότητα.

νακοινώθηκε μέσω σχετικής προκήρυξης η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, συνολικά 11 ατόµων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου
Ιλίου.
Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αµέσως
µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου
ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από
το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για
την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της απόλυσης,
χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη
της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους από τους
εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της
οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε
αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των πινάκων από το
ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά
περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως
της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας
ορισµένου χρόνου.

Από σήμερα οι αιτήσεις
εργοδοτών στον ΟΑΕΔ για
απασχόληση ανέργων 25-29 ετών

Ξεκινά σήμερα το μεσημέρι ( 12 Ιουλίου) η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την
απασχόληση συνολικά 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29
ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει προγράμματα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας
Απαραίτητη προϋπόθεση
για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για ένταξη στο
πρόγραμμα είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι
εγγεγραμμένη στα μητρώα
του ΟΑΕΔ, καθώς και στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.
Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν
έως και δέκα ανέργους
Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της (με
καταγγελία σύμβασης εργασίας, αλλαγή καθεστώτος απασχόλησης, εθελουσία έξοδο), στο χρονικό διάστημα των εννέα
μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της
αίτησης.
Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στις δικαιούχους επιχειρήσεις επιχορήγηση, για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο, η οποία ανέρχεται
στο ποσό των 14,40 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ανά μήνα. Η επιχορήγηση θα ξεκινά από την ημερομηνία
πρόσληψης του ανέργου και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.
Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος
προσδιορίζονται από τις νέες διαδικασίες διαχείρισης και
ελέγχου του ΕΣΠΑ, που περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, η οποία είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ.
Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στα
μητρώα του ΟΑΕΔ, προκειμένου να εγγραφούν πρέπει να
επισκεφθούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή τα υποκαταστήματα στα οποία
θα απασχοληθούν οι άνεργοι προσκομίζοντας τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (πρόσφατο καταστατικό ή βεβαίωση έναρξης
επιτηδεύματος, ΑΦΜ).
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ADAF ON TOUR 2017: Μια μοναδική φουτουριστική εμπειρία
για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ελευσίνας

H

Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017, 21:30 - 23:30 στην Πλατεία Ηρώων

Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική
Πρωτεύουσα
της
Ευρώπης και το Διεθνές
Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της
Ελλάδας, Athens Digital Arts
Festival σας προσκαλούν την
Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 και
ώρα 21:30 στο ADAF On Tour 2017
| #PostFuture που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ηρώων στην
Ελευσίνα.

Το ADAF On Tour 2017 |
#PostFuture προσφέρει την ευκαιρία
στους κατοίκους και τους επισκέπτες
της Ελευσίνας να έρθουν σε επαφή
με τις πιο δυναμικές μορφές σύγχρονης τέχνης και πολιτισμού, αναδεικνύοντας την ψηφιακή κουλτούρα
μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών
Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital
Arts Festival, οργανώνει περιοδεία
και ταξιδεύει το κοινό στο “μετα-μέλλον”.
Έχοντας ολοκληρώσει τη 13η διοργάνωση στο ιστορικό κέντρο της
Αθήνας (18-21 Μαΐου / Μητροπόλεως 23) και έχοντας βραβευθεί με το
GOLD βραβείο στην κατηγορία Best
in Marketing & Communication και το
SILVER στην κατηγορία Thematical
Event στα Event Awards 2017 της
Boussias Communications, το ADAF
έρχεται στην Ελευσίνα, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης μια μοναδική φουτουριστική εμπειρία.
Το ταξίδι του ADAF On Tour 2017 |
#PostFuture ξεκινάει τον Ιούλιο, παρουσιάζοντας σε διαφορετικές πόλεις
όπως η Ελευσίνα, η Αίγινα, το Λαύριο, η Ραφήνα, ο Πόρος, η Κεφαλονιά
και η Τήνος τη διαδραστική εγκατάσταση επαυξημένης

πραγματικότητας (AR+) “Prosthetic
Reality Book” καθώς και μια συλλογή
επιλεγμένων έργων video art και animation με θέμα το #PostFuture.

