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Εγκαίνια Έκθεσης το Σάββατο 10 Μαρτίου & ώρα 19:00
Μια αναδροµή στην ιστορία του τοπικού έντυπου τύπου της
Ελευσίνας, από το 1945 έως σήµερα

ΣΕ ΑΝΩ ΛΙΩΣΙΑ,
ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΙ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Εµπρησµοί αυτοκινήτων τα
ξηµερώµατα της Πέµπτης

σελ. 8

Πυρπόλησαν ξωκλήσι πριν λίγες µέρες στο Ζεφύρι

σελ. 2

Νίκος Σοφιανός:

Κατάργησαν τη ∆ΟΥ
Αχαρνών για να
διορίζουν τους κατα
Στη δηµόσια συζήτηση-απολογισµό του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2017
Ιδέες και προτάσεις για την καλυτέρευση τόπους «Καρανίκες»
και εξέλιξη του θεσµού

ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ Π.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πεπραγµένα και
προγραµµατισµός έργων
για τις πληµµύρες
σελ. 2

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αφιερωµένος
στη Γυναίκα
ο µήνας Μάρτη ς

σελ. 7

σελ. 6

Εκστρατεία
ευαισθητοποίησης
για τα αδέσποτα ζώα
στα σχολεία του
∆ήµου Αχαρνών

σελ. 3-4

Παρέµβαση στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για το ΧΥΤΥ Γραµµατικού και το ΧΥΤΑ
Φυλής
σελ. 8

σελ. 9

σελ. 3

ΣΤΟ 20,9% Η ΑΝΕΡΓΙΑ
ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Παραµένει πρώτη η Ελλάδα
στην ΕΕ- Αυξάνονται οι
άνεργοι κάτω των 25 ετών
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ,
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΡΝΑ∆ΟΡΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ
σελ. 15

2-θριάσιο
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Ασπρόπυργος

Γκαραγκούν η Ευαγγελία Σ. Ρόδου 6 & Θριασίου,
2105576086
Ελευσίνα
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχν είου 63, 2105546250
Μάνδρα

Αθαν ασοπούλου Χρυσάν θη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
Άνω Λιόσια

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αχαρν ών 36, 2102472215
Αχαρν ές

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 328

Τηλέφων ο : 210-2316792
Χαϊδάρι

ΜΑΓΟΥΛΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 14
Τηλέφωνο : 210-5821855

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και παγωνιά
Η θερµοκρασία από 7 έως 14
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ευδοκία, Ευδοκούλα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή,
Εύη, Παράσχος, Πάρης, Πάρις
Χαρίσιος, Χάρισος, Χαρίσης, Χαρίσα

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

∆ιεύθυνση: 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

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

Εγκαίνια Έκθεσης το Σάββατο 10 Μαρτίου & ώρα 19:00

Μ

ια
αναδροµή
στην ιστορία του
τοπικού έντυπου
τύπου της Ελευσίνας, από
το 1945 ως σήµερα,
επιχειρεί η περιοδική έκθεση «Eν ."".Τυπώσεις
στην Ελευσίνα», που
εγκαινιάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδας
Κανελλόπουλος, το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 και
ώρα 19.00.
Η έκθεση αποτελεί τη
δεύτερη δηµόσια δράση
της ∆ιοικούσας Επιτροπής
του Μουσείου Νεότερης
Ιστορίας της Ελευσίνας «Γεώργιος Αµπατζόγλου»
σε συνεργασία µε το Τµήµα Πολιτισµού του
Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού, Αθλητισµού, Κοινωνικής
Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής (Π.Α.Κ.Π.Π.Α.)
του ∆ήµου Ελευσίνας, µετά την εξαιρετικά επιτυχηµένη πρώτη δράση του Μουσείου, «΄Ανθρωποι
και εργοστάσια – Βιοµηχανική Ελευσίνα».
Ηµερήσιος τύπος, µαθητικά έντυπα, περιοδικά
και εκδόσεις τοπικών λαογραφικών συλλόγων
συνθέτουν την ύλη της συγκεκριµένης έκθεσης.
Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει,
να παρατηρήσει, να θυµηθεί, να αναπολήσει και
να ανασυνθέσει την πολιτική, κοινωνική και οικονοµική ιστορία της πόλης µέσα από άρθρα, µόνιµες στήλες, ανακοινώσεις, θέµατα της καθηµερινότητας αλλά και από φωτογραφίες, εικόνες,
σκίτσα.

H επιµέλεια της έκθεσης ανήκει στην αρχιτέκτονα – µηχανικό Αναστασία ∆άλµα.
∆ιάρκεια έκθεσης έως 24 Μαϊου 2018

INFO: Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Ελευσίνας
«Λεωνίδας Κανελλόπουλος»,
1η είσοδος: ∆ραγούµη 37, Παραλία Ελευσίνας.
Τηλ.: 210- 5565629, 210- 556561.
2η είσοδος: Χαριλάου 48- Παραλία Ελευσίνας

Ώρες λειτουργίας : Tρίτη έως Παρασκευή
10:00 -13:00, απόγευµα Τρίτη έως Παρασκευή
17:00 -20:00 , Σάββατο 11:00 -16:00, Kυριακή
11:00 - 14:00.
Πληροφορίες: www.pakppa.gr
Είσοδος ελεύθερη

ΣΕ ΑΝΩ ΛΙΩΣΙΑ, ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Εµπρησµοί αυτοκινήτων τα ξηµερώµατα της Πέµπτης

Αλλεπάλληλοι
εµπρησµοί
αυτοκινήτων έγιναν τα ξηµερώµατα της Πέµπτης σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα
µε την πυροσβεστική υπηρεσία:
Κατασβέστηκε πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε
σε
Ε.Ι.Χ.
αυτοκίνητο, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στα Άνω Λιόσια Αττικής.
Κατασβέστηκε πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε
σε
Ε.Ι.Χ.
αυτοκίνητο, επί της οδού Ηπείρου στην περιοχή της Αγίας
Βαρβάρας Αττικής.
Κατασβέστηκε πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε σε Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, στη συµβολή των οδών Παναγίας Γρηγορούσης και Λιοσίων στο δήµο
Αχαρνών Αττικής.
Κατασβέστηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, επί της οδού Ωροµέδοντος στην περιοχή της Άνω Κυψέλης στην Αθήνα.
Κατασβέστηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας στην
Αθήνα.

Πυρπόλησαν ξωκλήσι πριν λίγες µέρες στο Ζεφύρι

Να σηµειωθεί ότι πριν λίγες ηµέρες στις φλόγες τυλίχθηκε ένα ξωκλήσι επί της οδού Παναγίας Γρηγορουσης στο Ζεφύρι ,µετά από εµπρησµό που προκάλεσαν άγνωστοι. Άµεσα περίοικοι ενηµέρωσαν
την πυροσβεστική για το συµβάν µε 3 πυροσβέστες να µεταβαίνουν στο σηµείο µε ένα όχηµα και θέτουν
υπό έλεγχο την φωτιά.Απο την φωτιά προκλήθηκαν µικρές υλικές ζηµιές ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η ΕΛ.ΑΣ.
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θριάσιο-3

Στη δηµόσια συζήτηση-απολογισµό του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2017

Ιδέες και προτάσεις για την καλυτέρευση
και εξέλιξη του θεσµού
Επιστολή ∆ηµάρχου Αγ. Αναργύρων Καµατερού στον Φορέα ∆ιαχείρισης
του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης.

Τ

η ∆ευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 διεξήχθη µε
επιτυχία η δηµόσια συζήτηση- απολογισµός του
Φεστιβάλ Αισχύλεια 2017, στο ισόγειο του
κτιρίου που στεγάζεται η Κοινωφελής Επιχείρησης
∆ήµου Ελευσίνας (Κ.Ε.∆.Ε.) στην αίθουσα "Στέκι".
Aρκετός κόσµος ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα του
δηµάρχου Γιώργου Τσουκαλά εκ µέρους της Επιτροπής
Αισχυλείων, πολίτες της Ελευσίνας, καλλιτέχνες, εκπρόσωποι της διοίκησης του ∆ήµου και της Eleusis 2021 και
εθελοντές του φεστιβάλ. Της παρουσίασης ηγήθηκε η
πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε. κυρία Μαρούγκα Κωνσταντίνα
ως συντονίστρια της Επιτροπής Αισχυλείων.

Αποτελεί πάγια θέση του
∆ήµου µας η υπεράσπιση της
φυσιογνωµίας και του
ενιαίου χώρου που ανήκει
στους πολίτες
Ακολούθησαν η κυρία Γιακωβάκη Κωνσταντίνα εκ µέρους της οµάδας των µουσικών επιλογών, η κυρία Μητροπούλου Μαίρη εκ µέρους της οµάδας των θεατρικών επιλογών, ο κύριος Μπαλόκας Χριστόδουλος ο οποίος
µίλησε για τις επιλογές του κινηµατογράφου και ο κύριος
Αραούζος Γιώργος εκ µέρους του Σ.∆.Υ.Ε. που µίλησε
για την εξαιρετικά επιτυχηµένη διοργάνωση του ηµιµαραθωνίου "Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού". Ξεχωριστή ήταν
επίσης η παρουσία των εθελοντών που µοιράστηκαν τις
εµπειρίες τους θυµίζοντας µας πολύ όµορφες στιγµές
αυτής της διοργάνωσης.
συνεχίζεται στη σελ. 4

Νίκος Σοφιανός: Κατάργησαν τη ∆ΟΥ Αχαρνών
για να διορίζουν τους κατα τόπους «Καρανίκες»

Ο

Νίκος Σοφιαν ός, µέλος ∆.Σ. ΕΒΕΑ, ∆.Σ ∆ιεθν ούς Εµπορικού Επιµελητηρίου, και µέλος Πολίτικης Επιτροπής Ν∆, τοποθετήθηκε σε συν έν τευξή του στον σταθµό f ocus στην επικείµεν η κατάργηση της ∆ΟΥ
Αχ αρν ών και απορρόφησή της απο αυτή των Αγίων Αν αργύρων . Το θέµα πρόσφατα ήρθε και στη
Βουλή, µε σχ ετική ερώτηση της Εύης Χριστοφιλοπούλου.

