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Ευρωζώνη: Στο χαµηλότερο επίπεδο από τον
Φεβρουάριο του 2009 η ανεργία
- Στο υψηλότερο βάθρο ξάνα η Ελλάδα

Σ

το 9,1% διαµορφώθηκε το εποχικά
προσαρµοσµένο
ποσοστό της ανεργίας τον
Ιούνιο στην ευρωζώνη,
υποχωρώντας από το 9,2%
το Μάιο, και χαµηλότερα
από το 10,1% του Ιουνίου
2016.
Σύµφωνα µε την Eurostat,
πρόκειται για το χαµηλότερο
ποσοστό που έχει καταγραφεί στην ευρωζώνη από το
Φεβρουάριο του 2009. Η
ανεργία στους 28 της ΕΕ
διαµορφώθηκε στο 7,7% τον
Ιούνιο του 2017, σταθερή
έναντι του Μαΐου και χαµηλότερα από το 8,6% τον
Ιούνιο του 2016.
Το ποσοστό της ανεργίας
στην ΕΕ είναι το χαµηλότερο
που παρατηρήθηκε στην ΕΕ
των 28 από το ∆εκέµβριο
του 2008.
Η Eurostat εκτιµά πως 18,725 εκατ. άνδρες και
γυναίκες στην ΕΕ, εκ των οποίων οι 14,718 εκατ. στην
ευρωζώνη, ήταν άνεργοι τον Ιούνιο του 2017.
Σε σχέση µε το Μάιο του 2017, ο αριθµός των ανέργων
µειώθηκε κατά 183.000 στην ΕΕ των 28 και κατά 148.000
στην ευρωζώνη.
Σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2016, η ανεργία µειώθηκε
κατά 2,368 εκατ. στην ΕΕ και κατά 1,667 εκατ. στην ευρωζώνη.

Μεταξύ των κρατών-µελών, τα χαµηλότερα ποσοστά
ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Τσεχία (2,9%), τη Γερµανία (3,8%) και τη Μάλτα (4,1%).
Τα υψηλότερα ποσοστά στην Ελλάδα (21,7% τον
Απρίλιο) και στην Ισπανία (17,1%).
Σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων, το χαµηλότερο
ποσοστό παρατηρήθηκε στη Γερµανία (6,7%), ενώ τα
υψηλότερα στην Ελλάδα (45,5% τον Απρίλιο), στην
Ισπανία (39,2%) και στην Ιταλία (35,4%).

Υπογράφηκε το συµβόλαιο για το «σπίτι της ΓΡΙΖΑΣ»
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου, µέχρι το τέλος
του χρόνου θα έχει εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η µελέτη,
ώστε να ανοίξει ο δρόµος για τη δηµοπράτησή του.

Τ

ην περασµένη Πέµπτη, 27 Ιουλίου 2017
υπογράφηκε από τον
Χρήστο Παππού και τον Γιάννη Κρεµύδα το συµβόλαιο
παραχώρησης του οικοπέδου
από την Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή στο ∆ήµο
Φυλής.
Πρόκειται για το οικόπεδο
που βρίσκεται στο οικοδοµικό
τετράγωνο 921, επί της οδού
Πέτρου Λιόσα και το οποίο
είχε στο παρελθόν φιλοξενήσει το ∆ηµοτικό Σχολείο
Φυλής και (µετά το σεισµό
του 1981) το 7ο Νηπιαγωγείο
Άνω Λιοσίων.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
ΓΡΙΖΑΣ το θεωρεί κατάλληλο,
καθώς βρίσκεται στο ιστορικό
κέντρο και πληροί τις προδιαγραφές που έχει θέσει.
Ήδη η µελέτη του έργου
έχει συνταχθεί και τις αµέσως επόµενες µέρες θα κατατεθεί φάκελος για την χορήγηση οικοδοµικής αδείας από τη
∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας του ∆ήµου Φυλής.
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου,
µέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η µελέτη, ώστε να ανοίξει ο δρόµος για τη
δηµοπράτησή του.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Γιάννης Κρεµύδας έδειξε
ιδιαίτερο ζήλο για να προχωρήσει η διαδικασία και πρωτοστάτησε για την υπογραφή του συµβολαίου που ανοίγει

το δρόµο για την εκτέλεση του έργου.
Συνέβαλαν, επίσης, τα µέγιστα οι εργαζόµενοι του
∆ήµου, ανάµεσα στους οποίους ο τοπογράφος µηχανικός
Θανάσης Τουλούπας, η επιστηµονική συνεργάτης του
∆ηµάρχου Μαρίνα Νικολοπούλου, ο υπάλληλος της
Τεχνικής Υπηρεσίας Γιώργος Αργυρόπουλος, αλλά και
ενεργοί πολίτες, όπως ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων
Ιωσήφ Κρυστάλης ο οποίος, µε την ιδιότητα του λογιστή,
συντόνισε την προσπάθεια συγκέντρωσης των αναγκαίων δικαιολογητικών.
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Επιθεώρηση έργων σήµερα στον Προαστιακό
Ζεφυρίου από τον Υπουργό Χρ. Σπίρτζη
Με αφορµή την ολοκλήρωση και τη λειτουργία των καινούργιων
αποβάθρων και των τεσσάρων νέων ηλεκτροκινούµενων γραµµών

Ε

πίβλεψη των έργων στο σταθµό του προαστιακού στο Ζεφύρι, θα κάνει σήµερα 2/8
λίγο µετά το µεσηµέρι , ο Υπουργός Υποδοµών Χρήστος Σπίρτζης.
Η επίσκεψη θα πραγµατοποιηθεί µε την ευκαιρία
των εγκαινίων των ηλεκτροδοτούµενων γραµµών
του προαστιακού στο Σταθµό της Αθήνας.
Συγκεκριµένα σύµφωνα µε ανακοίνωση του
υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, ο κ.
Χρήστος Σπίρτζης µε αφορµή την ολοκλήρωση
και τη λειτουργία των καινούργιων αποβάθρων
και των τεσσάρων νέων ηλεκτροκινούµενων
γραµµών, θα επιθεωρήσει και θα εγκαινιάσει
τους νέους σύγχρονους Σταθµούς Αθηνών
(Σταθµός Λαρίσης) και Ζεφυρίου.
Το πρόγραµµα της επίσκεψης έχει ως εξής:

11:00: Άφιξη κ. Υπουργού στο Σταθµό Αθηνών
(στην κεντρική είσοδο)
Προσφώνηση Υπουργού από τον ΓΓ κ. Βούρδα
και σύντοµη οµιλία Υπουργού.

Περπάτηµα µέσω στεγασµένου διαδρόµου προς
την αποβάθρα Νο 4
Κίνηση στην αποβάθρα Νο 4 µε επιθεώρηση
χώρων στην επιφάνεια.
Θα υπάρχει αµαξοστοιχία που θα περιµένει στην
γραµµή 7 (επιβίβαση από αποβάθρα Νο 4).
12:15: Αναχώρηση αµαξοστοιχίας για το Ζεφύρι.
12:25: Άφιξη στο σταθµό Ζεφυρίου.
Επίσκεψη στις αποβάθρες του σταθµού –
Κίνηση µε κυλιόµενες σκάλες και επίσκεψη σε
περιβάλλοντα χώρο- Σύντοµη οµιλία Υπουργού.
13:00: Αναχώρηση µε το ίδιο τρένο προς τον
σταθµό Αθηνών.
13:10: Άφιξη στο Σταθµό Αθηνών
Επίσκεψη στη νέα υπόγεια διάβαση του σταθµού
Για τη διευκόλυνση του έργου τους, το σηµείο
συνάντησης για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ
που θα παραβρεθούν, θα είναι στη στεγασµένη
διάβαση µε είσοδο από τον κεντρικό παλιό
σταθµό, στις 10.30.
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θριάσιο-3

ΑΤΜ της Eurobank έξω από το ∆ηµαρχείο
Φυλής µετά τις πιέσεις του ∆ηµήτρη Καµπόλη
Θα δώσει λύση σε κατοίκους και επαγγελµατίες,
οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στην ανάληψη
χρηµάτων χωρίς να χρειάζεται να µετακινηθούν

Σ

την τοποθέτηση νέου µηχανήµατος ανάληψης µετρητών (ΑΤΜ)
στην είσοδο του ∆ηµαρχείου Φυλής στα Άνω Λιόσια προχώρησε η Eurobank. Τη ∆ευτέρα 31 Ιουλίου ξεκίνησαν οι διαδικασίες
τοποθέτησής του. Το µηχάνηµα είναι τελευταίας γενιάς, είναι εγκιβωτισµένο σε δικό του περίπτερο και τοποθετήθηκε σε χώρο που διέθεσε ο
∆ήµος Φυλής, µπροστά από την είσοδο του ∆ηµαρχείου.
«Πριν από 8 µήνες που ο ∆ήµος Φυλής υπέγραψε τη σύµβαση µε την
Eurobank, είχα ξεκαθαρίσει ως Αντιδήµαρχος Εσόδων, ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας πως για την µεταξύ µας αγαστή
συνεργασία είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγκατάστασης και νέου
ΑΤΜ.
Αυτό πέρα από απαίτηση της ∆ιοίκησης απηχούσε και στις ανησυχίες
των εργαζοµένων στο ∆ήµο Φυλής. Ευχαριστούµε τη ∆ιοίκηση της τράπεζας για τη συνέπεια που επέδειξε αφού η τοποθέτηση του νέου ΑΤΜ,
που είναι και το µοναδικό στην καρδιά της πόλης, θα δώσει λύση σε
όλους τους κατοίκους και τους επαγγελµατίες, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στην ανάληψη χρηµάτων χωρίς να χρειάζεται να µετακινηθούν»
υπογράµµισε ο ∆ηµήτρης Καµπόλης.
Αύριο µόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τοποθέτησης θα διατεθεί
τηλεφωνική γραµµή και ρεύµα και µετά την τοποθέτηση modem από
τον ΟΤΕ και την τροφοδοσία του από την τράπεζα, το µηχάνηµα θα
τεθεί σε λειτουργία, ενδεχοµένως και στην αρχή της εβδοµάδας που
έρχεται.