Εγκατάσταση “Prosthetic Reality
Book”
To Prosthetic Reality book είναι ένα
έργο επαυξημένης πραγματικότητας
(AR+), ένα βιβλίο ζωγραφικής το
οποίο επιτρέπει στα έργα των
σελίδων του, να ζωντανέψουν με animation και ήχο.
Η εγκατάσταση είναι αποτέλεσμα
της συνεργασίας του καλλιτέχνη Sutu
με το γραφείο δημιουργικού κώδικα
Code on Canvas και άλλων 45 καλλιτεχνών και sound designers από όλο
τον κόσμο. Για την πραγματοποίησή
του συνέβαλαν, με την υποστήριξή
τους, το Department of Culture of Arts
in Western Australia και η ψηφιακή
εφαρμογή EyeJack. Το EyeJack είναι
ένα δωρεάν application επαυξημένης
πραγματικότητας, μια πλατφόρμα
που εξειδικεύεται στην επιμέλεια και
διανομή της επαυξημένης τέχνης.
Προβολές Καλλιτεχνικών έργων
Video Art & Animation
#PostFuture Screenings

Τα τελευταία χρόνια, η εικονική
πραγματικότητα τείνει να αναμειγνύεται με την καθημερινότητα και να
επηρεάζει κάθε πτυχή της. Καθώς ο
σύγχρονος τρόπος ζωής αντικατοπτρίζεται από τη σύγκλιση των ορίων
μεταξύ «αληθινού» και «εικονικού».
Αν το μέλλον είναι ήδη εδώ, τότε τι
πρόκειται να ακολουθήσει;
Συγκεκριμένα στην Ελευσίνα, θα
στηθεί ένα προσωρινό θερινό σινεμά
στο οποίο θα παρουσιαστεί μια ειδικά
επιμελημένη συλλογή καλλιτεχνικών
έργων, Video Art & Αnimation, με
τίτλο #PostFuture Screenings

Επιπλέον, το ADAF 2017, επιτυγχάνοντας ακόμα μια στρατηγική
συνεργασία, παρουσιάζει το πρόγρ

αμμα καλλιτεχνικών προβολών της
περιοδείας στον στόλο της Κοινοπραξίας Πλοίων Σαρωνικού (Αίγινα,
Αγκίστρι, Μέθανα, Πόρος), με στόχο
την ελεύθερη πρόσβαση των ταξιδιωτών στον ψηφιακό πολιτισμό.
Παράλληλα, μέχρι τις 23 Ιουλίου το
Φεστιβάλ συνεχίζει την πολυμεσική
έκθεση PostFuture Journey σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”, στο
επίπεδο αφίξεων.
Όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις
πραγματοποιούνται με ελεύθερη
είσοδο και με την υποστήριξη του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 &
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΟΤΕ: Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 και ώρες 21:30 - 23:30
ΠΟΥ: Ελευσίνα, Πλατεία Ηρώων
ΠΩΣ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ:
Προαστιακός: Αποβίβαση στο Σταθμό Μαγούλας και μετά επιβίβαση στα λεωφορεία της γραμμής
861 ή 863.
Μετρό: Αποβίβαση στο Σταθμό Αγίας Μαρίνας και μετά επιβίβαση στο λεωφορείο της γραμμής 876
Σταθμός Μετρό Αγίας Μαρίνας - Ελευσίνα.
Λεωφορεία: ΚΤΕΛ Νομού Αττικής, Δρομολόγιο: Μέγαρα - Αθήνα, επιβίβαση από Θησείο. 861 ΜάνΜάνδρα - Ελευσίνα 845 Πειραιάς - Ελευσίνα (μέσω Θηβών) 871 Πειραιάς - Ελευσίνα (μέσω Λ. Σχιστού)
881 Ελευσίνα - Ασπρόπυργος - Ρουπάκι Α16 Πλ. Κουμουνδούρου - Ελευσίνα (μέσω Ιεράς Οδού)
876 Σταθμός Μετρό Αγίας Μαρίνας - Ελευσίνα
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε το 210 300 8333 (Γιάννης Παππάς)
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Τον Αύγουστο οι ρυθμίσεις
ασφαλιστικών οφειλών
από 36 έως 120 δόσεις