Υποκριτικό το σκεπτικό της απόφασης
Ο κος Σοφιαν ός χ αρακτήρισε την απόφαση παράλογη, καθώς ο ∆ήµος των Αχ αρν ών αριθµεί 180.000
κατοίκων και 10.000 επιχ ειρήσεων , εκ των οποίων 3.500 είν αι εγεγγραµέν ες στον ΕΒΕΑ. Αν αφορικά στο σκεπτικό της απόφασης κατάργησης της εν λόγω ∆ΟΥ , αν έφερε πως απο το κλεισιµο και τις συγχ ων εύσεις των
∆ΟΥ , το Υ πουργείο Οικον οµικών εξοικον οµεί 2.2εκατ. ευρώ αν α έτος το – ποσό το οποίο είν αι µικρό στον
προυπολογισµό, αν αν αλογιστούµε την ταλαιπωρία που προκαλεί. Ο ίδιος σηµείωσε χ αρακτηριστικά πως «η
Κυβέρν ηση ταλαιπωρεί τον επιχ ερηµατία για ν α στεγάσει και ταισει τους κατα τόπους Καραν ίκες».
Πάγια θέση η µείωση δαπανών, αλλα µε σωστά κριτήρια
Στη συν έχ εια ξεκαθάρισε οτι δεν αν τιτίθεται στη µείωση των δαπαν ών ωστόσο εξέφρασε τις αν τιρρήσεις του
για τα κριτήρια για την εφαρµογή τους. Τέλος, αν τιπρότειν ε ν α απορροφηθεί άλλη ∆ΟΥ που απευθύν εται σε λιγότερο πληθυσµό, σε αυτή των Αχ αρν ών .

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι µέλη του ∆.Σ. του Φορέα
∆ιαχείρισης του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης
Αποτελεί πάγια θέση του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων
– Καµατερού η υπεράσπιση της φυσιογνωµίας,του
χαρακτήρα και της λειτουργικότητας του Πάρκου ως
ενιαίου χώρου που ανήκει στους πολίτες της Αττικής
και προφανώς στους κατοίκους της ∆υτικής Αθήνας.
Θεωρώ ότι κατανοείτε απολύτως, πόσο µάλλον εσείς
προσωπικά κ. Πρόεδρε µε την επιστηµονική σας ιδιότητα, την κρίσιµη σηµασία που έχει ο ενιαίος χαρακτήρας του Πάρκου, όχι µόνο διοικητικά αλλά
πρωτίστως λειτουργικά, για την επίτευξη των στόχων
δηµιουργίας και λειτουργίας του.
Το Πάρκο Αντώνης Τρίτσης δεν µπορεί να αποτελέσει απλό άθροισµα παρακείµενων µεταξύ τους χώρων,
πρακτικά δηλαδή να τεµαχιστεί για να εξυπηρετηθούν
επιµέρους ανάγκες των όµορων ∆ήµων. ∆ιαδικασία
που εφόσον επιτρέψουµε να ξεκινήσει, είναι άγνωστο
που µπορεί να καταλήξει.

συνεχίζεται στη σελ 10

ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ Π.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Πεπραγµένα και προγραµµατισµός
έργων για τις πληµµύρες

Ο

Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, κ.
Βασιλείου Γιάννης, παραχωρεί συνέντευξη τύπου µε θέµα: Η δράση της Περιφέρειας Αττικής στις πληµµύρες της 15ης Νοεµβρίου: Πεπραγµένα και προγραµµατισµός έργων.
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 5
Μαρτίου και ώρα 11:00 π.µ, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής στην Ελευσίνα,
Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος.

4-θριάσιο
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∆εν είχε αίσιο τέλος η
περιπέτεια της Γ. Λαζαρίδη
που είχε εξαφανισθεί στο Χαϊδάρι

Τ

Συνεχίζεται από τη σελ. 4

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση µε τους παρευρισκόµενους, που µε γνώµονα την
αγάπη τους για το θεσµό εξέφρασαν απόψεις και έκαναν προτάσεις για την καλυτέρευση και εξέλιξη του θεσµού
Η κυρία Μαρούγκα από την πλευρά της, τόνισε το συλλογικό πνεύµα που διακατέχει το θεσµό και τη διοργάνωση
του και ευχαρίστησε ξεχωριστά : τους καλλιτέχνες που µε τα δικά τους εκφραστικά µέσα έχουν προσφέρει στην Ελευσίνα και στα Αισχύλεια την ψυχή τους, την επιτροπή του Φεστιβάλ Αισχύλεια για όλο το χρόνο που διαθέτει για τη διοργάνωση αλλά και τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ, τους φορείς που συνεργάζονται µε το Φεστιβάλ, τις υπηρεσίες όλου
του δήµου και των νοµικών προσώπων του που αυτό το διάστηµα τρέχουν κι αυτοί παράλληλα µε όλα τους τα καθήκοντα και προσφέρουν στη διεξαγωγή των εκδηλώσεων, τους Εθελοντές του Φεστιβάλ Αισχύλεια αλλά και το Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου, όλους τους υπαλλήλους της Κοινωφελούς Επιχείρησης καθώς και το γραφείο διοργάνωσης.
Κλείνοντας ευχαρίστησε το ∆ήµο Ελευσίνας που πιστεύει στο θεσµό των Αισχυλείων και τον στηρίζει διαχρονικά.

Αρ. Μητρώου:
30317/31/16.9.2014
E-MAIL:
lovinglifefylis@gmail.com
ΦΥΛΗ 16/2/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Ετήσιας Τακτικής Γεν ικής
Συνέλευσης των Μελών του
Σ ω µ ατ ε ί ο υ
« Φι λ ο ζ ω ι κ ό ς
Π ολ ι τ ι σ τ ι κ ός
Σ ύ λ λ ογ ος
ΦΥΛΗΣ»

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
καλεί τα µέλη του Συλλόγου να
πάρουν µέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε το ισχύον καταστατικό,
που θα πραγµατοποιηθεί την 6η
ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και
ώρα 18:00, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του
ΚΑΦΕ
“Τυφλόµυγα”,
που
βρίσκεται επί της οδού Σωτήρη
Πέτρουλα 26 – Άνω Λιόσια Αττικής, προκειµένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω
θεµάτων:

1. ∆ιοικητικός και Οικονοµικός Απολογισµός Περιόδου
01.01.2017 – 31.12.2017.
2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
3. Προκήρυξη Αρχαιρεσιών
(εκλογών), προς ανάδειξη νέου
∆.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής - προσδιορισµός ηµεροµηνίας , ώρας και τόπου διεξαγωγής τους.
4. Εκλογή τριµελής Εφορευτικής Επιτροπής.
5. ∆ιαγραφή µελών.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η διαδικασία εκλο

γής της Εφορευτικής Επιτροπής, το ∆.Σ. θα προβεί σε κλήρωση των µελών της, προκειµένου να βγούν τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και των
αναπληρωµατικών τους.
Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν είναι δυνατόν να
είναι υποψήφιοι, για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο .

Για την επίτευξης της απαιτούµενης απαρτίας της Γ. Συνέλευσης, απαιτείται η παρουσία
του 1/3 τουλάχιστον των ταµειακώς εντάξει µελών του Συλλόγου.

ην22.02.2018, η Κοι νωνι κή Υπηρεσί α δέχθηκε κλήση στηνΕθνι κή Γραµµή SOS 1065 και ενηµερώθηκε γι α τον εντοπι σµό και
την απώλει α ζωής της άτυχης γυναί κα. Η σορός της
εντοπί στηκε από δι ερχόµενους πολί τες, στην περι οχή του Σχι στού.
Η άτυχη 73χρονη, εί χε εξαφανι σθεί την 19.02.2018, από το σπί τι της
στην περι οχή του Χαϊ δαρί ου, Αττι κής. Έκτοτε δεν εί χε δώσει σηµεί α
ζωής. Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, µετά από αί τηµα των οι κεί ων της και µε τη
συγκέντρωση των απαραί τητων δι και ολογητι κών., εξέδωσε SILVER
ALERT γι α την κι νητοποί ηση όλων γι α την ανεύρεσή της. ∆υστυχώς,
βρέθηκε νεκρήG
Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ εκφράζει τα θερµά συλλυπητήρι α στην οι κογένει α της εκλι πούσας.
Η ΜΚΟ Γραµµή Ζωής, µε το Silver Alert Hellas και την Εθνι κή γραµµή SOS γι α τους ηλι κι ωµένους «1065», µε τη βοήθει α των Αρχών, των
φορέων και των απλών πολι τών κατορθώνει να κι νητοποι εί την κοι νωνί α γι α να βρει τους συνανθρώπους µας που αναζητούνται .Σηµαντι κό ρόλο παί ζει η δηµοσι οποί ηση µι ας εξαφάνι σης από τα Μ.Μ.Ε.
Και αυτό, γι ατί η συµµετοχή όλων µας, βοηθά να βρεθούν οι
συµπολί τες µας που βρί σκονται σε κί νδυνο.
Καθορι στι κό ρόλο στηνάµεση κι νητοποί ηση παί ζει η όσο το δυνατόν
συντοµότερη ενεργοποί ηση του SILVER ALERT, αφού σύµφωνα µε τα
στατι στι κά στοι χεί α της ΓΡΑΜΜΗΣ ΖΩΗΣ:
Γι α 8 στους 10 αναζητούµενους που βρέθηκαν σώοι , τα οι κεί α τους
πρόσωπα εί χαν καταθέσει τα δι και ολογητι κά γι α την έκδοση S.A.
µέσα στο πρώτο τρι ήµερο από τηνεξαφάνι σή τους, ενώ γι α 6 στους 10
αναζητούµενους που εντοπί σθηκανθανόντες, τα οι κεί α τους πρόσωπα
εί χαν καταθέσει τα δι και ολογητι κά γι α την έκδοση S.A. πέραν των 72
ωρών (τρι ηµέρου) από την εξαφάνι σή τους.

Σε περίπτωση µη επίτευξης
της απαιτούµενης απαρτίας,
συγκαλείται 2η στη σειρά Γ.Σ. µε
τα ίδια θέµατα, στις 13/3/2018
ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00
στην ίδια αίθουσα χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
Για την επίτευξη της απαιτούµενης ανωτέρω απαρτίας
απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/5 των ταµειακώς
εντάξει µελών του Συλλόγου.
Σε περίπτωση µη επίτευξης
και αυτής της απαιτούµενης
απαρτίας , συγκαλείται τρίτη και

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ κατά σειρά στις
20/3/2018 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
18:00 στην ίδια αίθουσα µε τα
ίδια θέµατα και χωρίς όριο απαρτίας.
Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο
Η πρόεδρος

ΖΕΡΒΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η Γραµµατέας

ΜΠΑΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

θριάσιο-5
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Τ

2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Ε RASMUS+

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΟΤΑ

ο 2ο Επαγγελµατικό Λύκειο Ελευσίνας, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος
Erasmus+, που χρηµατοδοτείται και ελέγχεται
από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), θα υλοποιήσει πρόγραµµα κινητικότητας 15 µαθητών (Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Τοµέα) και 10 εκπαιδευτικών
(αντίστοιχων ειδικοτήτων) στην Βαρκελώνη της
Ισπανίας, µε τίτλο:«Τεχνολογίες Φόρτισης και αποθήκευσης ηλεκτρικής Ενέργειας Υβριδικών και Ηλεκτρικών
οχηµάτων : Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευοµένων και
εκπαιδευτών σε τεχνολογίες οχηµάτων και πρωτοτύπων».
Το πρόγραµµα κατάρτισης των µαθητών
έχει διάρκεια 14 ηµερών και των εκπαιδευτικών 7
ηµερών και θα διεξαχθούν –αντίστοιχαστις 7-22 και 14-22 Μαρτίου του 2018.