Ολοκληρώθηκε ο ∆εύτερος Κύκλος της δράσης «∆ιακοπές στο Σχολείο»
•

Θερµά συγχαρητήρια του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου στην Εθελοντική Οµάδα «Έλιξ»

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε ο ∆εύτερος Κύκλος του Πρότυπου Προγράµµατος ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «∆ιακοπές στο Σχολείο», που υλοποιήθηκε µε τη συνεργασία του ∆ήµου
Ασπροπύργου, του Οµίλου «Ελληνικά
Πετρέλαια» και της Εθελοντικής Οµάδας
«Έλιξ», που ανέλαβε το παιδαγωγικό σκέλος της δράσης.
Με την εµπνευσµένη καθοδήγηση των
Παιδαγωγών και των Εθελοντών, τα παιδιά της πόλης οργάνωσαν µια λαµπρή γιορτή µε χορό, τραγούδι και πολλά
παιχνίδια. Γονείς, συγγενείς και φίλοι
θαύµασαν την αξιέπαινη προσπάθεια των
παιδιών, δίνοντας πολλά συγχαρητήρια σε
όλους τους συντελεστές της πρωτοβουλίας.
Στη γιορτή παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχος
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου ο
οποίος ευχαρίστησε τους Γονείς που
στήριξαν την προσπάθεια της ∆ηµοτικής
Αρχής, να προσφέρει δηµιουργική
απασχόληση τους καλοκαιρινούς µήνες
στα παιδιά, καθώς και τον Όµιλο «Ελληνι-

κά Πετρέλαια», που εκπροσωπήθηκε από την υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κ.
Γεωργία ∆ηµητροπούλου, για
την αρωγή και τη στήριξη, στη
συγκεκριµένη δράση, αλλά και
σε κάθε πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης και πολιτισµού, που εκδηλώνει ο ∆ήµος
Ασπροπύργου.
Ενδεικτικές της Επιτυχίας του
Προγράµµατος ήταν οι θερµές
ευχαριστίες που απηύθυναν οι
Γονείς στον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της
Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαο Μελετίου.
Κι οι ευχαριστίες δεν αφορούσαν µόνο στην απασχόληση
των παιδιών τους, από τις 8:30
ως τις 14:00, καθηµερινά αλλά πρωτίστως και κυρίως- στο
ψυχαγωγικό και παιδαγωγικό σκέλος της
δράσης, που ενθουσίασε τα παιδιά, προσφέροντάς τους παράλληλα, γνώση, νέες
δεξιότητες, εµπειρία συνεργασίας και

συµβίωσης και τη δυνατότητα σχεδιασµού
και υλοποίησης συνεργατικών πρωτοβουλιών.
Ήταν όπως έλεγαν όλοι οι Γονείς, η πιο
σηµαντική εµπειρία παιδικής δηµιουργικής

απασχόλησης, που θα µπορούσαν να
ζήσουν τα Παιδιά τους και οι εικόνες και τα
συναισθήµατα που τους γέµισε, θα
µείνουν για πάντα χαραγµένα στη µνήµη
και στη ψυχή τους.

4-θριάσιο

Ένοχος ο Ανδρέας Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ
-∆ιετής φυλάκιση µε αναστολή

Π

οινή φυλάκισης δύο ετών µε τριετή αναστολή επέβαλε το Τριµελές Εφετείο Πληµµεληµάτων
στον πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ
Ανδρέα Γεωργίου, κρίνοντας ότι πρέπει να
κηρυχθεί ένοχος για µια από τις τρεις πράξεις που συνιστούν το αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος.

Συγκεκριµένα, το δικαστήριο έκρινε ότι
πρέπει να κριθεί ένοχος για το γεγονός ότι
δεν ενηµέρωσε το ∆.Σ. της ΕΛΣΤΑΤ για
την αποστολή στη Eurostat των στοιχείων
για το έλλειµµα τον Οκτώβριο του 2010.

Αντίθετα, το δικαστήριο κήρυξε αθώο
τον Ανδρέα Γεωργίου για το γεγονός ότι
δεν συγκαλούσε το ∆.Σ. της Αρχής όπως
προβλέπει ο νόµος, αλλά και για το
γεγονός ότι διατηρούσε παράλληλα για 6
µήνες τη θέση του στο ∆ΝΤ και στην
ΕΛΣΤΑΤ.
Ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του υποστήριξε ότι η πράξη που αποδίδεται στον
κατηγορούµενο έχει ιδιαίτερη ηθική
απαξία και γι' αυτό πρότεινε να µην του
αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, άποψη
που υιοθέτησε και το δικαστήριο.

ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ

Τους επόµενους µήνες
αναµένεται και η κρίση του
Αρείου Πάγου σχετικά µε την
κακουργηµατική κατηγορία
της ψευδούς βεβαίωσης.
Οι δανειστές

Η εξέλιξη αυτή στην υπόθεση Γεωργίου
ενδεχοµένως να δηµιουργήσει «θέµα» µε
τους δανειστές, και αυτό διότι πολλές
φορές η τρόικα είχε καταφερθεί εναντίον
της ελληνικής κυβέρνησης για τους χειρισµούς της.

Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017

Υπενθυµίζεται, µάλιστα, ότι οι δανειστές
είχαν ζητήσει να καλυφθούν, ως προαπαιτούµενο για την εκταµίευση της δόσης, τα
δικαστικά έξοδα στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ
που ενεπλάκησαν σε περιπέτειες λόγω
της άσκησης των καθηκόντων τους,
µεταξύ των οποίων και ο Ανδρέας Γεωργίου.

Deloitte:Στην 33η θέση του ∆είκτη
Κοινωνικής Προόδου η Ελλάδα

Τ

ην 33η θέση του ∆είκτη Κοινωνικής Προόδου, µία θέση χαµηλότερα σε σχέση µε το 2016,
καταλαµβάνει η Ελλάδα ανάµεσα σε 128 χώρες από όλο τον κόσµο, σύµφωνα µε την έρευνα “Social Progress Index 2017”
Τα αποτελέσµατα της µελέτης, που πραγµατοποιήθηκε από τον οργανισµό Social Progress
Imperative µε την υποστήριξη της Deloitte, εξετάζοντας ένα ευρύ φάσµα από κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, κατατάσσουν τις 128 χώρες σε έξι οµάδες, ανάλογα µε το επίπεδο κοινωνικής προόδου.
Η Ελλάδα εµφανίζεται στην οµάδα Υψηλής Κοινωνικής Προόδου, τη δεύτερη κατά σειρά µετά την
οµάδα Πολύ Υψηλής Κοινωνικής Προόδου, η οποία περιλαµβάνει τις πρώτες 14 χώρες της λίστας,
µε την πρώτη τετράδα να συµπληρώνουν χώρες της Σκανδιναβίας (∆ανία, Φινλανδία, Ισλανδία,
Νορβηγία).
Τα κριτήρια µε βάση τα οποία προκύπτει η συνολική βαθµολογία των χωρών χωρίζονται σε 3
κατηγορίες, Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες (τροφή, στέγη, νερό, ιατρική περίθαλψη, προσωπική
ασφάλεια), Θεµέλια Ευηµερίας (πρόσβαση σε βασική εκπαίδευση, πρόσβαση σε πληροφορίες και
τηλεπικοινωνίες, υγεία, περιβαλλοντική ποιότητα) και Ευκαιρίες (προσωπικά δικαιώµατα, προσωπική ελευθερία και επιλογή, ανοχή και ένταξη, πρόσβαση σε ανώτερη εκπαίδευση).
Η Ελλάδα σηµειώνει υψηλές βαθµολογίες σε κριτήρια όπως η πρόσβαση σε ανώτερη εκπαίδευση, η υγεία και το προσδόκιµο ζωής, καθώς και η πρόσβαση σε υγειονοµική περίθαλψη, ωστόσο
υστερεί σε σχέση µε χώρες παρόµοιου κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε παραµέτρους όπως η προσωπική
ελευθερία και επιλογή, καθώς και η πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η βαθµολογία της χώρας στον τοµέα της «Ελευθερίας στις επιλογές
ζωής» είναι από τις χαµηλότερες της λίστας του ∆είκτη Κοινωνικής Προόδου, κατατάσσοντας την
Ελλάδα ανάµεσα σε χώρες όπως η Ουκρανία και η Υεµένη.