Τ

ον Αύγουστο πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή οι δύο νέες
ρυθμίσεις
ασφαλιστικών
οφειλών, που έχει εξαγγείλει το
υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, όπως γνωστοποίησε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού
Μακεδονικού
Πρακτορείου
Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9
fm», ο αρμόδιος για θέματα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υφυπουργός Αναστάσιος Πετρόπουλος.
«Υπάρχουν δύο διαδικασίες, που προβλέπονται. Η μία είναι εκείνη, στην οποία εμπλέκονται και άλλοι φορείς, στους οποίους
οφείλουν οι συμπολίτες μας -τράπεζες, φορολογική Αρχή, ιδιώτες [...] η άλλη διαδικασία
είναι αυτή, που αφορά οφειλές αποκλειστικά
στην κοινωνική ασφάλιση, που θα ρυθμιστεί με
την υπουργική απόφαση που θα εκδώσουμε»
διευκρίνισε ο κ. Πετρόπουλος και πρόσθεσε:

«Ήδη προχθές υπέγραψα την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την πρώτη διαδικασία, που
θα ενεργοποιηθεί σε σχετική πλατφόρμα από
3 Αυγούστου. Για τη δεύτερη διαδικασία, που
αφορά αποκλειστικά την κοινωνική ασφάλιση,
είναι μία απλή διαδικασία, για ποσά μέχρι
3.000 ευρώ (σσ: θα μπορεί να γίνει ρύθμιση)

σε 36 δόσεις και για ποσά πάνω από τις 3.000
ευρώ έως και 20.000 ευρώ, μέχρι 120 δόσεις».

Ο υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι «υπάρχει
σειρά προβλέψεων μέσα στο σύστημα της
ρύθμισης, που καθιστά ασφαλή τη βιωσιμότητα της οφειλής σε βάθος χρόνου», εξηγώντας
ότι ο αριθμός των δόσεων «δεν είναι ζήτημα
επιλογής του ασφαλισμένου, είναι θέμα του
προφίλ του οφειλέτη, ώστε να έχει μία βιώσιμη
λύση με βάση τις οικονομικές του δυνατότητες».

Ανέφερε, επιπρόσθετα, πως «και πάνω από
τις 20.000 θα υπάρξει δυνατότητα ρύθμισης
οφειλών -ανεξαρτήτως ύψους- με ειδικές
προβλέψεις για τις διαδικασίες, οι οποίες θα
τηρηθούν από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και τον ΕΦΚΑ».

Tην παραίτησή του από
το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΕΔΣΝΑ ο
Αντιδήμαρχος Κέντρου
Πόλης και Δημοτικής
Αστυνομίας
του Δήμου Αθηναίων
Ανδρέας Βαρελάς.

T

ην παραίτησή
του από το
Διοικητικό
Συμβούλιο του ΕΔΣΝΑ
υπέβαλλε στην περιφερειάρχη Αττικής και
πρόεδρο του Ενιαίου
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής
Ρένα Δούρου, ο Αντιδήμαρχος Κέντρου Πόλης
και
Δημοτικής
Αστυνομίας του Δήμου
Αθηναίων
Ανδρέας
Βαρελάς.
Στην επιστολή παραίτησής του ο κ. Βαρελάς, κάνει λόγο για
απαξίωση του οργάνου,
καθώς όπως τονίζει,
δεν συμμετέχουν σε
αυτό οι εκπρόσωποι
των Δήμων.

Κάνει λόγο για απαξίωση
του οργάνου
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θριάσιο-9

του Δήμου Φυλής από την Περιφέρεια Αττικής

Μ

ε ένα νέο μεγάλο έργο, προϋπολογισμού
2.575.505,92
€
(συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.), συμπληρώνει ο Δήμος Φυλής τον
αριθμό των 15 προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια Αττικής.
Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ που κατατάσσει το Δήμο
Φυλής στην πρώτη θέση, μεταξύ των Δήμων της Αττικής,
στη χρηματοδότηση έργων από την Περιφέρεια. Κάτι που
οφείλεται στην πολιτική βούληση της Περιφερειάρχου
Ρένας Δούρου να στηρίξει το Δήμο Φυλής, αλλά και στην
ετοιμότητα των υπηρεσιών του τελευταίου που όχι μόνο
έχουν υποβάλει, μέσα στην τελευταία διετία, πληθώρα
ώριμων μελετών στην Περιφέρεια, αλλά έχουν κατορθώσει, χάρη στο συντονισμό των υπηρεσιών των δύο