Το πρόγραµµα αποσκοπεί αφενός στην ανάπτυξη
γνώσεων και δεξιοτήτων των µαθητών και εκπαιδευτικών
στην εν λόγω τεχνολογία και στην ισχυροποίηση του βιογραφικού τους, αφετέρου στην ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων και επαγγελµατικής συµπεριφοράς σε σύγχρονους ευρωπαϊκούς εργασιακούς χώρους.

Τα συνεχώς αυξανόµενα ποσοστά πωλήσεων υβριδικών και ηλεκτρικών οχηµάτων ,η διαρκής εξέλιξη
αυτών απ’όλες τις αυτοκινητοβιοµηχανίες και η επέκταση
του δικτύου φόρτισης στην Ευρώπη µε ταχύτατους ρυθµούς ,προοιωνίζουν την δηµιουργία µιας δυναµικής αγοράς εργασίας, µε ραγδαία ανάπτυξη και δηµιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, που θα απαιτούν εξειδικευµένους επαγγελµατίες για την συντήρηση/έλεγχο/επισκευή των υβριδικών/ηλεκτρικών οχηµάτων και για την
κατασκευή/συντήρηση των υποδοµών κ’ εγκαταστάσεων
φόρτισής τους.
Στις 2 Φεβρουαρίου 2018,στο πλαίσιο προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων του προγράµµατος κινητικότητας και προκειµένου να µεγιστοποιήσουµε τα επιδιωκόµενα µαθησιακά οφέλη από την κατάρτιση-επιµόρφωση
στην Βαρκελώνη και συγχρόνως να επικαιροποιήσουµε
την παρεχόµενη γνώση-εκπαίδευση των µαθητών µας,
οργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε επιτυχώς, εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης της αυτοκινητοβιοµηχανίας ΤΟΥΟΤΑ, στην Ελευσίνα.
Στην εκπαιδευτική επίσκεψη συµµετείχαν µαθητές της
Γ΄τάξης των ειδικοτήτων: «Τεχνικός Οχηµάτων» και
«Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων ,Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων» καθώς και 3 µαθητές της Β΄τάξης

του Τοµέα Μηχανολογίας και του Ηλεκτρολογικού Τοµέα,
που θα συµµετάσχουν στην κινητικότητα , συνοδευόµενοι από 6 καθηγητές µέλη της παιδαγωγικής οµάδας του
εν λόγω προγράµµατος.
Ο ∆/ντης Εκπ/σης της εταιρείας παρουσίασε συνοπτικά
την Υβριδική Τεχνολογία της εταιρείας ,τα πλεονεκτήµατά της έναντι των βενζινοκίνητων-πετρελαιοκίνητων
οχηµάτων και µας ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του κέντρου παρουσιάζοντας το εκπαιδευτικό υβριδικό µοντέλο
της εταιρείας και απαντώντας πρόθυµα και κατατοπιστικά στις ερωτήσεις που του τέθηκαν. Ο ενθουσιασµός των
µαθητών –που ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή µε µια
νέα τεχνολογία ,η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος και
αναµένεται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο την επόµενη
δεκαετία στην Ελλάδα- ήταν διάχυτος.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στους εκπαιδευτικούς:
1.Ροδάκη Χαρίλαο -∆/ντη του 2ου ΕΠΑ.Λ Ελευσίνας(2105561693)
e-mail:mail@2epal-elefs.att.sch.gr
2.Παππά Μαρία-Υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράµµατος-(2105548714)
e-mail: papmarspy@yahoo.gr

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Κυριακή 29 Απριλίου, όλη η Ελλάδα σε ρυθµούς Εθελοντισµού!

Φ

έτος, η 29η Απριλίου δεν είναι µια απλή Κυριακή! Είναι µια ηµέρα
αφιερωµένη στην αγάπη για τον εθελοντισµό και το περιβάλλον. Με
κεντρικό σύνθηµα “Γίνε η αλλαγή που περιµένεις” εθελοντές από
όλα τα µήκη και πλάτη της Ελλάδας θα συντονιστούν στο Let’s do it Greece
2018, τη Μεγαλύτερη Ταυτόχρονη Περιβαλλοντική ∆ράσης της χώρας.
Εθελοντικές οµάδες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, σύλλογοι, δήµοι, περιφέρειες, φορείς και πολίτες συντονίζονται για να φροντίσουν και να οµορφύνουν πλατείες, πάρκα, γειτονιές, ποτάµια, παραλίες, λίµνες, βυθούς,
βουνά, δάση, ενώ µαθητές θα περιποιηθούν το χώρο των σχολείων τους
µέσα από µία εβδοµάδα γεµάτη Εθελοντισµό, µε κορύφωση την Κυριακή 29
Απριλίου!
Πρόκειται για µία προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από νέα παιδιά, µαθητές
περιβαλλοντικής οµάδας σχολείου, που αγάπησαν τον εθελοντισµό µέσα από
το σχολείο και τόλµησαν να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Φέτος, το όνειρό τους
να ενώσουν όλη την Ελλάδα γίνεται πραγµατικότητα για έβδοµη συνεχή χρονιά και πλέον έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις!
Μετά την περσινή επιτυχία µε τη συµµετοχή του 1% του ελληνικού πληθυσµού, ο φετινός στόχος είναι η συµµετοχή να ξεπεράσει τους 150.000 εθελοντές µε πάνω από 2.000 δράσεις σε ολόκληρη τη χώρα! Η φετινή θεµατική
είναι “Εθελοντισµός και Νεολαία”, µε τους µαθητές, τους φοιτητές και τους
νέους της χώρας µας σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Κάλεσµα συµµετοχής απευθύνει και αυτή την χρονιά ο δήµος Ελευσίνας.
Το ταξίδι ξεκινάει µε ένα κλικ στο www.letsdoitgreece.org όπου µπορείς να δηλώσεις συµµετοχή και, στις 29 Απριλίου, να οργανώσεις τη δική σου δράση
ή να λάβεις µέρος σε µία οργανωµένη δράση που θα γίνει στην περιοχή σου. Νιώσε τον παλµό της εθελοντικής οικογένειας του Let’s do it Greece µε µία
µατιά στο βίντεο της δράσης και γίνε η αλλαγή που περιµένεις!
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6-θριάσιο

ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟ∆Ο

Η

Αφιέρωµα στον καραγκιοζοπαίχτη Αβραάµ Αντωνάκο και παράσταση

∆ιεύθυνση Νεολαίας, Αθλητικών & Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χαϊδαρίου
σας προσκαλεί την Τετάρτη 7 Μαρτίου
2018 στις 19:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου σε ένα αφιέρωµα στον µεγάλο καραγκιοζοπαίχτη Αβραάµ Αντωνάκο, µε αφορµή την συµπλήρωση 20 ετών από τον θάνατο του.

Στην εκδήλωση θα µιλήσουν οι Κώστας Τσίπηρας
και Γιάννης Νταγιάκος ενώ οι παρευρισκόµενοι θα
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και την

παράσταση Καραγκιόζη «Επτά γαµπροί για µια
νύφη» από την θεατρική σκηνή του Σωκράτη
Κοτσορέ.
Ο Αβραάµ Αντωνάκος υπήρξε σπουδαίος καραγκιοζοπαίχτης, έπαιξε σε θέατρα και γειτονιές σε όλη
την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ασχολήθηκε µε
την κατασκευή φιγούρων και σκηνικών και βραβεύτηκε από το Πανελλήνιο Σωµατείο Θεάτρου
Σκιών. Έφυγε από την ζωή στις 18 Φεβρουαρίου
του 1998.
Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Παράταση διακοπής κυκλοφορίας οχηµάτων
στην Π.Ε.Ο Ελευσίνας - Θήβας

Γ

ια λόγους οδικής ασφάλειας, παρατείνεται µέχρι και την 31.03.2018 η πλήρης
διακοπή της κυκλοφορίας παντός οχήµατος (Ι.Χ.Ε., δικύκλων, φορτηγών, λεωφορείων,
Μηχ. Έργων κ.λπ.), και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας-Θήβας, στο
τµήµα της από τη χ/θ 5,000 (πρατήριο καυσίµων “CYCLON”) µέχρι τη χ/θ 24,000 (Κόµβος
Οινόης), εδαφικής αρµοδιότητας ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας.
Του ανωτέρω περιορισµού ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι:
Οχήµατα εκτάκτου ανάγκης
Οχήµατα κρατικών κ.λπ. υπηρεσιών
Οχήµατα που συνδράµουν στην αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών
Οχήµατα έως 9 τόνους για τις ανάγκες τοπικής εξυπηρέτησης ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, επιχειρήσεων και
µονίµων κατοίκων
Φορτηγά οχήµατα ΕΛ.ΤΑ. έως 10 τόνους, για τις ανάγκες διακίνησης-διανοµής αλληλογραφίας
Ι.Χ.Ε. αυτ/τα µονίµων κατοίκων και εργαζοµένων (εκπαιδευτικοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι κ.λπ.) σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες του ∆ηµοσίου που εξυπηρετούνται από το ανωτέρω οδικό δίκτυο
Επίσης στο ανωτέρω οδικό τµήµα, το ανώτατο όριο ταχύτητας περιορίζεται στα 30 χλµ/ώρα και δεν
επιτρέπεται η προσπέραση προπορευόµενων οχηµάτων.
Ο παραπάνω κυκλοφοριακός περιορισµός (διακοπή κυκλοφορίας), δύναται να επεκταθεί σε όλα τα
οχήµατα, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχηµάτων να αποφύγουν την κίνηση τους στο παραπάνω οδικό τµήµα
και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθµιστών τροχονόµων και τις σχετικές πινακίδες, ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία και να προληφθούν τα τροχαία ατυχήµατα.