Η Ελλάδα επίσης υστερεί σηµαντικά σε σχέση µε τις λοιπές χώρες στον τοµέα της «ανοχής στην
υποδοχή µεταναστών», λόγω της πρόσφατης προσφυγικής κρίσης, η οποία δηµιούργησε
ελλείψεις στους διαθέσιµους πόρους (φυσικούς και οικονοµικούς).
Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση των αποτελεσµάτων της έρευνας µε αυτά του 2014, ο δείκτης κοινωνικής προόδου έχει σηµειώσει βελτίωση σε 113 από τις 128 χώρες. Το µεγαλύτερο µέρος αυτής
της βελτίωσης εντοπίζεται σε χώρες της νότιας Ασίας και της δυτικής Αφρικής, οι οποίες κατατάσσονται παραδοσιακά στις οµάδες “Κατώτερης Μέσης” ή “Χαµηλής” Κοινωνικής Προόδου.
Στον αντίποδα βρίσκεται ένα µικρό group 15 χωρών, το οποίο εµφανίζει µειωµένο δείκτη κοινωνικής προόδου σε σχέση µε το 2014, συµπεριλαµβανοµένων χωρών της κεντρικής Αφρικής
αλλά και της Ουγγαρίας, η οποία εµφανίζει τη µεγαλύτερη πτώση από τις χώρες της Ευρώπης.
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι, βάσει της ανάλυσης του ∆είκτη Κοινωνικής Προόδου, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ της Κοινωνικής Προόδου και της προσέλκυσης ξένων
επενδύσεων (FDI), και µάλιστα η σχέση αυτή είναι αµφίδροµη: οι συνιστώσες του ∆είκτη Κοινωνικής Προόδου, όπως η απρόσκοπτη παροχή νερού και ηλεκτρικής ενέργειας και οι ευκαιρίες στην
εκπαίδευση, υποστηρίζουν την προσέλκυση ξένων επενδύσεων παρέχοντας τις υποδοµές, το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό και το ασφαλές πολιτικό περιβάλλον που είναι απαραίτητα για την
ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Παράλληλα, οι ξένες επενδύσεις οδηγούν σε περαιτέρω ανάπτυξη υποδοµών και εκπαίδευσης,
ενώ υποστηρίζουν ενεργά τη βελτίωση του επιπέδου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.
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‘’Μη επαρκής η λύση για τη σύνδεση
των σταθµών Άνω Λιοσίων και
Νερατζιώτισσας, αφού το πρόβληµα
θα παραµείνει και µετά την
αποκατάσταση των εργασιών’’

Ερώτηση των βουλευτών Εύη Χριστοφιλοπούλου
και Γιάννη Μανιάτη

Ε

ΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών,
κ. Χρ. Σπίρτζη
µε θέµα τα «Προβλήµατα στο επιβατικό κοινό, που χρησιµοποιεί το
σταθµό Άνω Λιοσίων του Προαστιακού, από την υποβάθµιση του σταθµού και τη µείωση των δροµολογίων»,
κατέθεσαν οι βουλευτές της Κ.Ο.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
(ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ) Εύη Χριστοφιλοπούλου και Γιάννης Μανιάτης επισηµαίνοντας τα ακόλουθα:
Κύριε Υπουργέ,
Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στην κοινωνία του ∆ήµου Φυλής και
των όµορων ∆ήµων, όπως ο ∆ήµος
Αχαρνών, µετά τη µείωση των δροµολογίων του προαστιακού σιδηρόδροµου από Άνω Λιόσια προς Νερατζιώτισσα αφενός λόγω κατάργησης
της γραµµής Αεροδρόµιο – Κιάτο –

Αεροδρόµιο και του τερµατικού σταθµού Άνω Λιοσίων και την δηµιουργία
δύο νέων γραµµών µε κεντρικό
άξονα/ κόµβο την Αθήνα (Σταθµό
Λαρίσης) αφετέρου λόγω έργων που
εκτελεί ο ∆ιαχειριστής Υποδοµών
(ΟΣΕ) µεταξύ των σταθµών ΣΚΑ και
Άνω Λιοσίων.

Το επιβατικό κοινό, που χρησιµοποιούσε το σταθµό Άνω Λιοσίων,
µπορούσε κάθε ώρα να εξυπηρετηθεί
από τρεις γραµµές (Κιάτο – Αεροδρόµιο, Αθήνα – Άνω Λιόσια – Αθήνα και
Αεροδρόµιο – Άνω Λιόσια), αλλά από
την 30.7.2017 έχει πλέον στην διάθεσή του µόνο µία γραµµή (Αθήνα –
Άνω Λιόσια – Αθήνα), η οποία προφανώς δεν αρκεί για την εξυπηρέτησή
του, µε αποτέλεσµα να επέρχεται
συγκοινωνιακή υποβάθµιση του
δήµου Φυλής και των όµορων δήµων
και οι κάτοικοι της περιοχής να αποκό

πτονται από τα ανατολικά προάστια
της Αττικής και το αεροδρόµιο.
Η λύση, που δόθηκε από το Υπουργείο, για χρήση λεωφορείων σύνδεσης µεταξύ των σταθµών Άνω
Λιοσίων και Νερατζιώτισσας δεν επαρκεί, αφού το πρόβληµα θα παραµείνει και µετά την αποκατάσταση των
εργασιών λόγω του νέου σχεδιασµού
σας περί αναβάθµισης του ρόλου του
Κεντρικού Σταθµού Αθηνών και υποβάθµισης του τερµατικού σταθµού
Άνω Λιοσίων, ο οποίος βρίσκεται
εντός του αστικού τµήµατος του δικτύου, και του τρόπου σύνδεσης του

Αλλαγές στο ωράριο εργασίας προσωπικού
∆ήµων και Περιφερειών. Ποιους αφορά

∆

υνατότητα επέκτασης ωραρίου για εργαζοµένους ∆ήµων και Περιφερειών και τα ν.π.δ.δ.
αυτών, αλλά και δυνατότητα απασχόλησης σε
διαφορετικές σχολικές µονάδες από εκείνες της τοποθέτησής τους για τις καθαρίστριες/ές σχολείων, σύµφωνα
µε το δηµοσιευµένο από προχθες 31 Ιουλίου, σε ΦΕΚ,
νοµοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το Άρθρο 87 (∆υνατότητα
επέκτασης ωραρίου προσωπικού Ο.Τ.Α. µε συµβάσεις
ιδιωτικού δικαίου) προβλέπονται τα εξής:
«1.α. Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
και ορισµένου χρόνου, µειωµένου ωραρίου, των εργαζοµένων σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών, µπορούν να τροποποιούνται, µε αύξηση του ωραρίου εργασίας, µέχρι και το
ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας
εκπαιδευτικής βαθµίδας και ειδικότητας, µε αντίστοιχη
αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους.
Η τροποποίηση γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του
οικείου ∆ηµοτικού ή Περιφερειακού Συµβουλίου ή του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του οικείου νοµικού προσώπου,
κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου.
Η απόφαση περιγράφει την υπηρεσιακή ή λειτουργική
ανάγκη, που δικαιολογεί την αύξηση του ωραρίου και
βεβαιώνει την ύπαρξη των απαιτούµενων πιστώσεων
στον οικείο προϋπολογισµό.
β. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου υπάγεται
σε υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας από την αρµόδια
για την εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α. ή νοµικού
προσώπου αρχή και περίληψή της δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
γ. Οι καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών µονάδων,
των οποίων το ωράριο εργασίας µετατρέπεται, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄, µπορούν, µε απόφαση του
οικείου δηµοτικού συµβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από αίτησή τους και ανάλογα µε τις προκύπτουσες υπηρεσιακές
ανάγκες, να απασχολούνται και σε διαφορετικές σχολικές µονάδες από εκείνες της τοποθέτησής τους.».

σταθµού των Άνω Λιοσίων µε το
αεροδρόµιο.
Κατόπιν τούτου ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.
Ποια µέτρα θα λάβετε, ώστε
να αποκατασταθεί η οµαλή σύνδεση
µεταξύ των σταθµών Άνω Λιοσίων και
Νερατζιώτισσας και να επανέλθει
άµεσα η ροή των τρένων, όπως ίσχυε
πριν την εφαρµογή από εσάς των
άνω αλλαγών;
2.
Ποιος είναι ο σχεδιασµός σας
για το µελλοντικό ρόλο του Σιδηροδροµικού Κέντρου Αχαρνών;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ EUROSTAT

Πολυτέλεια για τους µισούς
Έλληνες ακόµη και µια
εβδοµάδα διακοπών

Τ

ο ένα τρίτο (32,9%) των Ευρωπαίων δεν
έχει την οικονοµική δυνατότητα ούτε για µία
εβδοµάδα διακοπών τον χρόνο.
Μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στην πιο δεινή
κατάσταση συµπεριλαµβάνεται, σύµφωνα µε
έκθεση της Eurostat, και η Ελλάδα, όπου ο µισός
και πλέον πληθυσµός (53,6%) θεωρεί µάλλον
πολυτέλεια τη µία εβδοµάδα διακοπών
Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για
τον τουρισµό, το 33% των νοικοκυριών σε κράτηµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυσκολεύονται να
πληρώσουν ένα επταήµερο ταξίδι.
Στη δυσχερέστερη θέση βρίσκονται οι Ρουµάνοι
µε 67%, ακολουθούν οι Κροάτες µε 62,8%, οι
Βούλγαροι µε 56,4% και οι Έλληνες µε 53,6%. Στον
αντίποδα η Σουηδία, µόλις το 8% των νοικοκυριών
δεν µπορεί να πάει διακοπές.
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6-θριάσιο

Σύσκεψη στο δηµαρχείο Ελευσίνας

µε θέµα την πορεία της µελέτης για την ενοποίηση
των αρχαιολογικών χώρων της πόλης.
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ
Εξαιρετικά επιτυχηµένος
από πλευράς συµµετοχής
και διοργάνωσης παρά
το προχωρηµένο του καλοκαιριού,
ο αγώνας πήλινου στόχου

Ε

ξαιρετικά
επιτυχηµένος
από
πλευράς
συµµετοχής και διοργάνωσης παρά το
προχωρηµένο
του
καλοκαιριού,
πραγµατοποιήθηκε αγώνας πήλινου στόχου SPORTING για τα µέλη του ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ, τη Κυριακή 9 Ιουλίου στο σκοπευτήριο
Μαλακάσας.