Η 23η Συνεδρίαση Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής

φορέων, να τις μετατρέψουν σε προγραμματικές
συμβάσεις και να τις προωθούν με ταχείς ρυθμούς για δημοπράτηση.
Η νέα προγραμματική σύμβαση αφορά σε ένα
έργο με μεγάλη περιβαλλοντική σημασία δηλαδή
στην ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοτέλεια και
ανάπτυξη συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας δημοτικών κτιρίων, σχολικών συγκροτημάτων – οδών κ.λ.π. με σκοπό την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους για το Δημοτικό Διαμέρισμα Φυλής.Σκοπός του έργου είναι να μειώσει το ενεργειακό κόστος των κτιρίων της Φυλής και την τροφοδότησή τους με ανανεώσιμη ενέργεια, κυρίως με φωτοβολταϊκά.Η έγκριση της σύναψης και των όρων της νέας

ων», συνολικού προϋπολογισμού 3.100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
3.Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βάρης –
Βούλας – Βουλιαγμένης για την εκτέλεση του έργου με
τίτλο: «Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης», συνολικού
προϋπολογισμού 399.909,97 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)
4.Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττι-

κής και Δήμου Ζωγράφου για το έργο «Διαχείριση υδάτινων
πόρων και προστασία και ανάδειξη χώρων πρασίνου &
αναψυχής στο Δήμο Ζωγράφου».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)
5.Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Κρηπίδωση
υπάρχοντα κυματοθραύστη λιμανιού Πέρδικας» στο Δήμο
Αίγινας.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
6.Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων Καλάμου και Αγίων
Αποστόλων Δήμου Ωρωπού».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
7.Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ της μονάδας παραγωγής
αντικαρκινικών παρασκευασμάτων της εταιρίας «Regulon
A.E.» στο ΒΙΠΑ Κορωπίου Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
8.Τροποποίηση της υπ’ αρ. 306/2015 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με χωροθέτηση λαϊκής
αγοράς Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (Ζ΄ Αττικής). (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Μ. Ευσταθιάδης).

βασικής υπόθεσης που μελετά το ICC και αφορά τις αποζημιώσεις που ζητάει η πλευρά του μεγαλομετόχου των ΕΝΑΕ
κατά του Δημοσίου, έχει προκαλέσει ανησυχία στο ελληνικό
Δημόσιο.Όπως τόνισαν κυβερνητικοί κύκλοι, το «απαγορευτικό»
που έβγαλε το ICC προς το ελληνικό Δημόσιο δεν είναι καλό
σημάδι για την έκβαση της κύριας υπόθεσης. Την ίδια στιγμή,

στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά κυκλοφόρησε ως πληροφορία ανάμεσα στους εργαζομένους ότι η υπόθεση έχει ήδη κριθεί και ότι
το ελληνικό κράτος μπορεί να χρειαστεί να καταβάλει ποσά μέχρι
και 450 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι προκειμένου να μπορέσει να
εγκαταστήσει ειδικό εκκαθαριστή σε όλο το ναυπηγείο, η κυβέρνηση θα χρειαστεί την υποστήριξη και των εργαζομένων στα
ΕΝΑΕ, για τους οποίους υπολογίζεται ότι τους οφείλονται περί τα
80 εκατ. ευρώ, ενώ η πλευρά του υπουργείου Ανάπτυξης έχει
ανεβάσει το ποσό αυτό στα 150 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο
να υποστηρίξουν μια τέτοια κίνηση από ελληνικής πλευράς,
παρά το γεγονός ότι θα λάβουν πολύ μικρή αποζημίωση για όσα
τους οφείλονται προκειμένου ο νέος ιδιοκτήτης να πάρει τα ναυπηγεία «καθαρά».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη, 13-7-2017 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2
και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Φυλής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή
αναβάθμιση – αυτοτέλεια και ανάπτυξη συστημάτων ΑΠΕ
δημοτικών κτιρίων, σχολικών συγκροτημάτων – οδών
κ.λ.π. με σκοπό την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού
κόστους για το Δημοτικό Διαμέρισμα Φυλής», συνολικού
προϋπολογισμού 2.575.505,92 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
2.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Κυθήρων για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίας Πελαγίας Κυθήρ-

Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο

Σ

«Απαγορευτικό» στα σχέδια για τα ΕΝΑΕ

τα «βαθιά» έχει πέσει η ελληνική κυβέρνηση, αφού οι
εξελίξεις με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) δεν
φαίνεται να ευνοούν τα σχέδια για την τοποθέτηση ειδικού εκκαθαριστή στην εταιρεία με στόχο την πώληση όλων των
περιουσιακών στοιχείων μέσα από διεθνή διαγωνισμό.
Η απόφαση που έλαβε το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (ICC),
με την οποία απαγορεύει στην ελληνική κυβέρνηση να
προχωρήσει σε ανακτήσεις ύψους 560 εκατ. ευρώ για παράνομες επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα ναυπηγεία μέχρι τις αρχές
της προηγούμενης δεκαετίας, έως ότου εκδοθεί η ετυμηγορία της

προγραμματικής σύμβασης πρόκειται να τεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 13
Ιουλίου 2017 κι εν συνεχεία θα έρθει προς έγκριση και
στο Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής.Την εισήγηση προς το
Περιφερειακό Συμβούλιο θα κάνει ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου.

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
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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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Διαρρήκτες μπαινόβγαιναν σε διαμέρισμα
όπου βρισκόταν σκελετός 83χρονου

Υ

πόθεση θρίλερ αποκαλύφθηκε, από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αττικής, μετά τη
σύλληψη δύο Ελλήνων και ενός Ρουμάνου για διαρρήξεις και κλοπές. Όπως προέκυψε, τα μέλη της συμμορίας, μπαινόβγαιναν σε ισόγειο διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, όπου βρισκόταν ο σκελετός του 83χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος είχε πεθάνει τουλάχιστον ένα
χρόνο πριν.
Ο ένας από τους διαρρήκτες, μάλιστα, την πρώτη φορά που μπήκε στο σπίτι, έπεσε πάνω
στον σκελετό του 83χρονου, τον οποίο διέλυσε, αλλά αυτό δεν πτόησε ούτε εκείνον ούτε τους
συνεργούς του αφού εισέβαλαν στην οικία τουλάχιστον άλλη μια φορά, για να κλέψουν.
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 45 και 50 ετών,
και έναν 33χρονο Ρουμάνο. Το σπίτι του 83χρονου στο Παλαιό Φάληρο, τον οποίο δεν είχε αναζητήσει κανείς για πολύ καιρό, παραβίασαν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τότε έπεσαν πάνω στον
σκελετό, αλλά χωρίς να ανησυχήσουν, άρπαξαν διάφορα χρυσαφικά, κοσμήματα και φωτογραφικά είδη και έφυγαν.
Λίγο καιρό αργότερα ξαναγύρισαν και άρπαξαν ό,τι άλλο είχε ξεμείνει, μεταξύ των οποίων και
μια κάρτα ανάληψης, με την οποία έκαναν σταδιακά αναλήψεις από τράπεζα, συνολικού ύψους
28.000 ευρώ.
Όπως προέκυψε αργότερα, ο 83χρονος ζούσε μόνος του, καθώς η εν διαστάσει σύζυγος του
και η κόρη του διαμένουν μόνιμα στις ΗΠΑ και δεν είχε επαφές μαζί τους.
Στις 10 Απριλίου, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου πήγαν στο σπίτι με
φίλους του 83χρονου, οι οποίοι είχαν ειδοποιήσει την Αστυνομία γιατί δεν έδινε σημεία ζωής και
βρήκαν τον σκελετό.
Όπως διέγνωσε ο ιατροδικαστής δεν υπήρχαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας, ενώ ο θάνατος προσδιορίστηκε χρονικά πάνω από ένα χρόνο.
Στην έρευνα που έγινε στο διαμέρισμα, το οποίο ήταν παραβιασμένο, βρέθηκαν εκτός των
άλλων και δακτυλικά αποτυπώματα ενός εκ των τριών που συνελήφθησαν από την Ασφάλεια και
ομολόγησαν την πράξη τους. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη. Από την
αστυνομική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής δύο κλοπές και δύο απόπειρες.
Η τριμελής συμμορία, προσπάθησε να μπει στις 5 Απριλίου και σε ένα ακόμα διαμέρισμα γιατρού στον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Μάρνη στην Αθήνα, όπου είχε δολοφονηθεί και
είχε σφραγιστεί από την Αστυνομία. Για την δολοφονία του γιατρού έχουν ήδη συλληφθεί δύο
άτομα. Οι διαρρήκτες όμως εγκατέλειψαν την προσπάθεια τους, γιατί ήταν πολύ ψηλά το διαμέρισμα και ήταν επικίνδυνο γι' αυτούς.