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα αδέσποτα
ζώα στα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών

Σ

ε εξέλιξη βρίσκεται η εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, σε σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών.
Η ενηµέρωση στους µαθητές γίνεται από στελέχη και υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Τοπικής
Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη του
∆ήµου Αχαρνών, όπου οι µαθητές πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν τη
δυνατότητα να ενηµερωθούν για τη διαχείριση και
φροντίδα των ζώων συντροφιάς.
Παράλληλα η εκστρατεία ευαισθητοποίησης
προσβλέπει, στην καλλιέργεια συνείδησης σχετικά µε τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, προβάλλον-

τας τις επιλογές που έχουν µικροί και µεγάλοι
πολίτες σε θέµατα, προστασίας, φροντίδας και
υιοθεσίας αδέσποτων ζώων, καθώς και τις επιλογές ή/και τις δράσεις για να περιοριστεί το
φαινόµενο της εγκατάλειψης ζώων.
Η Εκστρατεία ευαισθητοποίησης συνεχίζεται
καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής σε ∆ηµοτικά,
Γυµνάσια και Λύκεια του ∆ήµου Αχαρνών, βάσει
προγράµµατος που υλοποιεί ∆ιεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη του
∆ήµου Αχαρνών σε συνεργασία µε τους ∆ιευθυντές και τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία του
∆ήµου Αχαρνών.
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ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

∆υνατότητα εγγραφής ανέργων στον ΟΑΕ∆ χωρίς µόνιµη κατοικία

Μ

ε απόφαση του διοικητικού του συµβουλίου, ο ΟΑΕ∆ δίδει,
για πρώτη φορά, τη δυν ατότητα εγγραφής στο µητρώο
αν έργων του Οργαν ισµού σε οµάδες του πληθυσµού που,
µέχ ρι τώρα, δεν µπορούσαν ν α εγγραφούν , λόγω αδυν αµίας
απόδειξης µόν ιµου τόπου κατοικίας, εν ώ πληρούν ταν οι λοιπές
π ροϋπ οθέσεις εγγραφής.Με την π αραπ άν ω απ όφαση,
δυν ατότητα εγγραφής στο µητρώο αν έργων έχ ουν :
Άστεγοι, που διαβιούν στο δρόµο ή σε ξεν ών ες ή φιλοξεν ούν ται
προσωριν ά σε ιδρύµατα ή άλλες κλειστές δοµές, καθώς και αυτοί
που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύµατα.
Μεταν άστες που είν αι κάτοχ οι άδειας διαµον ής.
Πρόσφυγες, δικαιούχ οι διεθν ούς προστασίας ή αιτούν τες διεθν ή προστασία ή κάτοχ οι καθεστώτος επικουρικής προστασίας.
Κακοποιηµέν ες γυν αίκες και παιδιά που φιλοξεν ούν ται σε ξεν ών ες προστασίας θυµάτων βίας.
Για την απόδειξη του τόπου κατοικίας από τους αν ωτέρω αν έργους γίν ον ται πλέον δεκτά τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Για τους µεταν άστες ή τους πρόσφυγες: Βεβαίωση δοµών προσωριν ής φιλοξεν ίας ή βεβαίωση διαµον ής σε παραχ ωρηµέν ο ακίν ητο ή παραχ ωρητήριο συµβόλαιο για άν εργους πρόσφυγες και αιτούν τες άσυλο.
Για τους αστέγους: Βεβαίωση διαµον ής από αν οιχ τό κέν τρο ηµέρας αστέγων /υπν ωτήριο ή βεβαίωση από κοιν ων ική υπηρεσία ότι ο ωφελούµεν ος διαβιεί στο δρόµο ή σε ακατάλληλα καταλύµατα ή βεβαίωση διαµον ής σε
ειδικές δοµές φιλοξεν ίας ή σε µον άδες κλειστής φρον τίδας ή σε στέγες υποστηριζόµεν ης διαβίωσης ή σε ξεν ών ες
µεταβατικής φιλοξεν ίας αστέγων ή σε κοιν ων ικό ξεν ών α βραχ υχ ρόν ιας φιλοξεν ίας.
Για γυν αίκες και παιδιά θύµατα βίας: Βεβαίωση φιλοξεν ίας από ξεν ών ες προστασίας γυν αικών θυµάτων βίας.
Βεβαίωση φιλοξεν ίας από δοµές παιδικής προστασίας για άτοµα που έχ ουν συµπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας, δεν σπουδάζουν και δεν έχ ουν πρόσβαση σε κατοικία.
Για φιλοξεν ούµεν ους σε µον άδες ψυχ οκοιν ων ικής αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξεν ών ες, κλπ) ή δικαιούχ ους του προγράµµατος προστατευµέν ων διαµερισµάτων (ν . 2716/1999), βεβαίωση από τις αν τίστοιχ ες δοµές.
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∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Αφιερωµ ένος
στη Γυναίκα
ο µή νας Μάρτης

Ο

∆ήµαρχ ος Ασπ ροπ ύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου σε συν εργασία µε τη Κοιν ωφελή
Επ ιχ είρηση του ∆ήµου Ασπ ροπ ύργου
(Κ.Ε.∆.Α.) και το Πν ευµατικό Κέν τρο, διοργαν ών ουν
δύο (2) εξαιρετικά εν διαφέρουσες εκδηλώσεις για ν α
τιµήσουν τις Γυν αίκες της πόλης του Ασπρόπυργου,
στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυν αίκας.
•
Την Πέµπ τη, 8
Μαρτίου 2018 στις 19:00, θα
π ραγµατοπ οιηθεί η π ρώτη
οµιλία
µε θέµα: «Γυν αίκα:
∆ιεκδικώ & Αµύν οµαι», µε
οµιλήτριες, την Εγκληµατολόγο, ∆ρ. ∆έσποιν α Σβουρδάκου και την Ψυχ ολόγο κ.
Ιωάν ν α Κούρια, στην αίθουσα εκδηλώσεων «∆ηµήτριος
Καλλιέρης» στο Πν ευµατικό
Κέν τρο του ∆ήµου Ασπροπύργου.
•
Την Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018, στις 19:30, η
οµάδα Θεάτρου «ΝΟΗΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» θα παρουσιάσει
την παράσταση µε τίτλο « η γυν αίκα / ΤΟ ΡΟΥ ΧΟ»,
στην αίθουσα εκδηλώσεων «∆ηµήτριος Καλλιέρης»
στο Πν ευµατικό Κέν τρο του ∆ήµου Ασπροπύργου.

Προώθηση της ιδέας της
συλλογής τηγανελαίων
Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Μεγάρων

Σ

την προώθηση της συλλογής τηγανελαίων
αποφάσισε να επιδοθεί το Συµβούλιο της
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγάρων σε πρόσφατη συνεδρίασή του
Η ιδέα βασίζεται στις προσπάθειες του ∆ήµου
Μεγαρέων για την προστασία του περιβάλλοντος
µέσω διαφόρων µορφών ανακύκλωσης.
Σύµφωνα µε το σκεπτικό της απόφασης, την
οποία εισηγήθηκε ο πρόεδρος Ηλίας Μουσταΐρας, η κεντρική ιδέα είναι να προωθηθεί η συγκέντρωση των χρησιµοποιηµένων ελαίων µέσω των
σχολείων και η διάθεσή τους προς ανακύκλωση
ή χρήση ως καύσιµη ύλη.
Το Συµβούλιο της Κοινότητας αποφάσισε οµόφωνα να προτείνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
υιοθετήσει την πρόταση.
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Παρέµβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ΧΥΤΥ Γραµµατικού και το ΧΥΤΑ Φυλής

Τ

α οξυµένα προβλήµατα για
τους εργαζόµενους και τα
λαϊκά στρώµατα, αλλά και τις
τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον
από το ΧΥΤ«Υ» Γραµµατικού και το
ΧΥΤΑ Φυλής, τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης, σε
ερωτήσεις που κατέθεσε προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο ευρωβουλευτής του Κόµµατος
καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ και η Περιφέρεια Αττικής υλοποιούν στο ακέραιο τις αντιλαϊκές
κατευθύνσεις της ΕΕ, παραδίδοντας,
µεταξύ άλλων, τη διαχείριση των
αποβλήτων στους επιχειρηµατικούς
οµίλους.
Παρακάτω ακολουθούν οι ερωτήσεις που κατέθεσε ο
ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Ερώτηση για το ΧΥΤ«Υ» Γραµµατικού

«H ∆ιοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της
αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,
προωθεί ένα καταστροφικό για το περιβάλλον, πανάκριβο κι αδιέξοδο έργο, σε ακατάλληλη θέση, το ΧΥΤ"Υ"
Γραµµατικού. Οι κινητοποιήσεις των κατοίκων του Γραµµατικού, Μαραθώνα, Νέας Μάκρης ενάντια στο έργο και
στοιχεία που έχουν δηµοσιοποιηθεί αναδεικνύουν πως
συνέπειά του αποτελεί ήδη η ρύπανση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος στην παραλία στο Σέσι (µέσω του παρακείµενου ρέµατος και της αποψίλωσης δασικών εκτάσεων πάνω από 100 στρ.), η υποβάθµιση της ευρύτερης
περιοχής που µετατρέπεται σε µόνιµη και σοβαρή εστία
προσβολής της υγείας του λαού της περιοχής. Η χωρητικότητα του ΧΥΤ"Υ" (2.000.000 κ.µ.) µπορεί να υπο-

δέχεται δεκαπλάσιες ποσότητες απορριµµάτων (και
σύµµεικτων) από τις προβλεπόµενες στον Περιφερειακό
Σχεδιασµό.
Η προώθηση κι αυτού του έργου γίνεται από επιχειρηµατικό όµιλο-ανάδοχο στον οποίο καταλήγουν οι πόροι
του έργου, που έχουν διπλασιαστεί σε σχέση µε την
αρχική σύµβαση, υλοποιώντας σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΕ.
Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Ευρ. Επιτροπή:
Πώς τοποθετείται στο γεγονός ότι διαπιστωµένα πλέον
οι κατευθύνσεις της ΕΕ και σε αυτήν την περίπτωση
οδηγούν στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος, σε ανεπανόρθωτες συνέπειες στη δηµόσια υγεία του λαού,
στην παραπέρα λεηλασία του όποιου εισοδήµατός του, κι
όλα αυτά για την εξυπηρέτηση των κερδών της κάθε
φορά αναδόχου κοινοπραξίας;».

κλείσιµο του ΧΥΤΑ Φυλής, αλλά προχώρησαν
στην παραπέρα επέκτασή του στο παλιό Λατοµείο
Μουσαµά, στη Ζώνη Απολύτου Προστασίας του
Όρους Αιγάλεω και σε απόσταση αναπνοής από
κατοικίες.
Το λατοµείο αυτό έχει επιλεγεί στον Περιφερειακό Σχεδιασµό διαχείρισης αποβλήτων ως "ο
πλέον κατάλληλος χώρος για την ταφή µεγάλης
ποσότητας των υπολειµµατικών αποβλήτων της
Αττικής", χωρίς να αποκλείονται και τα σύµµεικτα.
Οι παραπάνω σχεδιασµοί βασίζονται στις αντιδραστικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση των απορριµµάτων, σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κυβερνητικές αποφάσεις.
Προβλέπουν παράδοσή της σε επιχειρηµατίες µε
Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, χαράτσωµα λαϊκών στρωµάτων και προικοδότηση µε
σωρεία κονδυλίων για τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Παραπέρα διάλυση των εργασιακών σχέσεων, µε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των λαϊκών στρωµάτων και
υποβάθµιση του περιβάλλοντος.
Πώς τοποθετείται η Ευρ. Επιτροπή:

- Στο άµεσο και οριστικό κλείσιµο της χωµατερής στη
Φυλή και τη µη µετατροπή του παλιού Λατοµείου Μουσαµά σε χώρο ταφής υπολειµµάτων, όπως διεκδικούν
εργαζόµενοι και φορείς της περιοχής;

Ερώτηση για το ΧΥΤΑ Φυλής
«Με απόφασή τους, οι διοικήσεις Περιφέρειας Αττικής
και Ε∆ΣΝΑ όχι µόνο δεν δροµολόγησαν το οριστικό

- Στο γεγονός ότι η επιχειρηµατική δράση στη διαχείριση των απορριµµάτων υπαγορεύεται από τις ανάγκες
κερδοφορίας των οµίλων που αποδεδειγµένα έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του λαού και στην
προστασία του περιβάλλοντος, στις εργασιακές σχέσεις
των εργαζοµένων, καθώς και τη µεταφορά των βαρών
στις πλάτες των δηµοτών;».

Στις 2 Μαρτίου 2018 το ∆Σ της ΟΛΜΕ αποφάσισε τη διοργάνωση συλλαλητηρίων σε Αθήνα
(στις 13.00 στο Υπουργείο Παιδείας) και Θεσσαλονίκη (στις 12 το µεσηµέρι στο Άγαλµα Βενιζέλου) αλλά και στάση εργασίας, απαιτώντας
µαζικούς, µόνιµους διορισµούς.
Για το λόγο αυτό το ∆Σ της ΟΛΜΕ προκήρυξε
στάση εργασίας από τις 11.00 π.µ. έως τις
14.00 και κάλεσε τις ΕΛΜΕ να καλύψουν το
υπόλοιπο το ωραρίου.

∆ιευκρινίζουµε ότι η στάση εργασίας αφορά και τα
σχολεία που λειτουργούν σε απογευµατινή ή εσπερινή βάρδια.
Συγκεκριµένα το ∆Σ της ΟΛΜΕ κηρύσσει στάση
εργασίας από τις 14.00 έως τις 17.00 για τα απογευµατινά και από τις 18.00 έως τις 21.00 για τα
εσπερινά. Ταυτόχρονα καλεί τις ΕΛΜΕ να
καλύψουν µε αντίστοιχη στάση εργασίας το υπόλοιπο του ωραρίου των απογευµατινών και των
εσπερινών σχολείων.

Στάση εργασίας από την ΟΛΜΕ σε γυµνάσια
και λύκεια σήµερα Παρασκευή.
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ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Για την αποσυµφόρηση αλλά
και βελτίωση µονάδων της πρωτοβάθµιας
υγείας στη ∆υτική Αττική

Π

ραγµατοποιήθηκε συν άν τηση του Αν . Υ πουργού Υ γείας Παύλου Πολάκη µε την ∆ιοικήτρια της 2ης Υ ΠΕ Ο. Ιορδαν ίδου, την
υποδιοικήτρια του Γ.Ν ∆υτικής Αττικής «Αγία
Βαρβάρα» Χ. Αργυρώ και τους δηµάρχ ους Αιγάλεω
∆. Μπίρµπα , Αγίας Βαρβάρας Γ. Καπλάν η και Χαϊδαρίου, Μ. Σελέκο καθώς και τον Γ. Μακρύν ο
εν τεταλµέν ο δηµοτικό σύµβουλο Κορυδαλλού.
Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον συν ολικό σχ εδιασµό πρωτοβάθµιας υγείας των περιοχ ών της ∆υτικής Αθήν ας και από την πλευρά
του ο Υ πουργός δεσµεύτηκε πρώτον για την αν ακατασκευή της σκεπής της παθολογικής κλιν ικής
του ν οσοκοµείου Αγίας Βαρβάρας µετά την ν οµιµοποίηση των κτηρίων η οποία σε συν εργασία µε
το Υ πουργείο Περιβάλλον τος θα διευθετηθεί εν τός
του επόµεν ου διαστήµατος.
∆εύτερον την επαν αλειτουργία της Παθολογικής κλιν ικής µε στόχ ο την αποσυµφόρηση του Γ. Ν Νίκαιας και του
Αττικού και τρίτον την σύσταση της Μον άδας Ηµερήσιας Νοσηλείας στη χ ειρουργική πτέρυγα του ν οσοκοµείου η
οποία θα κατασκευαστεί και θα εξοπλιστεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επεν δύσεων
του Υ πουργείου Υ γείας.

Ήπειρος, Θράκη και ∆υτ. Ελλάδα στις φτωχότερες περιφέρειες
της Ευρώπης και µε τη «βούλα» της Eurostat

Ο

ι
ανισορροπίες
στους κόλπους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται φανερές και
στα στοιχεία, που έδωσε
στη
δηµοσιότητα
η
Eurostat για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε επίπεδο περιφερειών.
Οι αποκλίσεις είναι τεράστιες, µε το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ να κυµαίνεται από
29% έως και 611% του κοινοτικού µέσου όρου. Θα
πρέπει να σηµειωθεί πάντως ότι πέραν των «αδύναµων κρίκων», όπως είναι η
Ελλάδα, η Βουλγαρία και
χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης, και στις ισχυρές
χώρες
της
Ενωσης
υπάρχουν ορισµένες από
τις φτωχότερες περιφέρειες.
Όπως προκύπτει από την
έκθεση της στατιστικής

υπηρεσίας, στα τέλη του
2016 η πλέον φτωχή περιφέρεια ήταν το Σεβεροζαπάντεν της Βουλγαρίας, µε
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο
29% του κοινοτικού µέσου
όρου.
Συνολικά 21 περιφέρειες
εµφανίζουν ΑΕΠ χαµηλότερο του 50% του µέσου

όρου.
Από
πέντε
υπάρχουν στη Βουλγαρία
και στην Πολωνία, τέσσερις στην Ουγγαρία, από
τρεις σε Ελλάδα και
Ρουµανία και µία στη Γαλλία.
Οι τρεις ελληνικές περιφέρειες είναι η Ανατολική
Μακεδόνια- Θράκη, µε

κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο
46% του κοινοτικού µέσου
όρου, η Ήπειρος µε 48%
και η ∆υτική Ελλάδα µε
49%.Όσον αφορά την πιο
πλούσια περιφέρεια, αυτή
είναι το Εσωτερικό Λονδίνο
(Inner London) µε το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ στο 611%
του µέσου όρου.

ΣΤΟ 20,9% Η ΑΝΕΡΓΙΑ
ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Παραµένει πρώτη η Ελλάδα
στην ΕΕ- Αυξάνονται οι
άνεργοι κάτω των 25 ετών

Σ

ταθερή στο 20,9% παρέµει νε η ανεργί α στην Ελλάδα
το Νοέµβρι ο του 2017, σε σχέση µε τον Οκτώβρι ο,
ενώ αυξήθηκε το ποσοστό ανεργί ας των «νέων κάτω
των 25», από 42% σε 43,7%, σύµφωνα µε τα στοι χεί α της
Eurostat που δόθηκαν σήµερα στη δηµοσι ότητα.
Σύµφωνα µε τη Eurostat, µεταξύ Νοεµβρί ου 2016 και
Νοεµβρί ου 2017 το επί πεδο της ανεργί ας στην Ελλάδα,
µει ώθηκε από 23,3% σε 20,9%, καταγράφοντας τη δεύτερη
µεγαλύτερη µεί ωση στην ΕΕ µέσα σε ένα χρόνο.
Εξάλλου, τον Ιανουάρι ο του 2018 (δεν υπάρχουν στοι χεί α
γι α την Ελλάδα), το επί πεδο της ανεργί ας στην ευρωζώνη
παρέµει νε σταθερό στο 8,6% σε σχέση µε τον προηγούµενο
µήνα, καταγράφοντας το χαµηλότερο επί πεδο από το
∆εκέµβρι ο του 2008.
Στην ΕΕ η ανεργί α παρέµει νε σταθερή στο 7,3% τον Ιανουάρι ο, καταγράφοντας το χαµηλότερο επί πεδο από τον
Οκτώβρι ο του 2008. Ένα χρόνο πρι ν, τον Ιανουάρι ο του 2017
η ανεργί α στην ευρωζώνη και στην «ΕΕ των 28» ήταν 9,6%
και 8,1% αντι στοί χως.
Συνολι κά τον Ιανουάρι ο καταγράφονται 17,931 εκατοµµύρι α άνεργοι στην ΕΕ και 14,111 εκατοµµύρι α άνεργοι
στην ευρωζώνη.
Τα υψηλότερα επί πεδα ανεργί ας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (20,9% το Νοέµβρι ο) και στην Ισπανί α
(16,3%). Τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργί ας σηµει ώθηκαν
στην Τσεχί α (2,4%), στη Μάλτα και στη Γερµανί α (3,6%).
Ει δι κότερα στην Ελλάδα, ο αρι θµός των ανέργων το
Νοέµβρι ο δι αµορφώθηκε στους 996.000. Το ποσοστό ανεργί ας στους άνδρες δι αµορφώθηκε στο 17,1% και στι ς
γυναί κες στο 25,8%. Το ποσοστό ανεργί ας των νέων (κάτω
των 25 ετών) στην Ελλάδα αυξήθηκε το Νοέµβρι ο στο 43,7%,
έναντι 42% τον Οκτώβρι ο.
Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργί ας των νέων στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (43,7%), στην Ισπανί α (36%) και
στην Ιταλί α (31,5%). Τα χαµηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Τσεχί α (5,8%), στην Εσθονί α (6,5%) και στη Γερµανί α (6,6%).
Το Νοέµβρι ο η ανεργί α των νέων στην ευρωζώνη δι αµορφώθηκε στο 18,2% και στην ΕΕ στο 16,2%.

10-θριάσιο
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Συνεχίζεται από τη σελ 3

Ευθέως σας επισηµαίν ουµε τους φόβους µας ότι µια
διαδικασία κατάτµησης του Πάρκου µέσω παραχ ωρήσεων µπορεί ν α αν οίγει θεσµικά την οδό για ν έες µελλον τικές π αραχ ωρήσεις, ακόµη και εκτός του
δηµοσίου τοµέα. Αυτό ισχ ύει ως εν δεχ όµεν ο αν εξάρτητα; των προθέσεων του ∆Σ του Φορέα, γιατί οι θεσµικές αποφάσεις αν απτύσσουν την δική τους δυν αµική. Πέραν αυτού οι ιδιοκτησιακές αν τιλήψεις και οι
πρακτικές καταπάτησης τµηµάτων του Πάρκου από
τον ∆ήµο Ιλίου µας βρίσκουν αν τίθετους από θέση
αρχ ής. Καθώς µάλιστα δεν καταν οούµε τι προσφέρουν στους κατοίκους της περιοχ ής, οι οποίοι επισκέπτον ται ούτως ή άλλως ελεύθερα το Πάρκο και κάν ουν
χ ρήση των εγκαταστάσεων του. Αυτές οι ιδιοκτησιακές αν τιλήψεις του ∆ήµου Ιλίου για το Πάρκο επιδιώκουν ν α το µετατρέψουν από «κοιν ό αγαθό» σε
«αγαθό λέσχ ης». Εν ώ δηλαδή η χ ρήση του δεν είν αι
από τη φύση της αν ταγων ιστική µεταξύ των πολιτών ,
ν α υπάρχ ουν διαδικασίες επιλογής (χ ρήση από περιορισµέν ο αριθµό πολιτών συγκεκριµέν ου ∆ήµου)
στην πρόσβαση σε τµήµατα του.
Όµως η υπεράσπιση των «κοιν ών αγαθών » αποτελεί την σύγχ ρον η τάση των προηγµέν ων κοιν ων ιών
εν ώ είν αι δεδοµέν η η τάση των «αγαθών λέσχ ης» ν α
µετατρέπον ται σταδιακά σε «ιδιωτικά αγαθά».
Για λόγους λοιπόν προστασίας του Πάρκου, της
φυσιογν ωµίας και της πολύτιµης λειτουργίας του ως
«κοιν ό» των πολιτών , είµαστε κατηγορηµατικά και
κάθετα αν τίθετοι στις παραπάν ω λογικές. Η πρόταση
για παραχ ώρηση έκτασης 12 στρεµµάτων στην καρδιά
του Πάρκου στον ∆ήµο Ιλίου για κατασκευή 3 ν έων
γηπέδων αθλοπαιδιών εν ώ ήδη ο ∆ήµος Ιλίου κάν ει
χ ρήση των παρακείµεν ων υπαρχ όν των γηπέδων
είν αι για µας απαράδεκτη. Γιατί ο ∆ήµος Ιλίου έχ ει ήδη
την χ ρήση ποδοσφαιρικού και βοηθητικού γηπέδου
σε παρακείµεν η έκταση του Πάρκου. Υ πεν θυµίζουµε
ότι το γκαράζ των απορριµµατοφόρων του ∆ήµου Ιλίου
βρίσκεται σε χ ώρο του Πάρκου που είν αι χ αρακτηρισµέν ος ως κοιν όχ ρηστος χ ώρος πρασίν ου.
Επίσης ότι ο ∆ήµος Ιλίου αυθαιρέτως ν έµεται και
άλλη παρακείµεν η έκταση στην οποία και οργαν ών ει

οχ λούσες εκδηλώσεις ψυχ αγωγικού περιεχ οµέν ου.
Επίσης έχ ει τη χ ρήση άλλων µικρών γηπέδων σε
χ ώρους του Πάρκου πλησίον της Λεωφόρου Φυλής. Ο
∆ήµος Αγίων Αν αργύρων – Καµατερού, σύµφων α και
µε αποφάσεις του ∆ηµοτικού του Συµβουλίου, αν τιπροτείν ει: Η έκταση των 12 στρεµµάτων ν α µην παραχ ωρηθεί από το Πάρκο σε καν έν αν και ν α διαµορφωθεί σε κοιν όχ ρηστο πράσιν ο.
Σε περίπτωση που επιλεγεί τελικά ν α δηµιουργηθούν εκεί αν οιχ τά γήπεδα αυτό ν α γίν ει από τον
Φορέα ∆ιαχ είρισης.
Εκτός εάν η παραχ ώρηση της έκτασης υπαγορεύεται από την αν άγκη κατασκευής των γηπέδων από
όµορο ∆ήµο, οπότε προτείν ουµε η έκταση ν α παραχ ωρηθεί στον ∆ήµο µας ο οποίος προτίθεται ν α
κατασκευάσει τα γήπεδα και ν α πραγµατοποιήσει
περιµετρική δεν δροφύτευση. Εν ώ η χ ρήση των γηπέδων θα είν αι ελεύθερη για κάθε κάτοικο της περιοχ ής
και όχ ι µόν ον τους δηµότες µας. Για την εξυπηρέτηση
των αν αγκών του ∆ήµου Ιλίου σε αθλητικές εγκαταστάσεις, ν α του παραχ ωρηθεί η χ ρήση συγκεκριµέν ων χ ώρων του Πάρκου πλησίον της Λεωφόρου
Φυλής, σύµφων α µε την πρόταση που υπέβαλε ο
εκπρόσωπος του ∆ήµου µας στην πρόσφατη συν εδρίαση του ∆Σ σας. Να αποµακρυν θεί άµεσα το αµαξοστάσιο του ∆ήµου Ιλίου από το Πάρκο και ν α αποκατασταθεί ο χ ώρος σε πράσιν ο. Σε έν δειξη υποστήριξης της φυσιογν ωµίας και λειτουργίας του Πάρκου
προτείν ουµε ταυτόχ ρον α ν α αποµακρυν θεί το αµαξοστάσιο του ∆ήµου µας που βρίσκεται σε ιδιόκτητη
έκταση όµορη του Πάρκου και ν α διαµορφωθεί και
αυτός ο χ ώρος σε κοιν όχ ρηστο πράσιν ο.
Επ ίσης π ροτείν ουµε ν α απ οδοθεί σε χ ώρο
κοιν όχ ρηστου πρασίν ου ο χ ώρος του Πάρκου που
σήµερα βρίσκον ται εγκαταστάσεις τοξοβολίας του
∆ήµου µας. Ο χ ώρος του φυτωρίου στο Πάρκο που
σήµερα έχ ει παραχ ωρηθεί για χ ρήση στον ∆ήµο Ιλίου
ν α αποδοθεί για χ ρήση σε κάθε εν διαφερόµεν ο κάτοικο της περιοχ ής και στους ∆ήµους Ιλίου και Αγίων
Αν αργύρων – Καµατερού.
Προτείνουµε δηλαδή αντί του περαιτέρω κατακερµατισµού του Πάρκου την ενίσχυση της

ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΚΑΛΙΝΑ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΣΑΠΛΑΧΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΛΑΪ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο ιδιώτη µονοκατοικία στον Ασπρόπυργο, οδός
Ποσειδώνος 4, σε Α’ ζώνη ∆όµησης. Εµβαδόν 466 τ.µ.,
µε κτίσµατα 100τ.µ. κύρια κατοικία και 2 αποθήκες των 30
και 40τ.µ. αντίστοιχα. ∆υνατότητα κατάτµησης οικοπέδου σε
300τ.µ. + 166τ.µ. αντίστοιχα.
Τιµή διαπραγµατεύσιµη 6980733454

συνοχής και της λειτουργικότητας του, ενώ
παράλληλα να δηµιουργηθούν όλες οι αναγκαίες
ανοιχτές υποδοµές για αθλητισµό, για κοινή
χρήση όλων των κατοίκων. Το Πάρκο δεν έχει
ανάγκη από ιδιοκτήτες αλλά από την αγάπη και
φροντίδα όλων µας.

Αυτός ο δρόµος θεωρούµε ότι αν τιστοιχ εί στην αποστολή που έχ ετε αν αλάβει της προστασίας και αν άδειξης της πολύτιµης αυτής εν ιαίας έκτασης. Και από
την οποία αποστολή δεν πρέπει ν α σας αποπροσαν ατολίσουν τοπικιστικές ή µικροπολιτικές πιέσεις.
Με εκτίµηση

Ο ∆ήµαρχ ος
Νίκος Α. Σαράν της

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥΖΑΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΟΦΙΑ ΜΙΝΤΖΑΡΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΠΑΛΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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ΕΠΙΣ ΤΡΟΦΗ ΣΕ ΜΙΑ Μ ΟΡΦΗ ΟΜΑΛ ΟΤΗΤΑΣ

θριάσιο-11

Sächsische Zeitung: Η Ελλάδα πάει καλύτερα, αλλά ο λαός της έχει χρεοκοπήσει

Στην επόµενη ηµέρα µετά τη λήξη του προγράµµατος
τον Αύγουστο αναφέρεται η εφηµερίδα Sächsische
Zeitung σηµειώνοντας ότι η Ελλάδα επιστρέφει σε µια
µορφή οµαλότητας αλλά οι πολίτες είναι χρεοκοπηµένοι.
«Η Ελλάδα πάει καλύτερα, αλλά ο λαός της έχει χρεοκοπήσει» είναι ο τίτλος άρθρου όπου αναλύεται η οικονοµική πορεία της Ελλάδας σε αντιδιαστολή µε εκείνη
των πολιτών της: «Μετά το καλοκαίρι η χώρα φαίνεται
ότι δεν θα χρειαστεί νέα δάνεια. Οι πολίτες όµως χρωστούν δισεκατοµµύρια στο κράτος.
Οπως ακούγεται παντού, η Ελλάδα, το κατεξοχήν
προβληµατικό παιδί της ευρωζώνης, βρίσκεται πλέον ‘σε
καλό δρόµο' µετά την ντε φάκτο χρεοκοπία την άνοιξη
του 2010. Το αργότερο µετά τον Αύγουστο όταν θα

ολοκληρωθεί το τρίτο δανειακό πρόγραµµα η χώρα 'θα
επιστρέψει επιτέλους σε κάτι σαν οµαλότητα'».
Παρακάτω ο αρθρογράφος αναφέρεται στην ικανοποίηση που εξέφρασαν οι δανειστές για την πρόοδο που
σηµειώνεται, αλλά συµπληρώνει ότι «η πραγµατικότητα
είναι πολύ διαφορετική εάν δει κανείς προσεκτικά τα
οικονοµικά των πολιτών και των επιχειρήσεων», γράφει
χαρακτηριστικά, παραπέµποντας σε πρόσφατα στοιχεία
της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων σύµφωνα µε
τα οποία πάνω από 4 εκ. φορολογούµενοι έχουν οφειλές
προς την εφορία.
Ο αριθµός αυτός ανταποκρίνεται στα «δυο τρίτα των
φορολογούµενων στην Ελλάδα» συµπληρώνει η εφηµερίδα.

ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ

Από το σύλλογο Μακεδόνων-Θρακών Φυλής

Έ

ν α αν επαν άληπτο ταξίδι στους άγν ωστους
δρόµους, της Θρακιώτικης παράδοσης έζησαν
το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 οι φίλοι του
συλλόγου Μακεδόν ων – Θρακών Φυλής, που κατέκλυσαν το Πν ευµατικό Κέν τρο Ζεφυρίου. Στην εκδήλωση παρέστη ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς
αν ταποκριν όµεν ος στην πρόσκληση της προέδρου
του συλλόγου.
Αν οιχ τή πρόσκληση στους διοργαν ωτές ν α επαν αλάβουν το εγχ είρηµα και ν α οργαν ώσουν ακόµη περισσότερες εκδηλώσεις απηύθυν ε ο ∆ήµαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς κατά το σύν τοµο χ αιρετισµό του.
« Ο ∆ήµος Φυλής ήταν , είν αι και θα παραµείν ει
δίπλα στους συλλόγους» τόν ισε ο Χρήστος Παππούς
ο οποίος υπογράµµισε το σηµαν τικό ρόλο των Πολιτιστικών Συλλόγων για την διατήρηση και τη µεταλαµπάδευση της πολιτιστικής µας κληρον οµιάς. «Μέσω
των συλλόγων µεταφέρουµε και αν αβιών ουµε την
παράδοση µας στους ν έους αν θρώπους και αυτό είν αι
πολύ σηµαν τικό έργο» σηµείωσε ο ∆ήµαρχ ος Φυλής.

«Στο ∆ήµο µας, σας εν ηµερών ω, πως λόγω της αν θρωπογεωγραφίας που έχ ουµε, υπάρχ ει παν σπερµία
παραδόσεων που προέρχ ον ται από κάθε άκρη της
Ελλάδας. Καλώς ήρθατε στον τόπο µας και ν α γν ωρίζετε πως είµαστε στην διάθεσή σας για όποια βοήθεια
χ ρειαστείτε και όποια υποδοµή µας για την διοργάν ωση και άλλων εκδηλώσεων » κατέληξε ο Χρήστος Παππούς .
Η πρόεδρος του συλλόγου Θρακών –Μακεδόν ων
Φυλής Χρυσάν θη Παρουσάκη ευχ αρίστησε θερµά το
∆ήµαρχ ο Χρήστο Παππού για την παρουσία του και
τη στήριξη του ∆ήµου προς το σύλλογο καθώς τον
Αν τιδήµαρχ ο Ζεφυρίου Γιάν ν η Μαυροειδάκο για την
παραχ ώρηση της αίθουσας του Πν ευµατικού Κέν τρου
Ζεφυρίου και τη συν εργασία του.
Συγχ αρητήρια για την εκδήλωση έδωσε στο σύλλογο
ο Αν τιδήµαρχ ος Ζεφυρίου. «Τέτοιες εκδηλώσεις τιµούν
τον τόπο µας και εµείς είµαστε πάν τα δίπλα σας υλοποιών τας την δέσµευση του ∆ηµάρχ ου µας Χρήστου
Παππού την οποία καλούµαστε όλοι και κάν ουµε

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

πράξη» σηµείωσε στο χ αιρετισµό του ο Γιάν ν ης Μαυροειδάκος.
Η βραδιά ξεκίν ησε µε την παρουσίαση του βιβλίου
της δηµοσιογράφου Ιωάν ν ας Παρασχ άκη «Ρόδιν η
Ζωή» έν α λογοτεχ ν ικό-λαογραφικό-βιωµατικό αφήγηµα, στο οποίο γίν εται επιτόπια καταγραφή των ηθών
και των εθίµων της Θράκης.
«∆ήµαρχ ε σας ευχ αριστώ που η αποψιν ή µας εκδήλωση έγιν ε η προτεραιότητά σας και είστε απόψε µαζί
µας» είπε πριν ξεκιν ήσει την παρουσίαση του βιβλίου
της η συγγραφέας της «Ρόδιν ης Ζωής». «Οι άν θρωποι
της υπαίθρου µε τους οποίους µιλάω ασταµάτητα τα
τελευταία χ ρόν ια, κατέχ ουν τα µυστικά της µακροζωίας, της καλής ζωής και της υγείας. Πρέπει ν α µάθουµε από τη σοφία τους για ν α βελτιώσουµε αισθητά τη
ζωή µας» υπογράµµισε κ. Ιωάν ν α Παρασχ άκη.
Ακολούθησε η γν ωριµία του κοιν ού µε την «Θρακιώτικη Φορεσιά» µέσα από τη σπάν ια και πλούσια
συλλογή του κ. Γιώργου Αρβαν ίτη ο οποίος έχ ει συλλέξει περίπου 450 αυθεν τικές παραδοσιακές φορεσιές
σχ εδόν από όλες τις πληθυσµιακές οµάδες της Θράκης.
Η εκδήλωση έκλεισε µε Θρακιώτικα ακούσµατα, εδέσµατα, χ ορό και γλέν τι.

12-θριάσιο
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

Ενοικιάζεται ισόγειος
επαγγελµατικός χώρος (160τµ)
το κέντρο του Ασπροπύργου
(Κολοκοτρώνη & Υψ ηλάντου).
∆ιαµορφωµένος χώρος
µε αυτόνοµη θέρµανση,
µεγάλο περιβάλλοντα χώρο.
Τηλ. 6973823418

ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΠΟ 120 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Επικοινωνία 6982155684

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου
(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης.
Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον του
super market Σκλαβενίτης.
Επικοινωνία : 6946369359

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ W W W .THRIASSIO.GR

3-4/3 ΚΑΡ ΠΕΝΗΣΙ

∆ιήµερη διαµον ή στο Καρπεν ήσι στο
ΕΛΒΕΤΙΑ µε πρωιν ό, γεύµα Σαββάτου στην
ταβέ ρν α ΦΩΛΙΑ στο Καρπεν ήσι
( συµπεριλαµβάν εται ) επίσκεψ η στην Ιερά
Μ ον ή Παν αγιας Προυσιώτισσας
- ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 75€
11/3 ΛΙ ΜΝΗ ΤΣ ΙΒΛ ΟΥ - ΖΑ ΡΟΥ ΧΛΑ
Μ ον οήµερη - ώρα αν αχώρησης 8.00
τιµή 15€

18/3 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ
- ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
Μ ον οήµερη, επίσκεψ η στην Αγία Λαυρα,
µετά Καλάβρυτα για καφέ , φαγητό στο
GRAND CHALLET
(δεν συµπεριλαµβάν εται ) και επίσκεψ η
στο Μ έ γα Σπήλαιο
- ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 15€
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Νέα περίοδος εργασιακής αναταραχής
στην εταιρεία SKOT A.E. στην περιοχή της Μάνδρας,
όπου σηµειώθηκαν απολύσεις.

Νέα περίοδος εργασιακής
αναταραχής φαίνεται πως άνοιξε στην εταιρεία SKOT A.E.
στην περιοχή της Μάνδρας
Αττικής, όπου σηµειώθηκαν
απολύσεις.
Τα προηγούµενα χρόνια oι
καθυστερήσεις
καταβολής
δεδουλευµένων, η εκ περιτροπής εργασία, οδήγησαν και σε
απεργιακές
κινητοποιήσεις,
αλλά και σε συµφιλιωτικές διαδικασίες µε παρεµβάσεις του Υπουργείου
Εργασίας, της ΓΣΕΕ, της ΟΕΧΒΕ και του Εργατικού
Κέντρου Ελευσίνας.
Οι εργαζόµενοι αποφάσισαν απεργιακές κινητοποιήσεις µετά από γενική συνέλευση που έκαναν.

θριάσιο-13

Κλείνουν σταδιακά οι πύλες σε
Μετρό και Ηλεκτρικό τον Μάρτιο

Ο

ΟΑΣΑ γνωστοποί ησε ότι τηνΚυρι ακή 4 Μαρτί ου θα κλεί σουνοι
πύλες στον σταθµό «Σύνταγµα» του Μετρό (ανοι χτή θα παραµεί νει η πύλη των ΑµεΑ έως τι ς 15 Μαρτί ου), ενώ στι ς 11
Μαρτί ου θα κλεί σουν οι πύλες στους σταθµούς «Ανθούπολη», «Περι στέρι », «Σεπόλι α», «Ηλι ούπολη», «Άλι µος», «Αργυρούπολη»,
«Ελληνι κό», «Αγ. Μαρί να», «Κεραµει κός», «Χολαργός», «Νοµι σµατοκοπεί ο», «Αγ. Παρασκευή», «Χαλάνδρι », «Ταύρος» και «Μαρούσι ».
Ο Οργανι σµός ανακοί νωσε ότι οι προσωποποι ηµένες κάρτες
ATH.ENA Card έχουνξεπεράσει τι ς 540.000, κάτι το οποί ο καταδει κνύει
τη δυναµι κή του ηλεκτρονι κού ει σι τηρί ου, προτρέποντας όσους άνεργους και ΑµεΑ δεν έχουν προσωποποι ηµένη κάρτα να το πράξουν, εί τε
µέσω δι αδι κτύου, εί τε από τα εκδοτήρι α.Τέλος, συνι στά στο επι βατι κό
κοι νό και γι α τη βέλτι στη εξυπηρέτησή του τη προµήθει α ει σι τηρί ωνµε
πολλαπλές δι αδροµές (10 + 1, 5 + 0).
Ο προγραµµατι σµός του κλει σί µατος των πυλών

Με σκληρή γλώσσα η Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χηµικής βιοµηχανίας Ελλάδας (ΟΕΧΒΕ), αναφέρει µεταξύ άλλων: «Πραγµατικά ως φαινόµενο µπορεί να χαρακτηριστεί ο συγκεκριµένος εργοδότης µε το
αδικαιολόγητο µένος απέναντι στους εργαζόµενους
γιατί προχώρησαν στην ίδρυση Σωµατείου.
∆εν διστάζει να βλάπτει ο ίδιος τα συµφέροντα της
εταιρείας στοχεύοντας στην αποµάκρυνση των εργαζοµένων που έχουν συνταχθεί µε το Σωµατείο!!!
Προσπάθησε να τους αναγκάσει σε παραίτηση όταν
τους υποχρέωσε να δουλεύουν µε εκ περιτροπής
εργασία 3 ηµέρες το µήνα για 1 χρόνο περίπου!!!
Όταν είδε ότι παρά τις δυσκολίες που περνάνε παραµένουν µέλη της επιχείρησης τους είπε ότι η εταιρεία
οδηγείται στην πτώχευση!!!
Όταν διαπίστωσε ότι οι εργαζόµενοι ότι και πάλι δεν
το έβαλαν στα πόδια άρχισε να φωνάζει γιατί δεν
φεύγετε αφού δεν µε γουστάρετε!!!
Εκεί που παρουσίαζε µία εικόνα αδυναµίας καταβολής και 1€ ξαφνικά έγινε γαλαντόµος βρήκε χρήµατα για
αποζηµιώσεις αρκεί να παραιτηθούν από την εργασία
τους.
Όταν και πάλι διαπίστωσε ότι οι εργαζόµενοι δεν
παραιτούνται σταµάτησε την εκ περιτροπής εργασία
και ως µαγείας το εργοστάσιο γέµισε από πρώτες ύλες
και ξεκίνησε η παραγωγή προϊόντων!!!
Οι αρρωστηµένες εµµονές όµως όπως αποδεικνύεται δεν έπαψαν να υπάρχουν και σήµερα προχώρησε
σε 2 πρώτες απολύσεις δηλώνοντας ότι θα έχει και
συνέχεια».

Ο σταθµός «Σύνταγµα» θα κλεί σει την Κυρι ακή 4 Μαρτί ου. Η πύλη
των ΑµεΑ θα παραµεί νει ανοι χτή έως τι ς 15 Μαρτί ου, οπότε και θα
κλεί σει . Το δι άστηµα µεταξύ 5-10 Μαρτί ου και 12-14 Μαρτί ου το
κλεί σι µο των πυλών θα δι εξαχθεί σε ώρες µη αι χµής (εκτός δηλαδή
06.00 – 10.00 και 15.00 – 19.00).
Οι σταθµοί «Ανθούπολη», «Περι στέρι », «Σεπόλι α», «Ηλι ούπολη»,
«Άλι µος», «Αργυρούπολη», «Ελληνι κό», «Αγ. Μαρί να», «Κεραµει κός»,
«Χολαργός», «Νοµι σµατοκοπεί ο», «Αγ. Παρασκευή», «Χαλάνδρι »,
«Ταύρος» και «Μαρούσι » θα κλεί σουν στι ς 11 Μαρτί ου (η πύλη των
ΑµεΑ θα παραµεί νει ανοι κτή). Στι ς 15 Μαρτί ου θα υλοποι ηθεί το
κλεί σι µο όλων των πυλών των προαναφερθέντων σταθµών.
Στους σταθµούς «Αγ. Αντώνι ος», «Αγ. ∆ηµήτρι ος», «Αι γάλεω»,
«Ελαι ώνας» και «∆. Πλακεντί ας» οι πύλες έχουν ήδη κλεί σει (η πύλη
των ΑµεΑ θα παραµεί νει ανοι χτή). Στι ς 15 Μαρτί ου θα υλοποι ηθεί το
κλεί σι µο όλων των πυλών των προαναφερθέντων σταθµών.
Περι σσότερες από 540.000 οι προσωποποι ηµένες κάρτες

O ΟΑΣΑ γνωστοποί ησε, ακόµη, ότι έχουνεκδοθεί περι σσότερες από
540.000 προσωποποι ηµένες κάρτες ATH.ENA Card, κάτι το οποί ο αναδει κνύει τη δυναµι κή του ηλεκτρονι κού ει σι τηρί ου.
Παράλληλα, έχει προσωποποι ηθεί και αποσταλεί το σύνολο των
αι τήσεων, που έχει υποβληθεί µέσω της σχετι κής εφαρµογής στην
ι στοσελί δα www.athenacard.gr, στι ς οποί ες συµπερι λαµβάνονται άνεργοι και ΑµεΑ. Οι τρέχουσες νέες αι τήσει ς δι εκπεραι ώνονται χωρί ς
καθυστέρηση.
Σύµφωνα µε τονΟΑΣΑ, σε ανέργους και ΑµεΑ έχουνεκδοθεί περί τι ς
45.000 προσωποποι ηµένες κάρτες, ενώ το δι καί ωµα της δωρεάν
µετακί νησης πι στοποι εί ται µέσω ει δι κής εφαρµογής της Η∆ΙΚΑ
(www.idika.gr), από τη ∆ευτέρα 5 Μαρτί ου.
Οι ενδι αφερόµενοι συµπληρώνουν τα ανάλογα πεδί α, η Η∆ΙΚΑ επιβεβαι ώνει το σχετι κό δι καί ωµα και στη συνέχει α, οι δι καιούχοι
«φορτί ζουν» το δωρεάν κόµι στρο στα αυτόµατα µηχανήµατα.

ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΡΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ

Π

ΓΣΕΒΕΕ: Πεδίο εκτόνωσης κουκουλοφόρων για άλλη µια φορά η Ερµού

εδίο εκτόνωσης κουκουλοφόρων γίνεται για
άλλη µια φορά ο εµπορικότερος δρόµος
στην καρδιά της Αθήνας επισηµαίνει η
ΓΣΕΒΕΕ τονίζοντας ότι απαιτείται ένα επαρκές επίπεδο ασφάλειας για να ανακάµψει η επιχειρηµατική
δραστηριότητα.
Η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδας αναφέρει ότι καταστήµατα και επιχειρηµατίες υφίστανται άλλο ένα υλικό και
ηθικό κόστος σε περίοδο οικονοµικής κρίσης και ζητά
εκτός από την καταβολή των προβλεπόµενων αποζηµιώσεων να υλοποιηθούν όλες οι ενέργειες για την
αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστησαν.
Στην ανακοίνωσή της υπογραµµίζει: «Με λύπη µας παρατηρούµε, για µια ακόµη φορά, η Ερµού ο εµπορικότερος δρόµος στην καρδιά της Αθήνας να στοχοποιείται και να γίνεται πεδίο εκτόνωσης κουκουλοφόρων.
Για µια ακόµη φορά, καταστήµατα και επιχειρηµατίες υφίστανται άλλο ένα υλικό, αλλά και ηθικό κόστος σε µια
περίοδο οικονοµικής κρίσης. Οι επαγγελµατίες επωµίζονται µε το οικονοµικό βάρος αναίτιων εις βάρος τους βανδαλισµών από οµάδες που θεωρούν δικαίωµά τους να καταπατούν δικαιώµατα συµπολιτών τους.
Η ΓΣΕΒΕΕ έχει επανειληµµένως εκφράσει την ανάγκη ενός επαρκούς επιπέδου ασφαλείας σε όλους τους
πολίτες και τις περιουσίες τους ως απαραίτητη συνθήκη για την ανάκαµψη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
που έχει πληγωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα σε ένα τουριστικό προορισµό, όπως το κέντρο της Αθήνας. Με δεδοµένες τις οικονοµικές δυσχέρειες τις οποίες ακόµα και σήµερα αντιµετωπίζουν οι µικρές και πολύ
µικρές επιχειρήσεις, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι εκτός από την καταβολή των προβλεπόµενων αποζηµιώσεων (ενεργοποίηση του Ν. 3775/21.7.2009), είναι επιτακτική η ανάγκη να υλοποιηθούν όλες εκείνες οι ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστησαν.»
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14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη).
∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης
(προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6974792931 κος
Σταύρος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ.
ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Σ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα,
σαλονοτραπεζαρία
και
µπάνιο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6945334415
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφωνα,
νυχτερινό
ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160
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

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

ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952
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.(22.7.17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
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 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
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
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 , 10:00-22:00-6970343665

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€, συζητήσιµη
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 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
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 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 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.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οικιακές εργασίες(καθαριότητα -σίδερο) µε 5 ευρώ
την ώρα . Κα. Σοφία
6997505700

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

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.
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

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 (βρεφονηπιοκόµο
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: 210-5573042. Fax:
210-5576988
ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
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
∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail
centromecanicca@yahoo.
gr. Τηλ. fax: 2105570474

Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΟΠΕΛΑ
ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105580781 /
6977456187

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
/
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ αγροτικό
αυτοκίνητο
µάρκας
Nissan Navara το οποίο
εκλάπη
Την
Πέµπτη
18/1/18
εκλάπη έξω από το νοσοκοµείο
"ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφορίας
ΧΑΤ9437.
Το
αυτοκίνητο ανήκει σε καρκινοπαθή ο οποίος βρισκόταν στο νοσοκοµείο για τη
χηµειοθεραπεία του. ∆εδοµένου ότι ζει στην επαρχία,
η απώλεια του αυτοκινήτου
του καθιστά τη µετακίνηση
του στην Αθήνα για τις θεραπείες του απελπιστικά
δύσκολη.
Οποιαδήποτε
πληροφορία που θα βοηθήσει στην εύρεσή του, θα
εκτιµηθεί ιδιαίτερα, ∆ίνεται
αµοιβή.
Τηλέφωνο:
6974769704 (Ζαχαρίας &
Ντίνα Καλουπη)
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168
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
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

∆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

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΕΙΤΑ Ι ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20,
Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τ η λ έφω ν α
Ε πι κ ο ιν ω ν ί ας :
2132006489 & 2105576704
E-mail για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΤΟΡΝΑ∆ΟΡΟΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20,
Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τ η λ έφω ν α
Ε πι κ ο ιν ω ν ί ας :
2132006489 & 2105576704

E-mail για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20,
Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τ η λέ φ ω ν α
Ε π ικ ο ιν ω ν ί ας :
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό Ε π ί π ε δ ο : Απ ό φ ο ι τ ο ι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

16-θριάσιο
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