Σ

ύσκεψη συζήτηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου και της Eleusis 2021 µε τις κυρίες Μαρία
Πέππα: προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Μελετών
και Έργων Αστικών Αναπλάσεων (∆.Μ.Ε.Α.Α.) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος & ενέργειας και Σόνια
Σούµπερτ: προϊσταµένη του Τµήµατος Μελετών Αστικής
Αναζωογόνησης & Αναπλάσεων.

Εκ µέρους του ∆ήµου συµµετείχαν ο ∆ήµαρχος και ο
Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης και
Υπηρεσιακοί παράγοντες. Από την Eleusis 2021
συµµετείχε η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος κ. Μαρία
Φιλιππή.
Η σύσκεψη είχε σαν θέµα της την πορεία της µελέτης
για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της πόλης.

Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή Ε π ίσ κ ε ψ η στ ο Α ρ χ α ί ο Θ έ α τ ρ ο τ η ς Ε Π Ι ∆ Α Υ Ρ Ο Υ

Τ

Με την αρωγή του Προέδρου του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μελέτη Μπουραντά

Ο συναγωνισµός και στις δυο κατηγορίες, κυνηγών
και κυνηγών σκοπευτών υπήρξε εντυπωσιακός µε
πραγµατικά
υψηλές
αποδόσεις
από
τους
διαγωνιζόµενους.
Τον αγώνα τίµησαν µε την παρουσία τους ο βουλευτής
των ΑΝΕΛ και συνάδελφος κυνηγός Κος Κατσίκης
Κων\ος, και δυο εκ των δωροθετών, ο Κος Πλαστουργός
Ανδρέας (BIG HUNTER) και Νικολακόπουλος Κώστας
(OLYMPUS HUNT).
ΝΙΚΗΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΝΗΓΩΝ

1ος ΜΑΡΣΩΝΗΣ ΧΑΡΗΣ
2ος ∆ΑΜΑΣΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
3ος ΒΙΤΣΕΤΖΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ
1ος ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2ος ΤΣΑΚΛΙ∆ΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
3ος ΑΛΕΠΟΥΣ ΧΡΗΣΣΤΟΣ

ο Τµήµα Πολιτιστικών του Πνευµατικού Κέντρου, µε την αρωγή του Προέδρου
∆.Σ. κ. Μελέτη Μπουραντά... και σε συνεργασία µε το Εθνικό Θέατρο, στο
πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, πραγµατοποίησε µε επιτυχία το
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ, Πολιτιστική Επίσκεψη στο Αρχαίο Θέατρο της ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ, στην
παράσταση «ΑΛΚΗΣΤΗ» του ΕΥΡΙΠΙ∆Η !!
Το Εθνικό Θέατρο προσέγγισε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και συγχρόνως προκλητικά έργα του Ευριπίδη, την «Άλκηστη», αναθέτοντας την παρουσίασή της στην Κατερίνα Ευαγγελάτου, που πραγµατοποίησε την πρώτη της σκηνοθεσία στο Αρχαίο Θέατρο
της Επιδαύρου.
"Έργο που φέρει επί σκηνής τον θρίαµβο κατά του θανάτου, η Άλκηστη, το πρώτο από
τα σωζόµενα έργα του Ευριπίδη (438 π.Χ.), προκάλεσε ατελεύτητες συζητήσεις για το
είδος στο οποίο ανήκει, εξαιτίας της συνύπαρξης τραγικών και κωµικών στοιχείων.
Παράλληλα, η εµφανής σοφιστική επίδραση στο έργο πυροδότησε µια σειρά από θέµατα ηθικής των διαπροσωπικών σχέσεων. Σε έναν κόσµο όπου έχει κανείς τη δυνατότητα
να ανταλλάξει τον θάνατό του µε τη ζωή κάποιου άλλου, ο συγγραφέας τού «Αθηναϊκού
∆ιαφωτισµού» υποβάλλει σε εξονυχιστικό έλεγχο σχέσεις «αδιαµφισβήτητης» ανιδιοτέλειας και θέτει επί τάπητος τολµηρά ερωτήµατα: Πώς αποδεικνύεται η αγάπη; Μέχρι πού
φτάνει η αφοσίωση; Ποια ζωή έχει µεγαλύτερη αξία, και για ποιο λόγο; Οι νόµοι των ανθρώπων δίνουν επαρκείς
απαντήσεις σε παρόµοια ερωτήµατα; Και τι γίνεται όταν η παρέµβαση των θεών αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού;"
Οι υπεύθυνοι ευχαριστούν πολύ τους 56 συµµετέχοντες στη δράση αυτή και επιφυλλασόµεθα στο µέλλον, να ικανοποιήσουµε και όσους εκδήλωσαν επιθυµία να είναι µαζί µας, αλλά δεν κατέστη δυνατό αυτή τη φορά! Το Τµήµα
Πολιτιστικών του Πνευµατικού Κέντρου ανανεώνει το "ραντεβού" του τον Σεπτέµβριο, από 8 έως 24 στις εκδηλώσεις
του Πολιτιστικού Φεστιβάλ "ΘΡΙΑΣΙΑ" !!

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών
Ευχαριστούµε θερµά τους δωροθέτες µας:
ALFA GAME
BIG HUNTER
ΚΑΛΚΟ ΕΠΕ
OLYMPUS HUNT
TOURIS
∆ΙΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
ΕΛΠΕ: Υπερήφανος υποστηρικτής της ελληνικής αποστολής
στους Ολυµπιακούς Αγώνες Κωφών

Μ

ε πέντε µετάλλια, δύο χρυσά, ένα αργυρό και δύο χάλκινα στις αποσκευές της
επιστρέφει η ελληνική αποστολή, µετά την εξαιρετική εµφάνιση που πραγµατοποίησαν οι αθλητές και οι αθλήτριες στους 23ους Θερινούς Ολυµπιακούς
Αγώνες Κωφών 2017, που διεξήχθησαν στη Σαµψούντα της Τουρκίας. Μέγας χορηγός
της Ελληνικής Οµοσπονδίας Αθλητισµού Κωφών για τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2017
υπήρξε ο Όµιλος ΕΛ.ΠΕ.
Θερµά συγχαρητήρια αξίζουν στην οµάδα µπάσκετ γυναικών, η οποία νίκησε στον
τελικό τη Λιθουανία µε 66-50 και ανέβηκε «στην κορυφή του κόσµου» κατακτώντας το
χρυσό µετάλλιο, καθώς επίσης και στον Αλέξανδρο Παπαδάτο, ο οποίος κατέκτησε τον
τίτλο του Παγκόσµιου Χρυσού Ολυµπιονίκη στην ελληνορωµαϊκή πάλη (στα 130 kg) και
του Παγκόσµιου Αργυρού Ολυµπιονίκη στην ελευθέρα πάλη (στα 125kg).
Άξιοι συγχαρητηρίων είναι και οι αθλητές του TAEKWONDO, Παύλος Λιότσος και

Μαρία Φουλεδάκη, οι οποίοι χάρισαν στην Ελλάδα δύο χάλκινα µετάλλια στα 58 και 67
κιλά αντίστοιχα.
Επιπλέον εξαιρετικές εµφανίσεις πραγµατοποίησαν, η οµάδα µπάσκετ των ανδρών
(κατετάγη στην τέταρτη θέση), ενώ στο Τζούντο, ο ∆ηµήτρης Σταυρόπουλος, κατέκτησε
τον τίτλο του πέµπτου Παγκόσµιου Ολυµπιονίκη.
Στη διοργάνωση εκπροσώπησαν τη χώρα µας 56 αθλητές και αθλήτριες. Ένα µεγάλο
µπράβο σε όλους από τον Όµιλο ΕΛ.ΠΕ που χαίρεται να στηρίζει τις προσπάθειές τους
και να καµαρώνει για τα επιτεύγµατά τους, παρά τις αντιξοότητες που έχουν να αντιµετωπίσουν καθηµερινά.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήµερα 2 Αυγούστου
- Οι περιοχές που βρίσκονται στο ‘’κόκκινο’’

Σ

ύµφωνα µε το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Εσωτερικών (www.civilprotection.gr), για σήµερα
Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017, προβλέπεται πολύ
υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4)
για τις εξής περιοχές:
Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (Εύβοια, Βοιωτία)

Περιφέρεια
Πελοποννήσου
(Κορινθία,
Αργολίδα).
Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
(www.civilprotection.gr) του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ενηµερώσει τις αρµόδιες υπηρεσιακά εµπλεκόµενες κρατικές υπηρεσίες,
καθώς και τις Περιφέρειες και τους ∆ήµους των
ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε
αυξηµένη ετοιµότητα πολιτικής προστασίας
προκειµένου να αντιµετωπίσουν άµεσα τυχόν
επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην
ύπαιθρο που µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά
από αµέλεια, όπως η ρίψη αναµµένων τσιγάρων, το
κάψιµο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειµµάτων

καθαρισµού, η χρήση µηχανηµάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές
συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.α.
Επίσης, υπενθυµίζεται ότι κατά τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των
αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι
πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αµέσως
την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθµό κλήσης
199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες µπορούν να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

web site: www.a nasta siase repa. gr
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«∆ωρεάν βραδιές κινηµατογράφου»
και φέτος στο ∆ήµο Χαϊδαρίου
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Κάθε ∆ευτέρα στο Cine «Κατερίνα»

Ξ

εκινούν και φέτος οι «∆ωρεαν Βραδιές Κινηµατογράφου» από το ∆ήµο Χαϊδαρίου Κάθε ∆ευτέρα
στο Cine «Κατερίνα».Η είσοδος θα γίνεται µε
πρόσκληση (για 2 άτοµα) και ΟΛΟΙ ΟΙ ∆ΗΜΟΤΕΣ θα
µπορούν να την προµηθευτούν από το Γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας στο ισόγειο του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου (Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως) µε την προσκόµιση Αστυνοµικής Ταυτότητας ή την ηµέρα της προβολής
από την είσοδο του κινηµατογράφου.
Και φέτος διατηρούµε τις δωρεάν προβολές κάθε ∆ευτέρα, όπως πραγµατοποιήθηκαν µε πολύ µεγάλη επιτυχία και πέρυσι, ως ένδειξη ουσιαστικής αλληλεγγύης και
ανακούφισης µέσα στην κρίση. ∆ίνουµε έτσι ως ∆ήµος
ανάσα ψυχαγωγίας στους κατοίκους του Χαϊδαρίου αλλά
και της ∆υτικής Αθήνας. Γιατί πιστεύουµε ότι η τέχνη µπορεί να µας γεµίζει αισιοδοξία και µας φωτίζει το δρόµο.
Το σταθερό ραντεβού µας στο θερινό ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο «ΣΙΝΕ Κατερίνα» (∆αβάκη 18) ανανεώνεται και
φέτος το καλοκαίρι. Στις 7 Αυγούστου ξεκινά τις προβολές
του, κάνοντας πρεµιέρα µε την παιδική ταινία «Ψάχνοντας την Ντόρι».
Για πάνω από ένα µήνα θα απολαύσουµε ταινίες από
όλον τον κόσµο που θα µας προσφέρουν άφθονο γέλιο,
συγκίνηση, θα µας ψυχαγωγήσουν ποιοτικά και θα µας
εκπαιδεύσουν.
Το Πρόγραµµα των Προβολών
Ψάχνοντας την Ντόρι (Finding Dory) – ∆ευτέρα 7/8
στις 20:30
Animation 2016 | Έγχρ. | ∆ιάρκεια: 97'
Αµερικάνικη ταινία, σκηνοθεσία Άντριου Στάντον, Άνγκους ΜακΛέιν
Ένα χρόνο µετά την επιστροφή του Νέµο στο σπίτι του

είναι η σειρά της ξεχασιάρας Ντόρι να ηγηθεί µιας
νέας αναζήτησης. Η συµπαθέστατη µπλε ψαρίνα
ξεκινά µια επικίνδυνη εκστρατεία για να βρει την
οικογένειά της στην άλλη άκρη του ωκεανού.
Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο (Il Capitale Umano)
- ∆ευτέρα 14/8 στις 20:30 ∆ραµατική 2013 ||
∆ιάρκεια: 111'
Ιταλική ταινία, σκηνοθεσία Πάολο Βίρτζι µε τους: Φαµπρίτζιο Μπεντιβόλιο, Βαλέρια Γκολίνο, Βαλέρια Μπρούνι
Τεντέσκι, Ματίλντε Τζιόλι
Την παραµονή των Χριστουγέννων ένα αυτοκινητικό
ατύχηµα θα ενώσει µε µοιραίο τρόπο τις ζωές των µελών
δυο ιταλικών οικογενειών.
Ο Εξαιρετικός Κύριος Lazhar Monsieur Lazhar -∆ευτέρα 21/8 στις 20:30 ∆ραµατική 2011 || ∆ιάρκεια: 93'
Καναδέζικη ταινία, σκηνοθεσία Φιλίπ Φαραλντό µε τους:
Μοχάµεντ Φελάγκ, Σόφι Νέλις, Εµιλέν Νερόν
Ένας Αλγερινός που ζητάει πολιτικό άσυλο στον Καναδά προσλαµβάνεται ως δάσκαλος σε ένα δηµοτικό σχολείο, αντικαθιστώντας µια δασκάλα η οποία αυτοκτόνησε
µέσα στην τάξη.
Βαϊάνα (Moana) ∆ευτέρα 28/8 στις 20:30
Animation 2016 | ∆ιάρκεια: 107'
Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Aµερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ντον Χολ, Ρον Κλέµεντς
Όταν στην Αρχαία Πολυνησία µια παλιά κατάρα απειλεί
να καταστρέψει το νησί της Βαϊάνα, της νεαρής κόρης του
τοπικού φύλαρχου, εκείνη ακούει το κάλεσµα του ωκεανού και ξεκινά µια θαλάσσια περιπέτεια για να λύσει τα
µάγια.
Πού Πάω, Θεέ µου; (Quo Vado?) - ∆ευτέρα 4/9 στις
20:30 Κωµωδία 2016 || ∆ιάρκεια: 86'

Ιταλική ταινία, σκηνοθεσία Τζενάρο Νουνζιάντε µε τους:
Κέκο Ζαλόνε, Ελεονόρα Τζιοβανάρντι
Βυθισµένος στη ρουτίνα του δηµοσίου υπαλλήλου, ο
Κέκο πέφτει θύµα του νέου νόµου περί κινητικότητας και
εθελούσιας εξόδου. Αντιστέκεται όσο µπορεί, αλλά η
κυβερνητική υπεύθυνη είναι αποφασισµένη να τον στείλει
µέχρι N τον Βόρειο Πόλο για να τον κάνει να παραιτηθεί.
Τρεχάτε Ποδαράκια µου (Ozzy) - ∆ευτέρα 11/9 στις
20:30 Animation 2016 | Έγχρ. | ∆ιάρκεια: 90'
Ισπανο-καναδική ταινία, σκηνοθεσία Αλµπέρτο Ροντρίγκεζ, Νάτσο Λα Κάσα
Το αξιαγάπητο µπιγκλ Όζι φιλοξενείται για ένα µήνα
στην υποτιθέµενα υπερπολυτελή πανσιόν για σκύλους
«Γάργαρο Ρυάκι». Μόνο που η σκληρή αλήθεια είναι ότι
αυτή αποτελεί µια επιχείρηση-βιτρίνα η οποία καλύπτει
µια φυλακή υποχρεωτικής εργασίας.
Personal Shopper: Η Βοηθός - ∆ευτέρα 11/9 στις
22:30 Σινεφίλ 2016 | Έγχρ. | ∆ιάρκεια: 105'
Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ολιβιέ Ασαγιάς µε τους:
Κρίστεν Στιούαρτ, Λαρς Έιντινγκερ, Σιγκρίντ Μπουαζίζ
Η Μορίν είναι µια Αµερικανίδα που δουλεύει στο Παρίσι
ως προσωπική βοηθός αγορών ενός τοπ µόντελ. Έχοντας χάσει πρόσφατα τον δίδυµο αδερφό της και διατηρώντας την ικανότητα, όπως κι εκείνος, να επικοινωνεί
µε τα πνεύµατα, προσπαθεί να µιλήσει µαζί του τη στιγµή
που κάποιος άγνωστος της στέλνει µηνύµατα στο κινητό.
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«Η Κινεζική Όπερα στην Ελευσίνα»
Έκθεση-αφιέρωµα στο πλαίσιο της αδελφοποίησης
της Ελευσίνας και της πόλης Χάι Τσενγκ του Πεκίνου

10 Αυγούστου– 9 Σεπτεµβρίου 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος»

συντελέσει στην προσέγγιση και την κατανόηση της
ξεχωριστής τέχνης της Κινεζικής Όπερας.

Στις φωτογραφίες παρουσιάζονται σκηνές από τις παραστάσεις «LuBu TriesttheHorses» της όπερας Wu της
επαρχίας Τζετζιάνγκ και «Thunderstorm» της όπερας Hu
της Σανγκάη των οποίων τα κοστούµια φιλοξενούνται
στην έκθεση.
Επιµέλεια έκθεσης: Νάντια Βλαχοπούλου – Παντελής
Κωνσταντίνου, Είσοδος Ελεύθερη!

Προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο
Αποκατάστασης στο Ίλιον

Ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής ανακοινώνει τις προσλήψεις
19 ατόµων στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης στο
Ίλιον.Συγκεκριµένα, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, έξι (6) ατόµων και δέκα
τριών (13) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή
επειγουσών περιστάσεων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης που εδρεύει στο ∆ήµο Ιλίου του Νοµού Αττικής
στην ∆ιεύθυνση: Σπύρου Θεολόγου 1 & Λεωφόρος
Φυλής 8η στάση ΤΚ 13122 Ίλιον Αττικής και συγκεκριµένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύµβασης αριθµού ατόµων µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
1 ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΑΣ
5 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ
13 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
/ΣΤΡΙΩΝ)

Σε ποια προϊόντα/υπηρεσίες η Ελλάδα
είναι "πρωταθλήτρια" στην ακρίβεια

Α

Ο

∆ήµος Ελευσίνας και το Τµήµα Πολιτισµού του
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας σε
συνεργασία µε την Πρεσβεία της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης της Ελευσίνας και της πόλης Χάι Τσενγκ του
Πεκίνου οργανώνουν και παρουσιάζουν Έκθεση-αφιέρωµα στην Κινεζική Όπερα στο Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου
Ελευσίνας «Λεωνίδας Κανελλόπουλος», προκειµένου να
δώσει έµφαση στα κοινά στοιχεία µεταξύ των δύο πολιτισµών, από τους αρχαιότερους και σηµαντικότερους του
Ανατολικού και ∆υτικού κόσµου αντίστοιχα.
Μία γέφυρα πολιτισµού µεταξύ των δύο λαών ξεκίνησε
να στήνεται από το 2014 και για πρώτη φορά εκτός από
τις παραστάσεις Κινέζικης Όπερας η πόλη της Ελευσίνας
θα φιλοξενήσει έκθεση, µε επιλογή αυθεντικών κοστουµιών, φωτογραφιών και βίντεο, που εκπροσωπούν τα
σηµαντικότερα είδη της παραδοσιακής και σύγχρονης
Κινεζικής Όπερας.
Μια τέχνη που χρονολογείται από τον 3ο αιώνα π.Χ. και
συνθέτει ιδανικά το θέατρο, τη µουσική, το χορό, τη λογοτεχνία, τις καλές και τις πολεµικές τέχνες, καθώς και τα
λαµπερά κοστούµια από κοµψά υφάσµατα σε µια πανδαισία χρωµάτων και χειροποίητων κεντηµάτων υψηλής
αισθητικής και ερµηνευτικής αξίας, µε ρόλο εξίσου
σηµαντικό µε αυτόν των ηθοποιών.
Καθένα από αυτά αφηγείται µια ιστορία, ενσωµατώνοντας τον χαρακτήρα, την εξέλιξη της πλοκής του έργου και
την συναισθηµατική έκφραση του ήρωα προς το κοινό.
Το ιδιαίτερο γλωσσικό ηχόχρωµα καθώς και η εξαιρετική ερµηνεία των ηθοποιών προσδίδουν υψηλότατο
κύρος και µοναδικότητα στο θέαµα.
Προσδοκούµε ότι η έκθεση αυτή σε συνδυασµό µε την
αυθεντική παράσταση του φηµισµένου Anhui Huangmei
Opera Theater, που θα παρακολουθήσει το κοινό στο
Φεστιβάλ των Αισχυλείων 2017 στις 27 Αυγούστου, θα
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INFO: Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας «Λεωνίδας
Κανελλόπουλος»
∆ραγούµη 37 · Παραλία Ελευσίνας · Τ: 210 5545460 210 5565615 · W: www.pakppa.gr
∆ιάρκεια:10 Αυγούστου – 9 Σεπτεµβρίου 2017
Εγκαίνια: Πέµπτη 10 Αυγούστου 2017, ώρα 21:00
Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή 18.00-21.30,
Σαββατοκύριακα 10.00-13.00 & 18.00-21.30. Κλειστά τις
∆ευτέρες και για το διάστηµα 12 έως 17 Αυγούστου 2017.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
Κυριακή 27 Αυγούστου 2017, ώρα 20:30: Παράσταση
κινεζικής όπερας στο Παλαιό Ελαιουργείο «GODDESS
MARRIAGE» του Anhui Huangmei Opera Theater σε
σκηνοθεσία Qiao Zhiliang.
Γενική είσοδος: 5€
Λεωφορεία για Ελευσίνα:
879 | 863 (Από Προαστιακό: Μαγούλα)
876 (Από Μετρό: Αγ. Μαρίνα)
ΚΤΕΛ ΜΕΓΑΡΩΝ (Από ΗΣΑΠ: Θησείο)
Α16 (Από Πλ. Κουµουνδούρου)
845 | 871 (Από Πειραιά)
881 (Από Ασπρόπυργο)
861 (Από Μάνδρα)

κριβότερα από όλους τους Ευρωπαίους πληρώνουν οι
Έλληνες καταναλωτές τις τηλεφωνικές και ταχυδροµικές
υπηρεσίες, µε τα επίπεδα τιµών µάλιστα να βρίσκονται
σχεδόν 40% πάνω από τον µέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
των «28».
Βαρύς, όµως, είναι ο λογαριασµός για τους Έλληνες
καταναλωτές και για τα
τρόφιµα, καθώς οι τιµές τους
βρίσκονται σε επίπεδα
επίσης πάνω από τον µέσο
κοινοτικό όρο, κατά 4%. Η
αίσθηση της ακρίβειας είναι
ακόµη µεγαλύτερη δεδοµένου ότι την ίδια ώρα, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της
Eurostat, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα διαµορφώθηκε το
2016 µόλις στο 67% του µέσου κοινοτικού όρου.
Ειδικότερα σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat για το επίπεδο τιµών σε βασικές κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, η
κατάσταση για την Ελλάδα το 2016 είχε ως εξής:
• Τρόφιµα: 4% πάνω από τον µέσο όρο. Ακριβότερη χώρα είναι
η ∆ανία (46% πάνω από τον µέσο όρο) και φθηνότερη η
Πολωνία. Τα τρόφιµα στη Γερµανία είναι ακριβότερα από τον
µέσο κοινοτικό όρο µόλις κατά 6,5%, αν και το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ στη χώρα ήταν το 2016 23% πάνω από τον µέσο κοινοτικό
όρο. Φθηνότερες από την Ελλάδα και σίγουρα κάτω από τον
µέσο κοινοτικό όρο είναι οι τιµές των τροφίµων σε άλλες χώρες
του ευρωπαϊκού Νότου, όπως είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία.
• Τηλεφωνικές και ταχυδροµικές υπηρεσίες: Πολύ ακριβά
πληρώνουµε τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα,
ακριβότερα µάλιστα από όλους τους Ευρωπαίους. Οι χρεώσεις
στην Ελλάδα είναι ακριβότερες ακόµη και από αυτές που
ισχύουν στην Ελβετία (39,2% πάνω από τον µέσο κοινοτικό όρο
στην Ελλάδα έναντι 35% στην Ελβετία, χώρα για την οποία η
Eurostat παρέχει στοιχεία, αν και δεν ανήκει στην Ε.Ε.).
Πολύ ακριβά σε σύγκριση µε άλλες χώρες πληρώνουµε στην
Ελλάδα αλκοολούχα ποτά και προϊόντα καπνού, κάτι που
σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τις διαδοχικές αυξήσεις, τα τελευταία χρόνια, των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Στην Ελλάδα τα
προϊόντα αυτά ήταν το 2016 φθηνότερα κατά 8,8% από τον µέσο
ευρωπαϊκό όρο, όµως σε χώρες όπως η Αυστρία, η Ισπανία, η
Πορτογαλία, το Λουξεµβούργο ήταν αρκετά φθηνότερα.
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Ενοικιάζεται κατάστηµα 105 τετραγωνικών µέτρων
στο Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός Κολοκοτρώνη
και Σαλαµίνος γωνία. 6974792931, 2105571963
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Αγίου Όρους 46 Τ.Κ 133 41
Άνω Λιόσια

Πωλείτα οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο 1400 τµ µε 40 τµ κτίσµα
στην Αγία Σωτήρα

ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ. 6974394991
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