θριάσιο-11

Πάνω από 7.500
επικίνδυνες τροχαίες
παραβάσεις
σε 15 μέρες

Το τελευταίο δεκαπενθήμερο η
Τροχαία βεβαίωσε σε όλη την Ελλάδα 7.510 «επικίνδυνες» παραβάσεις στους δρόμους.
Κάθε εβδομάδα κλιμάκια αστυνομικών των υπηρεσιών Τροχαίας
ενημερώνουν τους οδηγούς και ενεργούν ελέγχους στο οδικό δίκτυο,
δίνοντας προτεραιότητα σε συγκεκριμένες κάθε φορά «επικίνδυνες»
παραβάσεις, που αποτελούν αίτια
σοβαρών ή και θανατηφόρων
τροχαίων δυστυχημάτων, όπως
παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, μη
χρήση ζώνης ασφαλείας, μη χρήση
κράνους και υπέρβαση ορίου
ταχύτητας.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το
οποίο πραγματοποιείται από το
2016, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέ-

σματα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται υπό την
εποπτεία της Διεύθυνσης Τροχαίας
Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας και εντάσσεται στον ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας, την πρόληψη και τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων και
την ασφαλή μετακίνηση οχημάτων
και πολιτών.
Σημειώνεται, επίσης, ότι το τελευταίο δεκαπενθήμερο, ο σχεδιασμός
των υπηρεσιών Τροχαίας επικεντρώθηκε στη διαπίστωση παραβάσεων που αφορούσαν τη μη χρήση
κράνους και την παραβίαση του
ορίου ταχύτητας. Ειδικότερα, την
εβδομάδα από 26 Ιουνίου έως 2
Ιουλίου συγκροτήθηκαν 567 συνεργεία ελέγχων και βεβαιώθηκαν
2.005 παραβάσεις για μη χρήση
κράνους.
Παράλληλα, από τις 3 Ιουλίου έως
τις 9 Ιουλίου, συγκροτήθηκαν 647
συνεργεία ελέγχων και βεβαιώθηκαν 5.505 παραβάσεις για υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, UNICEF και Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης ( IRC ).

Συστάσεις για βελτίωση της κατάστασης των παιδιών προσφύγων

O

δικό Xάρτη δράσης με συστάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών που φθάνουν και διαμένουν στην Ευρώπη
χωρίς τους γονείς τους, ή κάποιον άλλο κηδεμόνα, δημοσίευσαν η Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η UNICEF και η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης
(IRC).
Το έγγραφο περιλαμβάνει συστάσεις που προέκυψαν μέσα από μια ευρεία διαδικασία διαβούλευσης υπό την ευθύνη των τριών οργανισμών.
Τα ευρήματα δείχνουν, ότι παρά το ισχυρό νομικό πλαίσιο για την προστασία των
παιδιών που υπάρχει σε πολλές χώρες, οι πολύπλοκες, δαπανηρές και γραφειοκρατι-

κές διαδικασίες οδηγούν συχνά στο να μην λαμβάνεται υπόψη το βέλτιστο συμφέρον
για τα ασυνόδευτα και τα χωρισμένα από τις οικογένειές τους παιδιά, έχοντας ως αποτέλεσμα σοβαρές συνέπειες για την ευημερία και το μέλλον τους.
Στον Oδικό Χάρτη υπογραμμίζεται ότι είναι ανάγκη τα παιδιά να ταυτοποιούνται, να
καταγράφονται μέσα από φιλικές προς τα παιδιά διαδικασίες και να αναπτύσσεται μαζί
τους ένα κλίμα εμπιστοσύνης όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η διασφάλιση ότι ένας καλά
εκπαιδευμένος επίτροπος αναλαμβάνει άμεσα την ευθύνη για το παιδί, η συμμετοχή
πολιτισμικών διαμεσολαβητών και η κινητοποίηση μελών της κοινότητας υποδοχής,
είναι μέτρα ζωτικής σημασίας, «που βοηθούν στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης
και στην προστασία των παιδιών από διακινητές, από την εμπορία ανθρώπων και την
οικογενειακή πίεση», σημειώνουν οι οργανώσεις.
Η ύπαρξη αποτελεσματικών και εναρμονισμένων διαδικασιών, θα βοηθούσε τα παιδιά να τις κατανοήσουν καλύτερα και να έχουν πρόσβαση σε προστασία και λύσεις
σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον τους, επισημαίνεται στον Οδικό Χάρτη.
Οι εκπρόσωποι των οργανισμών, υπενθυμίζουν ότι πολλά από τα παιδιά αυτά έχουν
υποστεί τρομερή βία, σεξουαλική κακοποίηση, έχουν υπάρξει θύματα εμπορίας ανθρώπων και έχουν βιώσει συναισθηματική και ψυχολογική πίεση, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, αλλά και στην ίδια την Ευρώπη. Τους αξίζει καλύτερη προστασία
και φροντίδα από την Ευρώπη και όχι να αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και αβεβαιότητα σε κάθε βήμα της πορείας τους – ακόμα και όταν φτάνουν στον
προορισμό τους, σημειώνεται.
Η κατάσταση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, εξηγούν οι οργανώσεις, έχει
επιδεινωθεί από τότε που αυξήθηκε ο αριθμός των αφίξεων στην Ευρώπη το 2015, με
τη διευρυμένη χρήση του μέτρου της διοικητικής κράτησης και της φροντίδας σε μεγάλες υποδομές, την περιορισμένη δυνατότητα για οικογενειακή επανένωση και την
αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τις απελάσεις.

12-θριάσιο

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

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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΒΑΝΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥΣΑΪΛΙΔΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΚΑΙ Η ΠΑΥΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΛΙΣΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΚΑΝΑΛΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
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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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Μεγάλη ποσότητα τσιγάρων
και αναβολικών
κατάσχεσε το ΣΔΟΕ

Σ

την κατάσχεση 480.000 τσιγάρων από
αποθήκη μεταφορικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, προέβη το τμήμα Ναρκωτικών –
Όπλων και λοιπών ελεγχόμενων προϊόντων του
ΣΔΟΕ Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης σε ελέγχους που πραγματοποίησε σε μεταφορικές εταιρείες.
Πιο συγκεκριμένα, μετά από πληροφορίες που
περιήλθαν στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., κινητοποιήθηκαν
άμεσα άνδρες του τμήματος και σε συνεργασία με
την Κ.Ο.Ε. του Α’ Τελωνείου Θεσσαλονίκης
κατασχέθηκαν 480.000 τσιγάρα από αποθήκη μεταφορικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Τα λαθρεμπορεύματα προορίζονταν για να διατεθούν στην αγορά
της Μεγάλης Βρετανίας.
Επίσης, στο πλαίσιο ελέγχου για παράνομη
διακίνηση απαγορευμένων αναβολικών – στεροειδών ουσιών στη Θεσσαλονίκη, μετά από έρευνα
σε χαρτοκιβώτια, βρέθηκαν και δεσμεύθηκαν 6.376
φιαλίδια της δραστικής ουσίας stanozolol σε αποθήκη μεταφορικής εταιρείας, δείγματα των οποίων
απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
Τα εμπορεύματα προορίζονταν για να διατεθούν
αυτή τη φορά στην αγορά της Ρουμανίας.
Η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. συνεχίζει εντατικά και με αμείωτο
ρυθμό τις έρευνες για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων διακίνησης ψυχοτρόπων και λοιπών παράνομων ουσιών.

Σάλος με εφοριακό που έλυνε
σταυρόλεξο, ενώ περίμεναν
στην ουρά 20 άτομα

Σ

άλος με τον εφοριακό που έλυνε
σταυρόλεξο ενώ περίμεναν στην ουρά
20 άτομα. Σύμφωνα με την καταγγελία
που έγινε στη neakriti πριν από λίγες ημέρες
περίπου στις 10 το πρωί βρίσκονταν στα
γραφεία τρεις υπάλληλοι.
Οι δύο εξυπηρετούσαν τους πολίτες, αλλά ο
ένας έλυνε σταυρόλεξο.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής, ζήτησε να
επιβεβαιωθεί η ακρίβεια του δημοσιεύματος κι
αν ισχύει, τότε να ξεκινήσουν άμεσα οι
προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες.
Παράλληλα, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ στέλνει
το μήνυμα στους υπαλλήλους της Αρχής πως
«πρώτα
εκτελείτε
και
μετά
βγαίνετε
παραπονούμενοι».

θριάσιο-13

Στους καταυλισμούς των Ρομά
ψάχνουν τους γονείς
του αγοριού που περιπλανιόταν
στη Λάρισα

Ν

έα υπόθεση «μικρής Μαρίας» φοβούνται οι Αρχές στη
Λάρισα, αφού, σχεδόν μία εβδομάδα μετά τον εντοπισμό του δίχρονου αγοριού που περιφερόταν ολομόναχο
στον χώρο του Φρουρίου, δεν το έχει αναζητήσει κανείς.
Οι έρευνες των αστυνομικών έχουν στραφεί προς τους καταυλισμούς των Ρομά, καθώς διαπιστώθηκε πως το αγοράκι καταλαβαίνει τη γλώσσα τους, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο
καθοριστικό στοιχείο που να μπορεί να τους οδηγήσει στον εντοπισμό των γονιών του. Εξάλλου, όπως έγινε γνωστό, το αγοράκι
δεν μιλάει πολύ -ίσως λόγω ηλικίας- και δεν ανταποκρίνεται στα
ερωτήματα που του θέτουν οι ειδικοί, γεγονός που δυσκολεύει τις
έρευνές τους.
Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Λάρισας εξετάζουν με μεγάλη
προσοχή το σενάριο το παιδί να μην είναι βιολογικό τέκνο και να
είχε περιέλθει με μη νόμιμο τρόπο στην οικογένεια με την οποία
ζούσε, από την οποία πιθανολογείται πως διέφυγε κατά λάθος.
Αφού βρέθηκε να περιφέρεται, ο φόβος του να έρθει στο φως
μια νέα υπόθεση σαν αυτή της μικρής Μαρίας από τα Φάρσαλα,
που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο το 2013, ενδεχομένως έκανε
τους «κηδεμόνες» του να μην το αναζητήσουν. Προς το παρόν, ο
μικρός βρίσκεται στη θαλπωρή κοινωνικής δομής της Λάρισας,
υπό την επίβλεψη κοινωνικής λειτουργού του δήμου.

Γνωστός ποδοσφαιριστής συνελήφθη
με 50 γραμμάρια κοκαΐνης

Αίσθηση έχει προκαλέσει στην
κοινωνία της Λήμνου αλλά και στο
χώρο του Ελληνικού ποδοσφαίρου, η
είδηση της σύλληψης γνωστού
ποδοσφαιριστή για κατοχή 50
γραμμαρίων κοκαΐνης.
Ο 27χρονος επιθετικός - γνωστός
ποδοσφαιριστής της Football League
- συνελήφθη το μεσημέρι της
Κυριακής (9/7) στο λιμάνι του νησιού,
όταν πήγε να παραλάβει ένα δέμα με
αυτοκίνητο από μεταφορική εταιρεία
στη Μύρινα.
Οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος

και της Ελληνικής Ακτοφυλακής,
έπειτα από πληροφορίες που είχαν,
έκαναν έλεγχο στο δέμα μέσα στο
οποίο βρέθηκαν 52 συσκευασίες που
περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους
52,52 γραμμαρίων, κρυμμένες σε
σακούλα με ρύζι.
Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ο
27χρονος συνελήφθη και σήμερα
μεταφέρεται στην Μυτιλήνη για να
οδηγηθεί στην Εισαγγελία.
Ο 27χρονος, έχει αγωνιστεί στο
παρελθόν σε Καλλιθέα, Πανιώνιο,
Τρίκαλα και Λάρισα.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του Σκαραμαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
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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, κεντρ

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

ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία 80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, μπάνιο, α
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

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

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 master), κατασκευή '01,
2 μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
μονοκατοικία 90 τ.μ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.μ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο διαμέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιμή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφοδιαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κατάλληλο και για ιατρείο, πωλείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, μεσίτες
δεκτοί, τιμή 57.000€, συζητήσιμητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ενιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τιμή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ:6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162 τ.μ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 μπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€

.

Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.
ΤΗΛ
6945376503
Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής Αττικής με χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Επίσης αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών.
Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμπειρία, αναλαμβάνει τη φύλαξη
σε γάμους, εστιάσεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών
(βρεφονηπιοκόμος).
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας

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

698 66 84 139 (21.6.16)

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι Γ Ι Α Α Γ Ο ΡΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600
τμ 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 προβλήμα
τος 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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15
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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
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18

1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου

12

1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου