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

ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
– ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρόγραµµα αφορά 45 άτοµα µε µέση και ελαφρά νοητική υστέρηση και θα έχει
διάρκεια τρία χρόνια.
Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται περιλαµβάνουν:
•την µεταφορά των ωφελούµενων και την υποδοχή τους,
•την διαµονή και διατροφή τους (πρόχειρο γεύµα)
•την απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και ειδικών επαγγελµατικών προσόντων
•την πρακτική άσκηση και δηµιουργική απασχόληση,
• δραστηριότητες κοινωνικοποίησης,
• εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση καθώς και υποστηρικτικές ατοµικές ή οµαδικές
συνεδρίες (εργοθεραπείες λογοθεραπείες)
•Την παροχή ατοµικής ή/και οµαδικής ειδικής φυσικής αγωγής,
•Την συµµέτοχή σε προγράµµατα ψυχαγωγίας, πολιτισµού και άθλησης
Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται βάσει του εξατοµικευµένου προγράµµατος του
κάθε ωφελούµενου.
Η επιλογή των ωφελούµενων θα γίνει µε την διαδικασία µοριοδότησης από επιτροπή
εξέτασης και ελέγχου των αιτήσεων. Τα κριτήρια επιλογής είναι:
1.Τύπος πλαισίου διαµονής του ωφελούµενου (Ίδρυµα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο)
2.Η ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούµενου
3.Ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα (στο εισόδηµα δεν περιλαµβάνεται οποιοδήποτε
επίδοµα)
4.Οικογενειακή κατάσταση
5.Εργασιακή κατάσταση του γονέα ή του νόµιµου κηδεµόνα
Σηµείωση : Σε περίπτωση ισοβαθµίας κατά τη µοριοδότηση θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησηαπό 12 Ιουλίου έως 27
Ιουλίου 2017στην έδρα του «Εργαστηρίου» οδός: Αγίου Όρους 46, 13341 Άνω
Λιόσια.
Μαζί µε την αίτηση, οι υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλλουν:
1.Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.Αντίγραφο ή εκτύπωση ατοµικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού φορολογικής
δήλωσης του 2015
3.Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας του ωφελούµενου σε ισχύ
4.Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (ηµεροµηνία έκδοσης τελευταίου τριµήνου)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ)
6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 του ωφελούµενου ή του
νόµιµου κηδεµόνα/ εκπροσώπου που να αναφέρει ότι:
α) δε λαµβάνει αποζηµίωση για τις συγχρηµατοδοτούµενες υπηρεσίες που του
παρέχονται από τον Κ∆ΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηµατοδοτική πηγή (π.χ.
ΕΟΠΥΥ) κατά τη περίοδο συµµετοχής του στη Πράξη,
και β) δε θα λαµβάνει υπηρεσίες από άλλο Κ∆ΗΦ ή άλλο φορέα παροχής
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ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΣ 22ΧΡΟΝΟΣ
∆ύο νεκροί και δύο τραυµατίες από τραγικό
εργατικό δυστύχηµα στη Λακωνία

∆

ύο νεκροί και δύο τραυµατίες είναι ο απολογισµός εργατικού δυστυχήµατος που
σηµειώθηκε εχθές το πρωί σε αντλιοστάσιο, κοντά στην πλατεία Πηγών, στη
Σκάλα Λακωνίας.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, νεκρός είναι ένας 51χρονος εργάτης υπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος εκτελούσε εργασίες καθαρισµού σε αποχετευτικό δίκτυο βιολογικού καθαρισµού, καθώς και ένας 37χρονος Έλληνας, που έσπευσε να βοηθήσει τον 51χρονο,
όταν έχασε τις αισθήσεις του.
Οι άλλοι δύο τραυµατίες είναι ένας 66χρονος και ένας 22χρονος, οι οποίοι τραυµατίστηκαν στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τους δύο πρώτους. Οι τραυµατίες
διακοµίσθηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκοµείο της Σπάρτης.
Όσον αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το εργατικό δυστύχηµα, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Πάντως, σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες, όταν ο
51χρονος εργάτης µπήκε στο αντλιοστάσιο, αντιµετώπισε αναπνευστικά προβλήµατα
και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Αµέσως έσπευσε στο αντλιοστάσιο ο 37χρονος, ο
οποίος αντιµετώπισε και αυτός αναπνευστικά προβλήµατα. Στην συνέχεια, βλέποντας ο
66χρονος και 22χρονος τι συνέβαινε, έσπευσαν για να βοηθήσουν, αλλά αντιµετώπισαν
και αυτοί αναπνευστικά προβλήµατα.
Ταυτόχρονα, άλλοι πολίτες ειδοποίησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία και στο σηµείο
έφθασαν εννέα πυροσβέστες µε τρία οχήµατα. Οι πυροσβέστες ανέσυραν από το φρεάτιο του αντλιοστασίου τον 51χρονο χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, καθώς και τα άλλα
τρία άτοµα.

Σχετικά µε τα ακριβή αίτια του θανάτου του 51χρονου και του 37χρονου, απαντήσεις
αναµένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ τις έρευνες των αρχών για το
δυστύχηµα εκτιµάται ότι θα βοηθήσουν οι καταθέσεις που θα δώσουν οι δύο τραυµατίες.
Ο 22χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιµη κατάσταση στο νοσοκοµείο της Σπάρτης, µε οξεία
αναπνευστική ανεπάρκεια. Σύµφωνα µε τον διοικητή του νοσοκοµείου Σωτήρη Μπότσιο, ο 22χρονος διασωληνώθηκε άµεσα και οι γιατροί κατέβαλλαν προσπάθειες, για
την αναρρόφηση υγρών από τους πνεύµονες.
Ο δεύτερος τραυµατίας που είναι 66χρόνων, διακοµίσθηκε στο νοσοκοµείο µε µέτρια
αναπνευστική ανεπάρκεια και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους γιατρούς
σταθερή και ικανοποιητική.
Επίσης, µεταφέρθηκαν στο νοσοκοµείο µε αναπνευστικά προβλήµατα δύο πυροσβέστες και ένας αστυνοµικός, που συµµετείχαν στις προσπάθειες για τους απεγκλωβισµούς από το φρεάτιο.

Απόπειρα απόδρασης κατηγορουµένων

Α

Τρεις νεκροί σε µάχη µε όπλα µέσα σε δικαστήριο στη Μόσχα

ιµατηρό περιστατικό σηµειώθηκε σε
δικαστήριο της Μόσχας: Η αίθουσα
έγινε σκηνικό ανταλλαγής πυρών µε
αποτέλεσµα να χάνουν τη ζωή τους τρεις που
στέκονταν στο εδώλιο.
Οι πρώτες αναφορές, τις οποίες επικαλείται το
ρωσικό πρακτορείο TASS, υποστηρίζουν πως
πέντε από τους έντεκα κατηγορούµενους που
δικάζονταν, ορισµένοι προσπάθησαν να αρπάξουν τα όπλα των αστυνοµικών και κρατήσουν
οµήρους.
Οι πέντε άνδρες, που διώκονταν για ληστείες,
επιτέθηκαν στους αστυνοµικούς µέσα στο ασανσέρ του δικαστικού µεγάρου στο Κρασνογκόρσκ
(βορειοδυτικά της Μόσχας) και προσπάθησαν
να αποσπάσουν τα όπλα τους.
Οι αστυνοµικοί άνοιξαν πυρ µε αποτέλεσµα
να σκοτωθούν οι τρεις κατηγορούµενοι και οι άλλοι δύο να τραυµατιστούν, ανέφερε εκπρόσωπος της τοπικής
αστυνοµίας. Νωρίτερα, ένας δικηγόρος των κατηγορουµένων είχε κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς σε ανταλλαγή
πυρών µέσα στο δικαστήριο.
Τα µέλη της συµµορίας κατάγονταν από την κεντρική Ασία και είχαν σπείρει τον τρόµο στην περιοχή της Μόσχας για
πάνω από δύο χρόνο. Σύµφωνα µε την Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας, δρούσαν πάντα µε τον ίδιο τρόπο: έσκαγαν
τα λάστιχα των αυτοκινήτων για να τα αναγκάσουν να σταµατήσουν, σκότωναν τον οδηγό και λεηλατούσαν το όχηµα.
Η συµµορία ονοµαζόταν GTA, από τα αρχικά του γνωστού βιντεοπαιχνιδιού Grand Theft Auto. Οι ύποπτοι κατηγορούνται οτι σκότωσαν 17 ανθρώπους και αν κρίνονταν ένοχοι κινδύνευαν να καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη.

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Η΄ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6985821192
ΓΑΜΟΣ

Ο Θεόδωρος Παρχαρίδης του Χαράλαµπου και της
Μαρίας το γένος Αθανασιάδη κάτοικος Ασπροπύργου
και η Κετσετσίδη Σοφία του Γεωργίου και της Ελένης το
γένος Μπανταρτσούκ κάτοικος Ασπροπύργου πρόκειται
να έλθουν σε γάµο που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό
Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Ασπρόπυργο

12-θριάσιο

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 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 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

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΦΥΛΗΣΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΩΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΙ/ΒΟΗΘΟΙ
ΤΗΛ: 2102480235 & 2102481717 ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
IFONITONAMEA@GMAIL.COM

"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ
ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

EIMAIL:HR@MAVELEC.GR, FAX : 2105556953."
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγειος
επαγγελµατικός χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου.
∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή mini market.
Τιµή συζητήσιµη. 6977982173

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ )
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛ: 6977426279

Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017

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

ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 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.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ
Σ ΧΩΡΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (
ΠΡΩΗΝ
ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ).
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3
ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ
ΓΥΡΩ ∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
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
ΚΩ∆. 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 ∆ιευθυντή 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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ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΟΦΙΑΝΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆Η
ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΖΙΝΚΑ ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΛΟΥΤΣΙΚΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ

O ΑΡΤΙΟΝ (ARTJON)
ΝΤΥΛΕ (DYLE) ΤΟΥ
ΛΕΩΝΙ∆Α (LEONIDHA)
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΟΝΕΤΑ
(ΑΝΤΟΝΕΤΑ) ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΑΡΑΠΗ (ARAPI)
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΡΟΣΚΟΒΕΤΣ ΦΙΕΡ
ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΜΕΜΑΛΙΑΪ ΑΛΒΑΝΙΑΣ,
ΚΑΙ Η ΜΠΟΥΤΣΟΛΛΙ
ΜΠΟΡΙΑΝΑ ΤΟΥ
ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΛΜΠΟΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΖΙΧΑΝΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΙΜΑΣ
ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

θριάσιο-13

Πινγκ-πονγκ Τσίπρα- Μητσοτάκη µε "φαρµακερά" βέλη για όλη την ατζέντα της επικαιρότητας

Σ

ε πολιτικό "πινγκ πονγκ" µεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξελίχθηκαν οι δευτερολογίες των, µε τον πρωθυπουργό να επιχειρεί
αντεπίθεση επικαλούµενος την "κοινωνική ευαισθησία" και την ταξική µεροληψία της κυβέρνησης υπέρ αδυνάτων και τον πρόεδρο της Ν.∆, να του υπενθυµίζει ότι
τα µέτρα που ψήφισε η κυβέρνησή του πρόσφατα, δεν θα επιβαρύνουν παρά τους
φτωχούς.
∆ιάλογος Βούτση- Μητσοτάκη

Παραλλήλως, το τεταµένο κλίµα στην Βουλή διασκέδασε ένας σύντοµος χιουµοριστικός διάλογος µεταξύ του Νίκου Βούτση και του Κ. Μητσοτάκη.
Με αφορµή επικλήσεις προς τον πρόεδρο της Βουλής, κατά τη διάρκεια της οµιλίας
του προέδρου της Ν.∆, να "µαζέψει" διαφόρους... θορυβούντες που σκέπαζαν σε ντεσιµπέλ την τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Βούτσης, απάντησε: "Κανέναν δεν
µαζεύουµε εµείς. Κυριολεκτικά κανέναν". Στην ατάκα Βούτση, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: Αλίµονο, εδώ δε µαζεύετε τον Ρουβίκωνα, τους βουλευτές θα µαζέψετε;".
Ο κ. Βούτσης γέλασε και απευθυνόµενος στον πρόεδρο της Ν.∆, του είπε: Κύριε
Μητσοτάκη ξέρω ότι έχετε χιούµορ και επίτηδες το είπα, ήξερα ότι θα το προσέχατε.
Τσίπρας: Γιατί τόσα νεύρα;

Στις αιτιάσεις του κ. Μητσοτάκη για την κάκιστη νοµοθέτηση δια τροπολογιών, ο Α.
Τσίπρας επιχειρησε δια συµψηφισµού να απαντήσει: "Ξεχάσατε ότι νοµοθετούσατε
αποκλειστικά µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου; Το 2014 νοµοθετήσατε περίπου
270 τροπολογίες τελευταίας στιγµής. Εµείς το 16 τις ανεβάσαµε λίγο παραπάνω. Εσείς
είχατε 60 νοµοσχέδια, εµείς 90" είπε και υπενθύµισε: "Εµεις φέραµε µε τροπολογία της
τελευταίας στιγµής και κοινωνικά µέτρα ενώ εσείς ψηφίζατε ασυλίες στους τραπεζικούς
που διαχειρίζονταν τα θαλασσοδάνεια σας".
Στο ίδιο πλαίσιο, εγκάλεσε ξανά τον Κ. Μητσοτάκη πως "στην πραγµατικότητα έχει
σχέδιο ακραία νεοφιλελεύθερο. Αυτό που τον ενδιαφερει είναι το ιδιωτικό και όχι το
∆ηµόσιο. Μιλάει για ανοµία µε αφορµή το άσυλο γιατί; Επειδή επιστρέψαµε στο
πλαίσιο γιαννακου της κυβέρνησης Καραµανλή;".

Εγκάλεσε δε τον πρόεδρο της Ν.∆ ότι επιθυµεί την αξιολόγηση ως εργαλείο για να
επιβληθούν ακραίες επιλογές: κατάργηση ιδρυµάτων, µείωση δηµόσιων δαπανών,
µείωση δηµοσίων υπαλλήλων"ενώ αναφερόµενος στη θητεία του κ. Μητσοτάκη στο
υπουργείο ∆. Μεταρρύθµισης, είπε: "Ισως να µην έχει ξεχάσει και τη θητεία του που
ήθελε να χρησιµοποιήσει την αξιολόγηση όπου εκ των προτέρων είχε αποφασιστεί ότι
το 25% θα κρινόταν άχρηστο για να φύγει από το δηµόσιο. Αυτή την αξιολόγηση εµείς
δεν τη θέλουµε".
Επιστρέφοντας στον κεντρικό πυρήνα της ρητορικής του ( εµείς οι αριστεροί- εσείς οι
ανάλγητοι νεοφιλελεύθεροι) ο κ. Τσίπρας ρώτησε τον κ. Μητσοτάκη:
"Νοιάζεστε εσείς για τον άνθρωπο της ∆. Αττικής; Μειωσατε ως κυβέρνηση τη
δαπάνη για την Παιδεια. Τι κάνατε όσο ήσασταν κυβέρνηση για αυτούς τους ανθρώπους";
"Μέσα σε 1,5 µήνα εχετε ζητήσει τρεις εξεταστικές επιτροπές πετώντας την µπάλα
στην εξεδρα για τα ζητηµατα του παρόντος. Ζητήσατε από τα αυτοδιοικητικά σας στελέχη να µποικοταρουν µια διαδικασία που αφορά την αυτοδιοίκηση επειδή θα ηταν ο
Πρωθυπουργός. Και δε διστασατε να βαλετε απαγορευτικό και στον ανιψιό σας. Φτάσατε στο σηµείο να χάσετε και κάθε ίχνος αστικής ευγένειας, την ηµέρα των γενεθίων
µου να µου απευθύνετε ύβρεις", είπε και τον προέτρεψε: "Αντι να ζητείτε ανα 15ηµερο
από µια εξεταστική, να φτιάξετε εκει στην πειραιώς και µια εξεταστική επιτροπή για να
ανακαλύψετε γιατί έχετε τόσα νευρα. Γιατι τα νευρα δε θα σας βγουν σε καλό".
Μητσοτάκης: Τις επιλογές σας τις πληρώνουν οι φτωχοί

Στη δευτερολογία του ο πρόεδρος της Ν.∆ δεν χαρίστηκε στον Α. Τσίπρα περί των
τροπολογιών, καταθέτοντας µάλιστα και τον αριθµό αυτών που έχει καταθέσει η
κυβέρνηση.
"Πόσες τροπολογίες έχετε καταθέσει; 159. Ειστε αυτός που ήρθατε στην εξουσία
καταγγέλλοντας τον τρόπο που νοµοθετούσε η κυβέρνηση. Οι πιο πολλές δεν είχαν να
κάνουν µε µνηµονιακές δεσµεύσεις αλλά είναι ρουσφέτια που περνάτε για να εξυπηρετήσετε τις εκλογικές σας πελατείες".
∆ιαψεύδοντας τη µοµφή του Α. Τσίπρα ότι επιθυµεί την αξιολόγηση ως δούρειο ίππο
για απολύσεις , ο κ. Μητσοτάκης του απάντησε:
"Λέτε ψέµατα ότι η αξιολόγηση θα οδηγούσε σε απολύσεις. Υπήρχε ρητή αναφορά
ότι δεν θα γίνονταν απολύσεις".
Απαντώντας και στα περί κοινωνικής ευαισθησίας του πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης του υπενθύµισε: " Εγώ εκλέγοµαι εδώ και πολλά χρόνια στη ∆υτ. Αθήνα. ∆εν
έχετε το προνόµιο της κοινωνικής ευαισθησίας. ∆ιότι κατεξοχήν σήµερα οι κάτοικοι των
υποβαθµισµένων περιοχών της χώρας, πληρώνουν τις συνέπειες της δικής σας πολιτικής. Ποιος θα πληρώσει τον λογαριασµό όταν µειωθεί το αφορολόγητο; Όταν µειωθούν και άλλο οι συντάξεις ποιος θα πληρώσει τη νύφη; Οι πλούσιοι ή οι φτχωχοί;", διερωτήθηκε και κατέληξε: "Αρκετα µε την καραµέλα της ταξικής κοινωνικής ευαισθησίας".
Παραλλήλως, ο κ. Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας την δευτερολογία του, δεν ...υπαναχώρησε ούτε πόντο από τα αιτήµατα της Ν.∆ για σύσταση δύο εξεταστικών επιτροπών , µια για Βαρουφάκη και την έτερη για την υπόθεση Καµµένου:"∆εν είναι όλα
γνωστά. Και το τι έγινε το πρώτο εξάµηνο δεν ξεπλένεται από τις εκλογές. Πρωτίστως
γιατί οι καταστροφικές συνέπειες οι οικονοµικές εξακολουθούν να µας ταλανιζουν. Οι
αποκαλύψεις είναι τέτοιες που αργά ή γρήγορα θα µάθουµε την αλήθεια. Θα έπρεπε
να είστε ο πρώτος που θα έπρεπε να θέλετε την εξεταστική" συµπλήρωσε

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 ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει 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: ∆ιατίθεται (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

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
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 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
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€

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
115 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΗΠΟ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 520 Τ.Μ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ: 6947144257

.

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 ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.
ΤΗΛ
6945376503
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της ∆υτικής 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 ΕΛΛΗΝΙ∆Α 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

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 Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι Γ Ι Α Α Γ Ο ΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 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. ∆ίνεται αµοιβή
200
ευρώ
Τηλ:
6932851913.

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

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ /ΜΑΝ∆ΡΑ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6986712390
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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 ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55466745546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ 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
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344
∆/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 ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-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
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 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

Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017

16-θριάσιο

22

14

18

12

12
1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου

1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου

