ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ - Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

Έπεσαν οι υπογραφές
για έργα υποδοµών άνω
των 6 εκατ. ευρώ

ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΗ 2Η ΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΗΣ U-23
ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ένα ακόµα µετάλλιο στη
συλλογή του Ασπροπύργιου
Γιώργου Πιλίδη

σελ. 3

60χρονος
διατηρούσε
οπλοστάσιο στον
Ασπρόπυργο

σελ. 3

ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΝ Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Άγρια επεισόδια
στο δηµοτικό
συµβούλιο Αχαρνών
Προπηλακισµοί και
επίθεση µε µπάζα

ΑΠΟ∆ΕΚΑΤΙΣΜΕΝΑ ΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

σελ. 2-4

ΚΑΛΕΣΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ:

ΜΕΓΑΛΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

∆ΙΑ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟ∆Ο ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

σελ. 8

Ο Χ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒ ΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣ ΜΟΥ

Aπό τον Σύλλογο Πε λοποννησίων Ελε υσίνας

σελ. 7

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Η Υπουργός
αντί να απαντήσει επί της ουσίας,
µεταθέτει τις ευθύνες αλλού.

σελ. 3

σελ. 5

Σηµαντικό βήµα για την ενεργειακή αναβάθµιση
των ∆ηµοτικών κτηρίων και των σχολικών µονάδων του ∆ήµου Χαϊδαρίου

σελ. 2

Ανατίναξαν ΑΤΜ στουςΘρακοµακεδόνες

σελ. 7
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σελ. 9

Βράβευση διακριθέντων
αθλητών σε
Πανελλήνιο επίπεδο από
την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ

Τιµητική βράβευση στον ∆ήµαρχο
Ασπροπύργου, Νίκο Μελετίου

Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ,
ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
σελ. 12

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ
Αχαρν ών 7, 2105576029
Ελευσίνα

ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6, ΜΑΓΟΥΛΑ
210-5558491
Μάνδρα

ΡΟΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΛΑΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 7
210-5541344, (08:00 - 23:00)
Άνω Λιόσια - Φυλή

ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΙΝ∆ΟΥ 13, 210 2472223 (08:00 - 22:00)
Χαϊδάρι

ΧΑΛΕΠΗ ΜΑΡΙΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 27 (∆ΑΣΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ,
ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΚΑΒΑΛΑΣ 3η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ∆ΑΣΟΥΣ)
210-5822028

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17,21,25

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Συννεφιά και βροχές . Η θερµοκρασία
έως 12 βαθµους Κελσίου

Σηµαντικό βήµα για την ενεργειακή αναβάθµιση

Σ

των ∆ηµοτικών κτηρίων και των σχολικών µονάδων του ∆ήµου Χαϊδαρίου
ηµαντικό βήµα για την ενεργειακή αναβάθµιση
των ∆ηµοτικών κτιρίων και των σχολικών µονάδων του ∆ήµου Χαϊδαρίου
Την Τρίτη 5 Μαρτίου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση
µε την Εταιρεία ∆ιανοµής Αερίου Αττικής µε βασικό θέµα
να προγραµµατιστεί η ενεργειακή αναβάθµιση των
∆ηµοτικών Κτιρίων και των Σχολικών Μονάδων του
∆ήµου µας, µε την τοποθέτηση συστηµάτων θέρµανσης
µε φυσικό αέριο.
Στη συνάντηση, το ∆ήµο εκπροσώπησε ο Αντιδήµαρχος Κώστας Σταθάς και η ∆ιευθύντρια της Τεχνικής
Υπηρεσίας Γιώτα Παναγιωτάκου. Εκ µέρους της Εταιρείας ∆ιανοµής Αερίου Αττικής παρευρέθηκε στη συνάντηση ο ∆ιευθυντής Ανάπτυξης Υποδοµών κ. Ιωάννης
Ντρούκας.
Στην συζήτηση, όπως ήταν φυσικό, εξετάστηκε διεξοδικά η δυνατότητα σύνδεσης δηµοτικών κτηρίων και
σχολείων της πόλης µας στο δίκτυο φυσικού αερίου της
εταιρείας. Οι συνδέσεις θα γίνονται ∆ωρεάν και ο ∆ήµος
θα προχωρήσει σταδιακά στην αντικατάσταση όλων των
καυστήρων στις υποδοµές του. Αποτέλεσµα της σύνδεσης µε το δίκτυο θα είναι η αναβάθµιση της ενεργειακής
απόδοσης των υφιστάµενων υποδοµών και παράλληλα
την οικονοµικότερη διαχείρησή τους.
Άµεσα η αντικατάσταση θα προχωρήσει στις περιοχές
που υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου. Σταδιακά θα ξεκινήσει η επέκταση του δικτύου σε περιοχές που δεν
υπάρχει, ώστε να εξυπηρετηθούν τόσο οι πολίτες όσο
και τα δηµοτικά κτήρια.
Η ∆ηµοτική Αρχή, σε ανακοίνωσή της υπογρµµίζει :

Ο Αντιδήµαρχος Κώστας Σταθάς

‘’θα συνεχίσουµε τις προσπάθειες ώστε οι σύγχρονες
τεχνολογίες ενέργειας να αξιοποιούνται στις ∆ηµοτικές
Υποδοµές, µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό τους.’’

ΑΠΟ∆ΕΚΑΤΙΣΜΕΝΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Η Υπουργός αντί να απαντήσει επί της
ουσίας, µεταθέτει τις ευθύνες αλλού.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Λέανδρος, Μάριος
Αγίου Λεάνδρου Ισπανού, Αγίου Μάριου

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: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
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

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Θαν άσης Μπούρας είχ ε καταθέσει τη µε αρ. πρωτ. 5576/12-02-2019
ερώτηση προς την Υ πουργό Προστασίας του Πολίτη
µε θέµα τη δυσλειτουργία στις αστυν οµικές υπηρεσίες
της ∆υτικής Αττικής.
Η Υ πουργός αν τί ν α απαν τήσει επί της ουσίας,
µεταθέτει τις ευθύν ες αλλού. Συγκεκριµέν α, τα
στοιχ εία που παρουσιάζον ται στην απάν τηση παραποιούν την πραγµατικότητα καθώς παρουσιάζει την
καθηµεριν ότητα των κατοίκων της ∆υτικής Αττικής,
και όχ ι µόν ο, ν α καλυτερεύει στο επίπεδο της ασφά

λειας αν τί ν α χ ειροτερεύει, όπως συµβαίν ει στην
ουσία και την οποία βιών ουν καθηµεριν ά οι
πολίτες που ζουν στην περιοχ ή.
Όσον αφορά το θέµα της υποστελέχ ωσης των
αστυν οµικών Υ πηρεσιών , η οποία ήταν αφορµή για
την κατάθεση της ερώτησης από τον κ. Μπούρα, η
Υ πουργός σηµειών ει ότι καταβάλλον ται, απλώς, προσπάθειες για την επαρκή στελέχ ωση των περιφερειακών αστυν οµικών Υ πηρεσιών µε προκήρυξη οργαν ικών θέσεων , οι οποίες θα συζητηθούν για πλήρωση
στο τέλος του µην ός Αυγούστου!!
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΗ 2Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΗΣ U-23 ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ένα ακόµα µετάλλιο στη συλλογή του Γιώργου Πιλίδη

Έ

Συγχαρητήρια του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου στο «παιδί θαύµα της ελληνικής πάλης»

να ακόµα µετάλλιο προσέθεσε στη συλλογή του
ο Ασπροπύργιος Πρωταθλητής της Ελευθέρας Πάλης,
Γιώργος Πιλίδης κατακτώντας τη
δεύτερη θέση (ασηµένιο µετάλλιο)
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα
Πάλης U-23 της Σερβίας.
Ο Έλληνας πρωταθλητής, κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον
τελικό αντιµετωπίζοντας σπουδαίους αθλητές, γεγονός που αποδεικνύει την εξαιρετική του φόρµα.
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου,
Νίκος Μελετίου µόλις ενηµερώθηκε
για την νέα σπουδαία νίκη του
Ασπροπύργιου
Πρωταθλητή,
Νίκου Πιλίδη έκανε την ακόλουθη
δήλωση:
«Η φράση «Το παιδί θαύµα της
Ελληνικής πάλης» δικαιολογηµένα
αποδίδεται στον συντοπίτη µας
Πρωταθλητή Γιώργο Πιλίδη.
Με την νέα του νίκη, που του απέφερε το αργυρό
µετάλλιο, ο Γιώργος Πιλίδης αποδεικνύει καθηµερινά ότι διαθέτει τις ικανότητες και την δύναµη να
γράψει την δική του µεγάλη Ιστορία, τόσο στην
πάλη, όσο και στον Παγκόσµιο αθλητισµό.
Ο Ασπρόπυργος είναι υπερήφανος για τον
∆ηµότη του Γιώργο Πιλίδη. Ιδιαίτερη τιµή ανήκει
και στην οικογένεια του και σε ολόκληρη την Πον-

τιακή κοινότητα, ενεργό µέλος της οποίας είναι ο
Πρωταθλητής µας.
Ως ∆ήµαρχος της πόλης στην οποία ζει και προπονείται ο Γιώργος , του εκφράζω τα πιο θερµά
µου συγχαρητήρια. Του εύχοµαι να είναι υγιής ,
δυνατός και να καταφέρνει πάντοτε νίκες, τόσο
µέσα στην παλαίστρα, όσο και στον στίβο της
ζωής.»

Υ πεγράφη η Προγραµµατική Σύµβαση για την υλοποίηση του Έργου: « Αποκατάσταση ζηµιών των
οδικών υποδοµών και των συν οδών τους υδραυλικών
έργων στο ∆ήµο Μάν δρας-Ειδυλλίας Περιφερειακής
Εν ότητας ∆υτικής Αττικής που επλήγη από τις φυσικές
καταστροφές της 15ης Νοεµβρίου 2017 και της 26ης
και 27ης Ιουν ίου 2018 »
Αν τικείµεν ο του έργου είν αι η αποκατάσταση οδών
κατά τµήµατα του ∆ήµου Μάν δρας – Ειδυλλίας λόγω
των βλαβών που παρουσιάσθηκαν σε αυτές µετά τις
πληµµύρες, και είν αι κυρίως ν εροφαγώµατα του καταστρώµατος των οδών , υποσκαφές των επιχ ωµάτων ,
αστοχ ίες πραν ών επιχ ωµάτων , µεταφορά φερτών και
άλλων υλικών επί του καταστρώµατος, καταστροφή
µεγάλων τµηµάτων ασφαλτοτάπητα µε αποκολλήσεις,
έν τον ες ρηγµατώσεις και καθιζήσεις, καταστροφή των
απ οχ ετευτικών συστηµάτων των οδών (τάφροι
οµβρίων , µικρά τεχ ν ικά).
Στις παρεµβάσεις που θα απαιτηθούν περιλαµβά -

ν ον ται εν δεικτικά, η αποκατάσταση
πραν ών των οδών , έργα οδοποιίας (οδοστρώµατα-ασφαλτικά—σήµαν ση- ασφάλιση) κατασκευή οχ ετών , τάφρων και αποστραγγιστικών δικτύων για απ ορροή
οµβρίων κ.λπ. Με την υλοποίηση των
παρεµβάσεων αυτών θα αποκατασταθεί η
οδική ασφάλεια, µε την εκτέλεση έργων διαµόρφωσης
των απαιτούµεν ων γεωµετρικών χ αρακτηριστικών ,
τοποθέτησης της προβλεπόµεν ης σήµαν σης, αν αδιαµόρφωσης των πραν ών και της λήψης των αν αγκαίων µέτρων προστασίας από τις καταπτώσεις αποκολλούµεν ων βράχ ων στο οδόστρωµα καθώς και
έργων τοποθέτησης σύγχ ρον ων στηθαίων ασφαλείας
συµβατών µε τα ισχ ύον τα
πρότυπα.
Το έργο θα χ ρηµατοδοτηθεί
απ ό
Κρατικές
Πιστώσεις και ο συν ολικός
προϋπολογισµός θα αν έλθει
σε ποσό 6.200.000,00 € (έξι
εκατοµµύρια διακόσιες χ ιλιάδες ευρώ) συµπεριλαµβαν οµέν ου ΦΠΑ, εν ώ θα δηµοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί
από τις υπηρεσίες του Υ π
Υ ποδοµών και Μεταφορών .

θριάσιο-3

60χρονος διατηρούσε
οπλοστάσιο
στον Ασπρόπυργο

Σ

τη σύλληψη εν ός 60χ ρον ου Έλλην α, για παράν οµη κατοχ ή οπλισµού, προχ ώρησαν αστυν οµικοί της Υ ποδιεύθυν σης Ασφάλειας ∆υτικής
Αττικής, του Τ.Α. Ασπροπύργου, της ∆ιεύθυν σης
Αστυν οµίας ∆υτικής Αττικής, της ∆ιεύθυν σης Άµεσης
∆ράσης και παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο
πλαίσιο ειδικών δράσεων , για την πρόληψη και καταστολή της παραβατικότητας, στην περιοχ ή του Ασπροπύργου.
Κατά τη διάρκεια ελέγχ ων , εν τός της οικίας του
60χ ρον ου, στην περιοχ ή Νέα Ζωή Ασπροπύργου,
βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν :
πιστόλι µε γεµιστήρα, περίστροφο, πιστόλι άν ευ
µηχ αν ισµού και κάν ν ης, όπλο τύπου στυλό διαµετρήµατος 0,22 mm µε έν α φυσίγγιο εν τός , µον όκαν ν ο
στο οποίο έχ ει τροποποιηθεί το µήκος της κάν ν ης και
έχ ει προσαρτηθεί σε αυτό βοήθηµα σκόπευσης λέιζερ
όπλο κρότου άν ευ µηχ αν ισµού µε γεµιστήρα
δύο στυλό λέιζερ,βαλλίστρα µε εν ν έα βέλη,τρία ν αυτικά καπν ογόν α,δώδεκα µαχ αίρια,διόπτρα,κυν ηγετικό
όπλο τύπου «FLOBERT» το οποίο φέρει διόπτρα και
βοήθηµα σκόπευσης λέιζερ,ξύλιν ο τόξο µε βέλος,δεκατρία φυσίγγια 0,22 mm,κυν ηγετικό όπλο (δίκαν ν ο),
διάφορα εξαρτήµατα όπλων (ελατήρια, σκαν δάλη και
διάφορα άλλα µικροεξαρτήµατα)
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθην ών

ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ - Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ
Έπεσαν οι υπογραφές για έργα
υποδοµών άνω των 6 εκατ. ευρώ

Η ∆ήµαρχ ος, κ. Γιάν ν α Κριεκούκη δήλωσε : «Με την
υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης ξεκιν ά και
επίσηµα έν α έργο που διεκδικήσαµε από τον Μάιο του
2018.
Είν αι έργο κρίσιµο για την αποκατάσταση του αγροτικού και του δασικού οδικού δικτύου του ∆ήµου, απαραίτητο τόσο για τις αν άγκες δασοπροστασίας όσο και
της πρόσβασης των συµπολιτών µας στις ιδιοκτησίες
τους στις οποίες αδυν ατούν ν α προσεγγίσουν µε ασφάλεια.
Ευχ αριστώ τον Υ πουργό κο Σπίρτζη για αν ταπόκρισή του στο δίκαιο αίτηµα του ∆ήµου µας. Ο ∆ήµος θα
διευκολύν ει µε όλες τις δυν άµεις που διαθέτει για την
ταχ εία και αποτελεσµατική εκτέλεση του έργου.»

4-θριάσιο

Εκδήλωση συζήτηση για τον
ΧΥΤΑ Γραµµατικού

Κυριακή 17 Μαρτίου 11.30 πµ στο Βαρν άβα (αίθουσα κέν τρου ν εότητας)
Η Αν τικαπιταλιστική Αν ατροπή στην Αττική σας
καλεί για ν α παρουσιάσει τις θέσεις της και τη
δράση της στο περιφερειακό συµβούλιο και στο
κίν ηµα και ν α συζητήσουµε πως θα συµβάλουµε σε
συν έχ εια του κιν ήµατος µέχ ρι τη ν ίκη.
ΜΕ ΑΓΩΝΑ ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΟΥ Σ
Ο ΧΥ ΤΑ-ΧΥ ΤΥ στο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ είν αι περιβαλλον τική και οικον οµική καταστροφή
για ολόκληρη την ΑΤΤΙΚΗ.
Να βάλουµε τέρµα στην καταστροφική διαχ είριση
των απορριµµάτων που στοχ εύει στο κέρδος των
µεγάλων ιδιωτικών συµφερόν των και κοστίζει σε
χ ρήµα, καταστροφή του περιβάλλον τος και αν θρώπιν ες ζωές.
ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΥ ΤΑ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΕΝΑ
Αγων ιζόµαστε για ν α επιβάλουµε µια άλλη διαχ είριση
των σκουπιδιών µε προτεραιότητα στον άν θρωπο
και το περιβάλλον .
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 3

Επιπλέον, για τον εξοπλισµό και τη συντήρηση
των οχηµάτων διατίθενται ποσά που, όπως
φαίνεται, δε φτάνουν ούτε για να εξασφαλιστεί η
στοιχειώδης ασφάλεια για τα µεταφορικά µέσα
που διαθέτει η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆υτικής
Αττικής.
Στο θέµα της ακαταλληλότητας των κτιριακών
εγκαταστάσεων έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για
αναζήτηση
κατάλληλων
ακίνητων,
όπως
ισχυρίζεται η κα Υπουργός, όµως, θα αναµένουµε
να δούµε τα αποτελέσµατα. Όσον αφορά την καθαριότητα, αοριστες υποσχέσεις.
Είν αι εµφαν ές από την απάν τηση της Υ πουργού η
παραδοχ ή της για τα πολλά και ποικίλα προβλήµατα
που αν τιµετωπίζει η Ελλην ική Αστυν οµία στη ∆υτική
Αττική . Κι όµως το προσωπικό εργάζεται υπό αν τίξοες συν θήκες και κάν ει υπεράν θρωπες προσπάθειες
για τη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας των
πολιτών .
Ο κ. Μπούρας βρίσκεται στο πλευρό τόσο των
αστυν οµικών δυν άµεων και των κατοίκων για την
αν άδειξη και την επίλυση των θεµάτων που τους
απασχ ολούν και θα παρεµβαίν ει µε κάθε ευκαιρία και
δυν ατότητα που του δίν ει η κοιν οβουλευτική του ιδιότητα, µε στόχ ο πάν τα την καλύτερη ασφάλεια των
πολιτών της ∆υτικής Αττικής.

Η Ερώτηση προς την Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, κα Όλγα Γεροβασίλη
Θέµα: ∆υσλειτουργία στις αστυνοµικές υπηρεσίες της ∆υτικής Αττικής.

Η ∆υτική Αττική είν αι µία π εριοχ ή µε
αυξηµέν η παραβατικότητα και εγκληµατικότητα.
∆εν έχ ει περάσει ούτε έν ας χ ρόν ος από τα εγκαίν ια
από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Υ ποδιεύθυν σης
Ασφαλείας ∆υτικής Αττικής και παρ’ όλες τις εξαγγελίες
για αν αβάθµιση των αστυν οµικών υπηρεσιών , η κατάσταση που επικρατεί είν αι απογοητευτική.
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Ο Σπύρος Αδαµόπουλος υποψήφιος µε την Παράταξη
του Γιάννη Σγουρού

Μ

ια σηµαντική υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιο της Περιφέρειας Αττικής, ανακοίνωσε ο
Υποψήφιος Περιφερειάρχης
Αττικής Γιάννης Σγουρός.
Πρόκειται για τον Σπύρο
Αδαµόπουλο Ιατρό Ακτινολόγο στο ΕΣΥ, Επιµελητή Α΄ στο
Τµήµα
Πρόληψης
του
καρκίνου του µαστού και οστεοπόρωσης στο Γενικό Νοσοκοµεί ο
Αθηνών
«Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι στηµίου Αθηνών και έχει λάβει
ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής. Είναι επίσης πτυχιούχος του τµήµατος
Ραδιολογίας Ακτινο
λογίας ΤΕΙ Αθηνών µε µεταπτυχιακές σπουδές
στα «µεταβολικά νοσήµατα των οστών». Παράλληλα είναι και εκπαιδευτής στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ.
Έχει συµµετάσχει σε πλήθος ∆ιεθνών και
Ελληνικών Ιατρικών Συνεδρίων µε πολλές επι-

Η διαθέσιµη δύν αµη στις Αστυν οµικές υπηρεσίες της
∆υτικής Αττικής είν αι µειωµέν η σε ποσοστό πάν ω από
50%. Εν δεικτικά, στο Τµήµα Ασφαλείας Ασπροπύργου
υπηρετούν 10 αστυν οµικοί αν τί για 30 που προβλέπεται, στο Τµήµα Ασφαλείας Μάν δρας 11 αν τί για 20.
Ίδια υποστελέχ ωση υπάρχ ει και στα Α.Τ. και Τ.Α.
Μεγάρων , Ελευσίν ας, Άν ω Λιοσίων , Ζεφυρίου.
∆εν υπάρχ ει σχ εδόν µέρα που τα κεν τρικά δελτία
ειδήσεων ν α µην καταγράφουν κάποια παραβατική
πράξη στην περιοχ ή της ∆υτικής Αττικής, η οποία
προκαλεί την κοιν ή γν ώµη.
Αυτή η κατάσταση αυξάν ει τα κρούσµατα κλοπών ,
διαρρήξεων και επιθέσεων σε βάρος των πολιτών ,
αλλά και άλλες εγκληµατικές πράξεις.
Επιπλέον , οι κτιριακές εγκαταστάσεις πολλών
Α.Τ. και Τ.Α. ∆υτικής Αττικής είν αι ακατάλληλες για
χ ρήση και τον τελευταίο εν άµιση χ ρόν ο δεν υπάρχ ει
υπηρεσία καθαριότητας. Ο εξοπλισµός των οχ ηµάτων
(καύσιµα, serv ice) είν αι αν ύπαρκτος µε αποτέλεσµα
το εκάστοτε Α.Τ. και Τ.Α. ν α συν τηρεί µόν ο του τα
οχ ήµατα.
Μετά από τα παραπάν ω ερωτάται η κ. Υ πουργός:

1.
Προτίθεται άµεσα ν α στελεχ ώσει τις αστυν οµικές Υ πηρεσίες της ∆υτικής Αττικής µε προσωπικό έτσι
ώστε ν α υπάρξει περισσότερη ασφάλεια στους πολίτες
και ν α µειωθούν τα κρούσµατα που παρατηρούν ται το
τελευταίο χ ρον ικό διάστηµα;
2.
Προτίθεται ν α δοθεί επιπλέον χ ορηγία προκειµέν ου ν α έχ ουν τα κατάλληλα µέσα για ν α εκτελούν τα
καθήκον τά τους;
3.
Πως προτίθεται ν α αν τιµετωπίσει το θέµα της
καθαριότητας;
Αθήν α, 11-02-2019
Ο ερωτών Βουλευτής,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥ ΡΑΣ

στηµονικές εργασίες και ∆ηµοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.
Ο Γιάννης Σγουρός τον καλωσόρισε στην
«Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής», µε την
οποία θα είναι υποψήφιος στην Περιφερειακή
Ενότητα Βορείου Τοµέα και του ευχήθηκε καλή
επιτυχία στον κοινό αγώνα.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ - ΚΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.
ΘΡΙΑΣΙΟΥ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΊΟΥ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ,
(ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ),
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΠΟΥ
ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 67 ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ, (ΕΝΑΝΤΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΙΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ
ΠΡΟΠΟ - ΟΠΑΠ - ΓΩΝΙΑ ΣΤΙΣ Ο∆ΟΥΣ
ΚΕΛΕΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΥΛΗ), ΣΤΙΣ 17
ΜΑΡΤΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΩΡΑ
11:30. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΡΗΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΧΕΛΜΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Πέµπτη 14 Μαρτίου 2019

θριάσιο-5

Aπό τον Σύλλογο Πελοποννησίων Ελευσίνας
Όταν στο κάλεσµα Αγάπης ανταποκρίνονται
και έρχονται πάνω από 600 άτοµα.
Όταν µε πολύ κόπο, αγωνία και απέραντη
χαρά προσπαθείς να τακτοποιήσεις σε τραπέζια
ακόµη και την τελευταία στιγµή, όλους τους
φίλους που έρχονται , ζητώντας µία πρόσκληση
για να γλεντήσουν µαζί σου και να βοηθήσουν,
τότε λές : ‘Ευχαριστώ για την αγάπη, την εµπιστοσύνη , την συµπαράσταση , το αγκάλιασµα
στα παιδιά της ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ’ Αξίζει .
Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 .

Μια γιορτή διαφορετική από άλλες . Έν ας χ ορός που
έγιν ε από όλους µας και ΟΛΑ τα έσοδά του ήταν για τα
παιδιά της ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και της ΦΛΟΓΑΣ.
Από πολύ ν ωρίς , κλείν ον ται έν α έν α τα τραπέζια.
Ξεκιν ά η παιδική χ ορωδία του Συλλόγου Πελοπον ν ησίων Ελευσίν ας υπό την καθοδήγηση της Ντίν ας
Νικολοπούλου σε εύθυµους σκοπούς, ακολουθούν τα
mini cooper µε αποκριάτικες στολές σε παραδοσιακούς
χ ορούς µε την καθοδήγηση της Ντίν ας Τριλίκη, η χ ορωδία του Συλλόγου µε σκοπούς από διάφορα µέρη της
Ελλάδας µε δάσκαλο τον Μαν ώλη Σύριο και ακολούθησαν τα χ ορευτικά µας.
Ιδιαίτερη στιγµή όταν η Χορωδία της ΚΙΒΩΤΟΥ έκαν ε
όλους τους παρευρισκόµεν ους ν α χ ειροκροτούν για
την άψογη εµφάν ισή τους. Μια αγκαλιά λουλούδια για
την εκπρόσωπο κα ∆ούκα και µια δερµάτιν η τσάν τα
και λουλούδια για την δασκάλα της χ ορωδίας , προσέφερε ο ∆ήµαρχ ος Ελευσίν ας Γιώργος Τσουκαλάς εκ
µέρους του Συλλόγου.

Στη συν έχ εια , γέλιο άφθον ο µε αποκριάτικο σκέτς
(εν όψει εκλογών ) µε ‘ Μαν τά και Γκόρτσο’ . Η πίστα
αµέσως γέµισε µε όρεξη για χ ορό. Από καλαµατιν ά ,
ν ησιώτικα µέχ ρι ρεµπέτικα, 10ετίας του ΄60 και βραζιλιάν ικα αφού το καλούσε η Αποκριά. Γλέν τι , χ ορός,
καλό φαγητό, άφθον ο κρασί και αν αψυκτικά κράτησαν
όλους µας έως αργά το βράδυ.

Η Πρόεδρος Τριλίκη Ντίν α & το ∆.Σ. του Συλλόγου
Πελοπον ν ησίων Ελευσίν ος ευχ αριστούν όλους όσους
έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην επιτυχ ία αυτής της
γιορτής.

Τον ∆ήµαρχ ο Ελευσίν ας Γιώργο Τσουκαλά, την οιν οποιϊα Τριποδάκη για την διάθεση του κρασιού και
όλους όσους συµµετείχ αν στην εκδήλωση. Τους Βουλευτές Γιωργία Μαρτίν ου , Γιώργο Πάν τζα , Θαν άση
Μπούρα,τους υποψηφίους βουλευτές Ν∆ : κ.κ. Γιώργο
Κώτσηρα ,Ευάγγελο Λιάκο , Αν δρέα Τσώκο , Σταµάτη
Πουλή . Τους Αν τιδηµάρχ ους Ελευσίν ας Χ.Αν δρών η
και ∆έσποιν α Οικον όµου , την Πρόεδρο ΚΕ∆Ε κα

Μαρούγκα Κων /ν α µε την Αν τιπρόεδρο την Σοφία
Λιν άρδου ,το µέλος Πολ.Πρωτ. 2021 Μαρία Βασιλείου,
Αν τιπρόεδρο ΠΑΚΠΠΑ Τζαρτζούλη Θ., τον Περιφερειακό Σύµβουλο Ταξιάρχ η Φαρµάκη αλλά και τους
υπ οψηφίους Π.Σ. κ. Κοσµόπ ουλο Αν τιδήµαρχ ο
Μεγάρων , κ. Πέππα και Γιώργο Γεωργόπουλο . Παρευρέθησαν επίσης οι υποψήφιοι ∆ήµαρχ οι Ελευσίν αςΜαγούλας κ.κ. Οικον όµου Αργύρης και Τσίτσος Νίκος
µε τους υποψηφίους δηµ.συµβούλους των συν δυα

σµών τους , οι ηθοποιοί Πέτρος ξεκούκης και
Αιµίλιος Ράπτης και οι εκπρόσωποι των εθν ικοτοπικών συλλόγων : Χιακής Έν ωσης , Έν ωσης Θεσσαλών , Αδελφότητας Ρωµαν ιωτών ,
Μικρασιατών Ελευσίν ας , Πον τίων Ελευσίν ας .
∆εν έλειψαν οι εκπ ρόσωπ οι του τοπ ικού
τύπου , της Έρευν ας Ελευσιν ιακής Κληρον οµιάς, της εφηµερίδας Αν ατολικής Αττικής
ΚΟΜΠΡΑ κ.Αθαν ασίου Κων /ν ος, του CNN κα
Φωτίου, της ‘Αχ αρν αϊκής’ κ. Νιώρας Γιώργος .
Η Πρόεδρος Ντίν α Τριλίκη αφού ευχ αρίστησε
όλους όσους συµµετείχ αν , υποσχ έθηκε πως
τελειών ον τας η ν έα στέγη της ΚΙΒΩΤΟΥ στη
Καλαµάτα , ο σύλλογος δωρεάν θα διαθέσει πούλµαν
για όλους όσους θέλουν ν α επισκεφθούν το ν έο έργο
του πατρός Αν των ίου στη Μεσσην ιακή Πρωτεύουσα .

Όλοι είχαν να πουν ένα καλό λόγο . Μια εκδήλωση που ‘έπιασε τόπο’ και δόθηκαν υποσχέσεις για
µια επόµενη επιτυχηµένη διοργάνωση του ΧΟΡΟΥ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.

6-θριάσιο

ΒΡΑ∆ΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΥΛΑΣΙΑ

Πέµπτη 14 Μαρτίου 2019

Παραδοσιακό αποκριάτικο γαϊτανάκι και σαφές
µήνυµα υπέρ των γυναικείων αγώνων

Μ

ια αξέχαστη βραδιά πέρασαν οι γυναίκες της
∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής που εµπιστεύτηκαν την πρόεδρο του Πολιτιστικού
Συλλόγου Φυλασία Ιωάννα Τσεβά και ανταποκρίθηκαν
–την Παρασκευή 8 Μαρτίου- στην πρόσκλησή της για
τον εορτασµό της παγκόσµιας ηµέρας της γυναίκας που
φέτος συνέπεσε µε την κορύφωση της Αποκριάς. Όπως
ήταν φυσικό το γλέντι ήταν διπλό όπως και η ευχαρίστηση.
Η Ιωάννα Τσεβά έµπειρη και καλή οικοδεσπότης υποδέχθηκε µια µια τις καλεσµένες της και όταν ήρθε η ώρα
της έναρξης της εκδήλωσης αντί του καθιερωµένου χαι

ρετισµού από µικροφώνου προτίµησε να κάνει θεαµατική αλλά ταυτόχρονα βαθιά παραδοσιακή είσοδο. Μαζί
µε τα κορίτσια και το χοροδιδάσκαλο της Φυλασίας µπήκαν στην αίθουσα της εκδήλωσης χορεύοντας γύρω
από το παραδοσιακό αποκριάτικο γαϊτανάκι δίνοντας
σαφές σήµα ότι η βραδιά παρότι είναι εθιµοτυπικά επαναστατική στη Φυλή θα είναι συνάµα και ανεπανάληπτα
παραδοσιακή και διασκεδαστική.
Η Πρόεδρος της Φυλασίας στο σύντοµο χαιρετισµό της
έκανε αναφορά στους αγώνες των γυναικών, υπογράµµισε την πολύπλευρη προσφορά του γυναικείου πληθυσµού σε όλους τους τοµείς της καθηµερινότητας, της

Ύµνος προς τη γυναίκα η εκδήλωση στα ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων

Μ

ια ιδιαίτερη, όµορφη και ζεστή εκδήλωση
οργάνωσε την Παρασκευή 8 Μαρτίου στα
ΚΑΠΗ των Άνω Λιοσίων ο Πρόεδρος των
ΚΑΠΗ του ∆ήµου Φυλής Γιώργος Αδάκτυλος µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της
Γυναίκας.
Ο Γιώργος Αδάκτυλος αφού µετέφερε τα Χρόνια
Πολλά και τον χαιρετισµό του ∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού προς τις εορτάζουσες υπογράµµισε πως
«Η Αγάπη , η Αισιοδοξία, η Γνώση , η ∆ηµιουργία, η
Ευτυχία, η Ελπίδα, η Επιτυχία, η Ζώη, η Καλοσύνη, η
Οµορφιά, η Πληρότητα, η Σοφία, η Σωτηρία, η Χαρά και
όλα τα θετικά πράγµατα και συναισθήµατα είναι γένους
θηλυκού».
Ο πρόεδρος των ΚΑΠΗ παρουσία της µητέρας του
εξοµολογήθηκε από µικροφώνου πως η γυναίκα που
σηµάδεψε και καθόρισε τη ζωή του ήταν η γιαγιά του η
Σοφία στο πρόσωπο της οποίας τιµά- όπως είπε- όλες
τις γυναίκες του κόσµου.
Ξαφνιάζοντας τους πάντες ευχάριστα ο Γιώργος
Αδάκτυλος επέλεξε έναν πρωτότυπο, γλυκό και
τολµηρό τρόπο για να υµνήσει το γυναικείο φύλλο.
Παραµέρισε όσο µπορούσε το τρακ του µικροφώνου
και απήγγειλε ένα ποίηµα, ύµνο στο γυναικείο φύλλο,
της ποιήτριας και συγγραφέως ∆ώρας Μαργέλη,
συγκινώντας τις εορτάζουσες και προκαλώντας το
θερµό χειροκρότηµα τους.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν και έδωσαν ευχές ο
πρώην υπουργός Θανάσης Μπούρας, η Αναπληρώτρια ∆ήµαρχος Προνοιακής Πολιτικής Τζένη Μπάρα, η
προϊσταµένη του παραρτήµατος του Ερυθρού Σταυρού
στα Άνω Λιόσια Αριστέα Πλακίδα, ο πρόεδρος των ηλικιωµένων του ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων Ιωάννης Μάρκου και
ο υπεύθυνος του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου.
Ο Θανάσης Μπούρας αφού ευχαρίστησε για την
πρόσκληση, συνεχάρη για την εκδήλωση τον πρόεδρο
των ΚΑΠΗ και ευχήθηκε χρόνια πολλά υπογράµµισε
τις «µεγάλες υποχρεώσεις της ανθρωπότητας προς την
γυναίκα».
Η Τζένη Μπάρα χαρακτήρισε τη γυναίκα « θεµέλιο»
και τον άνδρα την «κολώνα» της οικογένειας και της κοινωνίας και µνηµόνευσε την µητέρα της που δεν
υπάρχει πλέον στη ζωή.
Η κ. Πλακίδα δήλωσε συγκινηµένη από τον χαιρετισµό του Γιώργου Αδάκτυλου και υπογράµµισε πως οι

γυναίκες εκτός από δύναµη ψυχής έχουν και µυϊκή
δύναµη αφού -όπως είπε- µέχρι και τη δεκαετία του ’80
οι γυναίκες συµµετείχαν ισότιµα µε τους άνδρες σε όλες
τις βαριές αγροτικές εργασίες.
Ο κ. Μάρκου ευχήθηκε υγεία, δύναµη και χρόνια
πολλά σε όλες και ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΚΑΠΗ
Γιώργο Αδάκτυλο επειδή όπως είπε «από την ηµέρα
που ανέλαβε µας προσέχει πάρα πολύ και µας δίνει ότι
του ζητάµε». Χρόνια πολλά ευχήθηκε και ο υπεύθυνος
του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου Βασίλης Κατηφόρης.
Αµέσως µετά τους χαιρετισµούς ο πρόεδρος των
ΚΑΠΗ ευχήθηκε προσωπικά σε κάθε µια από τις
γυναίκες προσφέροντάς τους από ένα γλαστράκι ενώ οι
εργαζόµενοι στο ΚΑΠΗ κέρασαν τους παριστάµενους
γλυκά και αναψυκτικά. Η υπεύθυνη των ΚΑΠΗ Ειρήνη
Αλυµατήρη είχε εξασφαλίσει 40 και πλέον δώρα τα
οποία µπήκαν στην κληρωτίδα και µοιράστηκαν στις
τυχερές.
Γεύµατα δυο ατόµων, κρέατα, κρέµες προσώπου,
µπιζού, ρούχα, παντόφλες ,αρώµατα, περιποίηση µαλλιών και νυχιών, γλυκά κ.α.
Η επόµενη δράση που έχει προγραµµατιστεί από τον
πρόεδρο των ΚΑΠΗ Γιώργο Αδάκτυλο είναι µια διήµερη
εκδροµή στο Βόλο ενώ ήδη έχει οργανωθεί και ένας
κύκλος προληπτικών εξετάσεων για τους ηλικιωµένους.

επιστήµης και της ανάπτυξης και ζήτησε από τις
γυναίκες της Φυλής να είναι αγωνίστριες στη
ζωή.»Σήµερα γιορτάζουµε την αξία της προσφοράς µας
και θέλω να είστε πάντα υγιής και πάντα αγωνίστριες»
τόνισε η Ιωάννα Τσεβά η οποία µέσω του συλλόγου
Φυλασία κατάφερε να συνδυάσει αρµονικά, να αναδείξει και να µεταλαµπαδεύσει στις γυναίκες της Φυλής
πως είναι απολύτως θεµιτό να συνυπάρξουν η πιστή
τήρηση των παραδόσεων µε τους νέους ρόλους αλλά
και τα δικαιώµατα της γυναίκας στη σύγχρονη εποχή.
Η πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Φυλής Ελένη
Λιάκου υπογράµµισε στο χαιρετισµό της τους πολλούς,
δύσκολους, απαιτητικούς αλλά και αντικρουόµενους
ρόλους που βιώνει η σύγχρονη γυναίκα και ευχήθηκε
σε όλους χρόνια πολλά. Ο πρώην ∆ήµαρχος Φυλής
∆ηµήτρης Μπουραϊµης επαναβεβαίωσε στο χαιρετισµό
του πως η παράταξή του τάσσετε υπέρ της ισότητας των
δυο φύλλων και υπογράµµισε µε έµφαση τους πολλαπλούς ρόλους που υπηρετεί το γυναικείο φύλλο.
Κατά τα λοιπά το φαγητό ήταν υπέρ το δέον καλό και
πολύ, το κέφι φούντωσε από την πρώτη στιγµή και η
φιλοξενία της Ιωάννας Τσεβά εξαίσια και σπιτική όπως
πάντα.
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θριάσιο-7

ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΝ Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Άγρια επεισόδια στο δηµοτικό συµβούλιο Αχαρνών -Παρολίγο να πέσει ξύλο ...

Σ

οβαρά επει σόδι α µε λεκτι κούς χαρακτηρι σµούς αλλά και ζηµι ές
σηµειώθηκαν στο δηµοτικό συµβούλιο του δήµου Αχαρνών την Τρίτη,
όταν αγανακτισµένοι γονείς εισέβαλλαν στην αίθουσα συνεδριάσεων
καταγγέλλοντας αδιαφορία για τα σχολεία .
Σύµφωνα µε το axarnea.gr αγανακτισµένοι γονείς που παρέστησαν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο άρχισαν να φωνάζουν κατά της δηµοτικής αρχής, για τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα παιδιά τους και τις τεράστιες ελλείψεις
στα σχολικά συγκροτήµατα.
Οι κάτοικοι καταγγέλλουν την πλήρη αδιαφορία του ∆ήµου Αχαρνών σχετικά
µε την προβληµατική κατάσταση που επικρατεί σε διάφορες σχολικές µονάδες.
Επίσης, υπήρξαν ζηµιές από τη ρίψη µπαζών στα έδρανα ενώ παραλίγο να
πέσει ξύλο, µε τους πιο ψύχραιµους να προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση.
Επικράτησε µεγάλη αναστάτωση και ως επακόλουθο η προγραµµατισµένη για
το απόγευµα της Τρίτης (12/03) τακτική δηµόσια συνεδρίαση του δηµοτικού
συµβουλίου Αχαρνών δεν πραγµατοποιήθηκε ενώ η πλειοψηφία των δηµοτικών συµβούλων δεν εµφανίστηκε πότε στην αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου.

Αν ατίν αξαν ΑΤΜ στους
Θρακοµακεδόν ες, 20 µ. από
το Αστυν οµικό Τµήµα

Μ

ια ακόµη ανατίναξη ΑΤΜ σηµειώθηκε τα ξηµερώµατα της Τετάρτης
σε µηχάνηµα ΑΤΜ. Αγνωστοι δράστες ανατίναξαν, στις 04:50, πιθανότατα µε διοχέτευση αερίου, ΑΤΜ που βρίσκεται σε κιόσκι στην
πλατεία Αριστοτέλους, στους Θρακοµακεδόνες.
Εως τώρα, δεν έχει γίνει γνωστό από την αστυνοµία εάν οι δράστες
µπόρεσαν να αφαιρέσουν τις κασετίνες µε τα χρήµατα. Από την έκρηξη
προκλήθηκαν υλικές ζηµιές.
Η αστυνοµία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισµό και τη σύλληψη των
δραστών.
Να σηµειωθεί ότι το συγκεκριµένο ΑΤΜ ήταν το µοναδικό στην περιοχή
και βρίσκεται σε απόσταση µόλις 20 µέτρων από το Αστ. Τµήµα.
Τα προηγούµενα χρόνια ληστές είχαν ανατινάξει τα υπόλοιπα τρία ΑΤΜ
που βρίσκονταν στην πλατεία.
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8-θριάσιο

ΚΑΛΕΣΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ: ∆ΙΑ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ε

ργαζόµεν οι, άν εργοι, συν ταξιούχ οι, αυτοαπ ασχ ολούµεν οι, ν έοι και ν έες,ζούµε και
εργαζόµαστε σε µια περιοχ ή, όπου οι δηµόσιες
µον άδες υγείας δεν µπορούν ν α καλύψουν τις αν άγκες
µας. Οι τεράστιες ελλείψεις αν τικειµεν ικά µας οδηγούν
ν α βάζουµε το χ έρι στην τσέπη για ν α πληρών ουµε
για υπηρεσίες υγείας που έχ ουµε αν άγκη και δικαιούµαστε.
Όλοι µας πληρών ουµε διπλά και τρίδιπλα για τα
στοιχ ειώδη την ίδια ώρα που µεγάλες φαρµακευτικές
εταιρείες και ιδιωτικοί όµιλοι υγείας έχ ουν τεράστια
κέρδη.

Στη ∆υτική Αθήνα:
στο ΑΤΤΙΚΟΝ αυξάν ον ται συν εχ ώς οι ελλείψεις σε
προσωπικό και υλικά. Τα ράν τζα και η ταλαιπωρία
ασθεν ών και προσωπικού έχ ουν ξεπεράσει κάθε
προηγούµεν ο.
Το Νοσοκοµείο ∆υτικής Αττικής «Αγ. Βαρβάρα»,
(πρώην Λοιµωδών ) λειτουργεί πλέον µόν ο ως Πρωτοβάθµια Μον άδα Υ γείας, παρά τις υποσχ έσεις της
κυβέρν ησης.
τα Κέν τρα Υ γείας (ΚΥ ) της περιοχ ής υπολειτουργούν µε ελάχ ιστο προσωπικό, δεν έχ ουν καν τους
γιατρούς των βασικών ειδικοτήτων , η αν αµον ή για
επίσκεψη τους 3 µήν ες ξεπερν άει σε κάποιες ειδικότητες
οι Τοπικές Μον άδες Υ γείας (ΤοΜΥ ) και η εισαγωγή
του θεσµού του οικογεν ειακού γιατρού δεν φτάν ει για
ν α καλύψει ούτε τις αν άγκες για συν ταγογράφηση. Η
αν αλογία στις περισσότερους δήµους είν αι 1 οικογεν ειακός γιατρός ν α έχ ει υπό την εποπτεία του 10.000
κατοίκους (!!!)
η Ψυχ ιατρική Μεταρρύθµιση που προωθεί η κυβέρν ηση οδηγεί στη συρρίκν ωση των δηµόσιων ψυχ ιατρικών ν οσοκοµείων (∆αφν ί, ∆ροµοκαίτειο, 18ΑΝΩ,

δοµές ψυχ οκοιν ων ικής αποκατάστασης)
και θυσιάζει ασθεν είς και εργαζόµεν ους
για τα κέρδη επιχ ειρηµατιών και ΜΚΟ
στο Κέν τρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ παραµέν ουν κλειστές πτέρυγες λόγω έλλειψης
προσωπικού εν ώ δεκάδες παιδιά παραµέν ουν εγκαταλελειµµέν α
το Εθν ικό Ίδρυµα Απ οκατάστασης
Αν απήρων υποβαθµίζεται συν εχ ώς. Το
σφαγείο των ΚΕΠΑ και του κοψίµατος
επιδοµάτων και αν απηρικών συν τάξεων
συν εχ ίζεται.
Έκλεισαν το Κέν τρο Χρόν ιων Παθήσεων στον Σκαραµαγκά, «στοιβάζον τας» 28 παιδιά σε έν α κτίριο του «Λοιµωδών », στο παλιό Κέν τρο Χαν σεν ικών ,
που παραπέµπει σε συν θήκες Μεσαίων α.
●
∆εκάδες χ ιλιάδες ασφαλισµέν οι
πληρών ουν έως και το 80% της λιαν ικής
τιµής των φαρµάκων , χ ρόν ιοι ασθεν είς
δυσκολεύον ται ν α πληρώσουν , εν ώ η
κοροϊδία προς το 1,5 εκατοµµύρια αν ασφάλιστους δεν έχ ει όριο (το κον δύλι
που σπαταλιέται φτάν ει για δύο εποχ ικά
εµβόλια).
Κόστος η υγεία των λαϊκών οικογεν ειών ,
Κέρδος η υγεία για τους επιχ ειρηµατικούς οµίλους

Στο Πρόγραµµα της ΕΕ για την Υ γεία
2014-2020 αν αφέρεται ότι: “εάν οι άν θρωποι παραµείν ουν υγιείς και εν εργοί... θα µειωθούν οι πιέσεις
στους εθν ικούς προϋπολογισµούς”.
Η σηµεριν ή άθλια κατάσταση στην Υ γεία - Πρόν οια
είν αι αποτέλεσµα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Έν ωσης, που θεωρεί τις παροχ ές υγείας του λαού ως
”κόστος” και το φάρµακο “εµπόρευµα”. Αυτή την πολιτική υπηρετούν πιστά όλες οι κυβερν ήσεις που πέρασαν .
Αυτή είν αι η αιτία της έλλειψης προσωπικού, των
περικοπών στους µισθούς, των συγχ ων εύσεων ν οσοκοµείων , κλιν ικών και εργαστηρίων . Της αύξησης των
πληρωµών για εξετάσεις, ν οσηλεία, φάρµακα. Της εφαρµογής των «πλαφόν » στη συν ταγογράφηση. Της λειτουργίας των δηµόσιων µον άδων υγείας ως επιχ ειρήσεις που «πουλάν ε» υπηρεσίες υγείας στους ασθεν είς
και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Κανείς να µην ξεχάσει. Κανείς να µην τους
πιστέψει.
Η κυβέρν ηση ΣΥ ΡΙΖΑ µιλάει για προσλήψεις. Ποια
είν αι η πραγµατικότητα; Ας θυµηθούµε όλοι ότι: το
2014 προεκλογικά µιλούσε για 100.000 προσλήψεις στο
χ ώρο της υγείας, παραµον ές εκλογών στο πρόγραµµα
Θεσσαλον ίκης κατέβηκαν στις 20.000, µόλις βγήκαν
στη διακυβέρν ηση το 2015 ο τότε υπουργός Υ γείας
Κουρουµπλής έλεγε ότι "µέχ ρι το Μάη θα γίν ουν
4.500". Και το παραµύθι των προσλήψεων µε το σταγον όµετρο και µε ελαστικές σχ έσεις εργασίας συν εχ ίζεται. Την ίδια ώρα η Ν∆ µιλάει για στοχ ευµέν ες προσλήψεις ...όπου χ ρειάζεται. Και ο ν οών ν οείτω...
Η κυβέρν ηση ΣΥ ΡΙΖΑ και η επίδοξη της Ν∆ θα εξορθολογίσουν τις δαπάν ες στην Υ γεία. Στο όν οµα του
«ν οικοκυρέµατος» και «περιορισµού της σπατάλης» η
δηµόσια φαρµακευτική δαπάν η από 5,5 δισ. "ν οικοκυρεύτηκε" - "εξορθολογίστηκε" στο 1,94 δισ.

Το κράτος και τα ασφαλιστικά ταµεία πληρών ουν
κατά 55% λιγότερα και οι ασθεν είς πληρών ουν 45%
περισσότερα.
Η κυβέρν ηση ΣΥ ΡΙΖΑ µιλάει για "αλλαγής πορείας"
στο σύστηµα υγείας. Μόν ο µια µατιά στον "πρώτο
µεταµν ηµον ιακό" "αν απ τυξιακό" π ροϋπ ολογισµό,
όπως τον διαφηµίζουν , αρκεί. Όχ ι µόν ο διατηρούν
όλους τους προηγούµεν ους αν τιλαϊκούς ν όµους αλλά
προσθέτουν και ν έα βάρη κόβον τας 65 εκατοµµύρια
ευρώ από τα ν οσοκοµεία και 414 από τον ΕΟΠΥ Υ .
Την ώρα που η κυβέρν ηση συν εχ ίζει τη βρώµικη δουλειά η Ν∆ και τα άλλα κόµµατα που κυβέρν ησαν ως
τώρα την κατηγορούν για κρατισµό!!!
Ούτε ο ΣΥ ΡΙΖΑ, ούτε η Ν∆ λέν ε κουβέν τα για την
αν άγκη ν α αν οίξουν άµεσα τα ν οσοκοµεία και οι κλιν ικές που έκλεισαν , για την αν άγκη ν α εξασφαλιστεί
πλήρης και επαρκή χ ρηµατοδότηση των δηµόσιων
µον άδων υγείας. Αυτή είν αι η αµείλικτη πραγµατικότητα.
Όλοι στον αγώνα για την ανάκτηση των απωλειών, για διεκδίκηση υψηλού επιπέδου δηµόσια
και δωρεάν υγεία.
Να οργαν ωθούµε στα σωµατεία και τις Λαϊκές Επιτροπές. Έτσι θα είν αι αποτελεσµατικός ο αγών ας.
Να αγων ιστούµε εν άν τια στους επιχ ειρηµατικούς
οµίλους και την πολιτική της Ε.Ε και των κυβερν ήσεων που τους υπηρετεί. Για πλήρη και επαρκή
χ ρηµατοδότηση των δηµόσιων µον άδων υγείας από
τον κρατικό προϋπολογισµό, κατάργηση της επιχ ειρηµατικής δράσης στην υγεία.
Η υπεράσπιση της υγείας του λαού είναι προτεραιότητα -Απαιτούµε:

Να ξαν αλειτουργήσει το Νοσοκοµείο Λοιµωδών
πλήρως στελεχ ωµέν ο και εξοπλισµέν ο.
Να εν ισχ υθεί µε µαζικές προσλήψεις µόν ιµου προσωπικού το ΑΤΤΙΚΟΝ και ν α εξασφαλιστεί πλήρης και
επαρκής χ ρηµατοδότηση.
Να µην προχ ωρήσει η Ψυχ ιατρική Μεταρρύθµιση
που οδηγεί στο κλείσιµο του ∆αφν ιού και του ∆ροµοκαιτείου.
Να δηµιουργηθούν δηµόσια Κέν τρα Υ γείας, σε όλους
τους δήµους στελεχ ωµέν α µε γιατρούς όλων των
βασικών ειδικοτήτων , που θα παρέχ ουν δωρεάν
υπηρεσίες όλο το 24ωρο, 365 µέρες το χ ρόν ο., µε
βασικό προσαν ατολισµό την Πρόληψη. Με σύγχ ρον ο
τεχ ν ολογικό εξοπ λισµό, διαγν ωστικά εργαστήρια,
οδον τιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, φαρµακεία.
Μον άδες ΠΦΥ που ν α διασυν δέον ται µε την οικογέν εια, τα σχ ολεία και τις σχ ολές, τους βρεφον ηπιακούς σταθµούς, τους τόπους δουλειάς, τους τόπους
άθλησης, τα γηροκοµεία.
Μόν ιµο θέση γιατρού και ν οσηλευτή στα µεγάλα
σχ ολικά συγκροτήµατα, το Παν επιστήµιο ∆υτικής Αττικής, τις βιοµηχ αν ικές ζών ες.
Κατάργηση κάθε πληρωµής για ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, φάρµακα θεραπείες, υγειον οµικό
υλικό και τεχ ν ικά βοηθήµατα.
∆ωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µε ευθύν η
του κράτους χ ωρίς καµιά προϋπόθεση σε όλους τους
αν ασφάλιστους, άν εργους και τα µέλη της οικογέν ειας
τους
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 10:30 π.µ ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟ∆Ο ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
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ΜΕΓΑΛΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Βράβευση διακριθέντων αθλητών σε Πανελλήνιο
επίπεδο από την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ
•

Τιµητική βράβευση στον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου, Νίκο Μελετίου

Τ

ην Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019,
στο Πνευµατικό Κέντρο του
∆ήµου
Ασπροπύργου,
πραγµατοποιήθηκε η ετήσια βράβευση των αθλητών και των αθλητριών, που διακρίθηκαν στα Πανελλήνια Πρωταθλήµατα το έτος 2018,
από την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Πειραιά και
Νοτιοδυτικής Αττικής σε συνεργασία
µε τον ∆ήµο Ασπροπύργου.

Τους παραβρισκόµεν ους καλωσόρισε ο
Πρόεδρος της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κ.
Γιώργος Καρδαράς, ο οποίος συν εχ άρη
τους αθλητές για τις περσιν ές διακρίσεις
και τόν ισε το µεγάλο έργο που πραγµατοποιείται από όλα τα Σωµατεία, σε όλα
τα επίπεδα, τόσο αν απτυξιακά όσο και
σε επ ίπ εδο υψηλού αθλητισµού.
Επίσης, µίλησε για τη συν εισφορά της
Οµοσπον δίας του ΣΕΓΑΣ και τη συν τον ισµέν η προσπάθεια που γίν εται ν α
συν δεθεί ο κλασικός αθλητισµός µε την
τοπική κοιν ων ία, όπως και για την πολυεπ ίπ εδη δράση του Προέδρου κ.
Κώστα Παν αγόπ ουλου, του Γεν ικού
Γραµµατέα κ. Βασίλη Σεβαστή και όλων
των µελών του ∆.Σ. του ΣΕΓΑΣ, ν α
καταστήσουν το στίβο πρώτο άθληµα
στο σχ ολείο, στο ∆ήµο και την Περιφέρεια.

Συν ολικά βραβεύτηκαν 73 αθλητές και
αθλήτριες, Παν ελλην ιον ίκες σε όλες τις
αγων ιστικές κατηγορίες και το ∆.Σ. της
Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ., π ραγµατοπ οίησε

τρεις τιµητικές βραβεύσεις σε αν θρώπους που έχ ουν προσφέρει πολλά στον

αθλητισµό και την τοπική κοιν ων ία:
Τον ∆ήµαρχ ο Ασπροπύργου κ. Νίκο
Μελετίου, για την προσφορά του στην
αν άπτυξη του κλασικού αθλητισµού στη
∆υτική Αττική και τη χ ορηγία της εκδήλωσης, την Αν τιδήµαρχ ο Περιστερίου,
κα Μαίρη Τσιώτα-Μάρκου, η οποία εδώ
και χ ρόν ια στηρίζει όλα τα ερασιτεχ ν ικά
αθλήµατα στο ∆ήµο Περιστερίου και τον
Ασπροπύργιο,
παλαιό πρωταθλητή,
πρώην κάτοχ ο του Παν ελλην ίου ρεκόρ
στο Άλµα Τριπλούν , κ. ∆ηµήτρη Μίχ α,
τον πρώτο Έλλην α που έσπασε το
φράγµα των 17.00µ. µε άλµα 17.04µ. το
1980.
Η εκδήλωση έκλεισε µε τη βράβευση
τεσσάρων αθλητών και αθλητριών που
κατέκτησαν πέρυσι την 1η θέση σε
αγόρια και κορίτσια, αν άµεσα σε 300 και
πλέον µετέχ ον τες στο ∆ιασυλλογικό
Πρωτάθληµα
Παµπ αίδων -Παγκορασίδων Β΄ και αποτελούν το αύριο του
ελλην ικού στίβου.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους, οι κ.κ. Παν αγιώτης ∆ηµάκος,
Αν τιπρόεδρος ∆.Σ. ΣΕΓΑΣ και µέλος
της Ευρωπαϊκής Οµοσπον δίας Στίβου,
Πολυξέν η Αργειτάκη, Αν τιπ ρόεδρος
∆.Σ. ΣΕΓΑΣ και µέλος της Ελλην ικής

Ολυµπ ιακής
Επ ιτροπ ής,
Γιάν ν ης
Ψωµιάδης, Ταµίας του ∆.Σ. ΣΕΓΑΣ,
Μαρίκα Καρδαρά, µέλος του ∆.Σ. ΣΕΓΑΣ
και Σπύρος Καλοζούµης, µέλος του ∆.Σ.

ΣΕΓΑΣ, Θεόδωρος Βόσσος, π. µέλος
του ∆.Σ. του ΣΕΓΑΣ, εν ώ από την ΕΑΣ
ΣΕΓΑΣ Πειραιά και Νοτιοδυτικής Αττικής
παρευρέθησαν οι κ.κ. Κώστας Βόσσος
Αν τιπ ρόεδρος, ∆ηµήτρης Κλάδης
Ταµίας, Χριστίν α Ματάκη Γεν Γραµµατέας, Θωµάς Παπαγιάν ν ης Αν απληρωτής Ταµίας, Αριστέα Λαµέρα, µέλος και
Μαρίν α Ιακωβίδου, Αν απ ληρωµατικό
µέλος.
Παράλληλα το παρόν έδωσαν ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νίκος Μελετίου,
ο
Αν τιδήµαρχ ος
Καθαριότητας,
Αν ακύκλωσης και Πρασίν ου, κ. Αβραάµ
Κων σταν τιν ίδης, ο Πρόεδρος του Οργαν ισµού Άθλησης και Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάν ν ης
Κατσαρός, ο Πρόεδρος του Πν ευµατικού Κέν τρου, κ. Μελέτιος Μπουραν τάς,
ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιχ είρησης
Τηλεόρασης «Attica Tv » του ∆ήµου, κ.
Κων σταν τίν ος Τσολερίδης, ο Εν τεταλµέν ος ∆ηµοτικός Σύµβουλος και µέλος

του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Αν τών ιος Κον αξής, ο κ. Αν δρέας Καπιτσίν ος, Αν τιδή
µαρχ ος Αθλητισµού του ∆ήµου Κορυδαλλού, ο κ. Αν δρέας Λεωτσάκος, Αν τιδήµαρχ ος ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας Αττικής και υπ οψήφιος Περιφερειακός
Σύµβουλος στο ∆υτικό Τοµέα µε τον κ.
Πατούλη, οι οποίοι και έκαν αν την βράβευση στην κα Τσιώτα, όν τας και οι δύο
άν θρωποι της Αυτοδιοίκησης, και ο κ.
Ευάγγελος Λιάκος, υποψήφιος Βουλευτής στο υπόλοιπο Αττικής µε την Ν.∆.
καθώς και η κ. Αλεξάν δρα Τσίγκου,
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και Προϊσταµέν η του Τµήµατος Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.
Όλοι οι παρευρισκόµεν οι αν αν έωσαν
το ραν τεβού τους για την επόµεν η χ ρον ιά, ευχ όµεν οι οι βραβεύσεις και οι διακριθέν τες αθλητές και αθλήτριες ν α είν αι
αρκετά περισσότεροι κατά την τρέχ ουσα αθλητική περίοδο.

10-θριάσιο

Πέντε νέα εµπορικά κέντρα
έρχονται στην Αττική
-Σε ποια σηµεία σχεδιάζονται

Πέντε νέα εµπορικά κέντρα, αλλά και επέκταση
δυο υφιστάµενων mall, θα κατασκευαστούν στην
Αττι κή το επόµενο δι άστηµα, προκαλώντας
σηµαντικές ανακατατάξεις στο χάρτη του λιανεµπορίου.
Οι νέες επενδύσεις είναι συνολικής επιφάνειας άνω των 340.000 τετραγωνικών µέτρων και θα
έρθουν να προστεθούν στα περίπου 40 εµπορικά κέντρα συνολικής επιφάνειας 860.000 τετραγωνικών µέτρων που λειτουργούν σήµερα στη
χώρα µας.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε έρευνες, οι
Έλληνες τα τελευταία χρόνια επιλέγουν όλο και
περισσότερο τα εµπορικά κέντρα για ψώνια και
διασκέδαση, µε αποτέλεσµα να εµφανίζουν ανοδική πορεία παρά την µείωση της κατανάλωσης
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και την πτώση του διαθέσιµου εισοδήµατος.
Σύµφωνα µε το economistas.gr τα νέα εµπορικά κέντρα θα δηµιουργηθούν

-Εµπορικό κέν τρο από την ΓΑΙΟΣΕ
Εµπορικό κέντρο συνολικής έκτασης 40.000
τετραγωνικών µέτρων και προϋπολογισµού 70
εκατ. ευρώ δροµολογείται στον σταθµό του ΟΣΕ
στον Πειραιά, από την ΓΑΙΟΣΕ.
- Σε διαδικασία fast track το εµπορικό στη
Λυκόβρυση
Το πράσινο φως από την ∆ιυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων πήρε πρόσφατα
το επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης «Εµπορικού
Κέντρου και Κέντρου Αναψυχής στη Μεταµόρφωση Αττικής», συνολικού κόστους 93.422.600
ευρώ, από τον όµιλο του οµογενή επιχειρηµατία
Παν. Κωνσταντίνου, που ελέγχει και το εµπορικό
κέντρο Athens Metro Mall.
- Tα σχέδια για το εµπορικό κέν τρο στην
Ακαδηµία Πλάτων ος

Στα χέρια της αµερικανικής Hines πέρασε στα

τέλη του 2018 η έκταση όπου στεγαζόταν στο
παρελθόν η Κλωστοϋφαντουργία Μουζάκη στην
Ακαδηµία Πλάτωνος. Πρόκειται για το ακίνητο
που µέχρι πρότινος ανήκε στην επίσης αµερικανική Blackrock, η οποία επιθυµούσε την απεµπλοκή της από την επένδυση αυτή, θεωρώντας
το επενδυτικό ρίσκο της χώρας εξαιρετικά υψηλό
και µη θέλοντας την περαιτέρω έκθεσή της σε
αυτήν.

- Παίρν ει σάρκα το εµπορικό κέν τρο του
Βωβού στο Βοταν ικό
Στην αξιοποίηση του ηµιτελούς εµπορικού κέντρου της Μπ. Βωβός στο Βοτανικό προχωρά η
Hines που έχει υπογράψει προσύµφωνο µε την
ιδιοκτήτρια Alpha Bank.
- Εµπορικό κέν τρο στα κτήµατα Καµπά
Στην κατασκευή ενός σύνθετου project µε την
στα πρώην κτήµατα Καµπά, προσανατολίζεται η
διοίκηση της Reds.

ΙΕΛΚΑ: Eως 300 ευρώ το χρόνο
εξοικονόµηση χρηµάτων µε
προσφορές από τα σούπερ µάρκετ

Τ

ις προσφορές και εκπτώσεις που παρέχουν τα
σούπερ µάρκετ µέσα από πρακτικές έξυπνων
αγορών κυνηγούν όλο και περισσότερο οι
Έλληνες καταναλωτές αποκοµίζοντας σηµαντικά οφέλη.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ετήσιας πανελλήνιας
έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεµπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) 2014-2019, µε δείγµα
2.000 καταναλωτές από όλη την Ελλάδα, η µέση εξοικονόµηση που προκύπτει από την στάθµιση του συνόλου ανέρχεται σε 12%.
Πρακτικά, η µηνιαία συνολική αξία αυτών των ενεργειών αντιστοιχεί κατά µέσο όρο σε όφελος σε πάνω από
300 ευρώ ετησίως.
Η αξία αυτή είναι σταθερή σε ετησία βάση την τελευταία πενταετία µε εξαίρεση το 2016, χρονιά υπολειτουργίας δύο εκ των τότε σηµαντικότερων αλυσίδων σουπερµάρκετ της χώρας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτό το
όφελος είναι πολύ σηµαντικότερο από το αντίστοιχο όφελος του 2014 εξαιτίας της µείωσης της δαπάνης στων
νοικοκυριών σε είδη παντοπωλείου, η οποία εκτιµάται
σε περίπου 4% την εξεταζόµενη πενταετία.
Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ συνολικά η µέση εξοικονόµηση ανά νοικοκυριό εκτιµάται σε περίπου 1.500
ευρώ για την εξεταζόµενη περίοδο, ενώ η συνολική αξία
που έχει δοθεί σε 5 χρόνια ξεπερνά τα 6 δισ. ευρώ.

Σύµφωνα µε την έρευνα, το 89% των καταναλωτών
εξοικονοµεί χρήµατα µέσω προσφορών/κουπονιών/δωροεπιταγών που προφέρουν οι αλυσίδες
σουπερµάρκετ και προµηθευτές των προϊόντων.
Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι 7 στους 10 καταναλωτές εξοικονοµούν τουλάχιστον 5% επί της
αξίας των αγορών του και 1 στους 5 τουλάχιστον
20%.
Επιπλέον στο πλαίσιο της υιοθέτησης των «έξυπνων»
αγορών από τους καταναλωτές, λόγω της οικονοµικής
κατάστασης των νοικοκυριών καταγράφονται και άλλες
σηµαντικές τάσεις. Το 71% των ερωτώµενων τη χρονιά
που πέρασε (2018) αγόρασε περισσότερα προϊόντα σε
προσφορά σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (2017),
ενώ το 66% του κοινού δηλώνει ότι κυνηγάει τις προσφορές στις αγορές στο σούπερ µάρκετ. Ιδιαίτερα
σηµαντικό είναι ότι για το 56% του κοινού οι προσφορές

και εκπτώσεις είναι ο κύριος λόγος για να επιλέξουν
το κατάστηµα σουπερµάρκετ που θα επισκεφθούν,
στοιχείο που σε µεγάλο βαθµό εξηγεί τον ανταγωνισµό
ανάµεσα στις επιχειρήσεις στο κοµµάτι των προσφορών.
Χαρακτηριστικό του βαθµού υιοθέτησης προσφορών
από τον καταναλωτή είναι το γεγονός ότι το 56% του
κοινού δηλώνει ότι προτιµάει περισσότερες προσφορές,
παρά χαµηλές τιµές.
Ο λόγος γι’ αυτή την επιλογή είναι ότι θεωρεί ότι µέσω
της αναζήτησης και επιλογής προσφορών και
εκπτώσεων έχει τη δυνατότητα τόσο για µεγαλύτερες
εξοικονοµήσεις, όσο και για προσαρµογή στις δικές τους
εξατοµικευµένες ανάγκες της εξοικονόµησης χρηµάτων.
Άλλωστε, ένα µειοψηφικό αλλά σηµαντικό ποσοστό 44%
δηλώνει ότι αναβάλει τις αγορές του µέχρι να βρει την
κατάλληλη προσφορά στα είδη που επιθυµεί να αγοράσει.
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Κάψιµο του καρνάβαλου στη Γιαννιώτικη Τζαµάλα
και παραδοσιακά Κούλουµα στο ∆αφνί

Ξ

έφρενοι χοροί, φαντασία και πολύχρωµες στολές έδωσαν το στίγµα της Αποκριάς, στην µεγάλη
παρέλαση του Χαϊδαριώτικου Καρναβαλιού την Κυριακή όπου συµµετείχαν χιλιάδες Χαϊδαριωτών αλλά και επισκέπτες κόσµου από τους γειτονικούς ∆ήµους.
Πρωταγωνιστές, φυσικά ήταν τα παιδιά αλλά και άνθρωποι κάθε ηλικίας, οι οποίοι µε τη ζωντάνια τους
και το κέφι τους απογείωσαν τη διασκέδαση ολόκληρης της παρέλασης. Οµάδες µε εντυπωσιακές στολές, ευφάνταστα άρµατα και παιδάκια από τους Παιδικούς Σταθµούς, τα Νηπιαγωγεία, τα ∆ηµοτικά
Σχολεία µε τους γονείς τους, κατέκλεισαν τους δρόµους της πόλης, ενώ µαζί τους ήταν το «Έρεισµα»,
ο Σύλλογος Πυργούσων Αττικής, το Κέντρο Λαογραφίας και Πολιτισµού ∆υτικής Αττικής, οι Σύλλογοι
Άνω και Κάτω Αφαίας, οι Σχολές Χορού Lillium και Dance Club αλλά και πολλά γκρουπ από παρέες.
Πλήθος κόσµου συµµετείχε και στις εκδηλώσεις που ξεκίνησαν από την Τσικνοπέµπτη και το Γλέντι των ΚΑΠΗ, συνεχίστηκαν µε το Πάρτι των παιδιών στον πεζόδροµο του ∆άσους και τη µεγάλη παρέλαση µασκαράδων και αρµάτων την Κυριακή, µε το κάψιµο του καρνάβαλου στη Γιαννιώτικη Τζαµάλα το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, ενώ ολοκληρώθηκαν,
µε µεγάλη επιτυχία την Καθαρά ∆ευτέρα µε τα παραδοσιακά Κούλουµα στο ∆αφνί και το πέταγµα του χαρταετού από το πρωί έως αργά το απόγευµα!
Για µία ακόµα χρόνια, τις εκδηλώσεις αγκάλιασαν πλήθος κόσµου όλων των ηλικιών. Η συµµετοχή νέων και παιδιών την ηµέρα της παρέλασης ξεπέρασε κάθε προσδοκία µε χιλιάδες καρναβαλιστών να γεµίζουν ασφυκτικά το κέντρο της πόλης.
Ως ∆ηµοτική Αρχή θα συνεχίσουµε να βελτιώνουµε χρόνο µε το χρόνο τις Αποκριάτικες Εκδηλώσεις, αλλά κυρίως, θα φροντίζουµε σταθερά να έχουν πρόσβαση σε αυτές όλος ο
κόσµος, παιδιά, νεότεροι αλλά και µεγαλύτεροι σε ηλικία, γιατί όλοι δικαιούνται άµεση πρόσβαση στην ψυχαγωγία και τον πολιτισµό.
Ιδιαίτερα θέλουµε να ευχαριστήσουµε, τους µαζικούς φορείς τις πόλεις µας, τα Σχολεία και τους Συλλόγους Γονέων, τους Εθνικοτοπικούς Συλλόγους και τις Σχολές Χορού, οι
οποίοι απέδειξαν ότι όταν έχουν ελεύθερο βήµα έκφρασης και συµµετοχής µπορούν να παίζουν σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου.

Η ΘΕΙΑ ΑΡΧΟΝΤΩ

Αρτοζαχαροπλαστείο
Βενιζέλου Ελευθερίου 100, Ελευσίνα,
2105561050
ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΩΣ
ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ
ΣΕ ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ

∆ώσε πάσα
ένα βιβλίο!

27ο Τουρνουά Μπάσκετ ∆ηµοτικών
Σχολείων ∆. Φυλής 2019

Ξεκινάµε 16 Μαρτίου !!!
27ο Τουρνουά Μπάσκετ ∆ηµοτικών Σχολείων ∆. Φυλής 2019 αφιερωµένο στην
αθλητική ανταλλακτική βιβλιοθήκη του
Εύνικου « ∆ώσε πάσα ένα βιβλίο »

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999

12-θριάσιο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες

ΕΡΓΑΤΕΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΑΦΕΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
&
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία:
Απαραίτητη
σε
συντήρηση µηχανών παραγωγής
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιεθνών

Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιητικό
Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
3
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

3
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

Πέµπτη 14 Μαρτίου 2019
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ

ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00
Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ.
Ο∆ΟΣ Μ ΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40,
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜ ΙΟΥ ΕΛ ΕΥΣΙΝΟΣ.

ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

28ης Οκτωβρίου 28 Ασπρόπυργος

Ζητείται άτοµο για εξωτερική εργασία µε δίπλωµα
µηχανής, η οποία παρέχεται
από την εταιρεία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5579069
Ενοικιάζεται ισόγειο

κατάστηµα 63µ² επί της οδού Φυλής 8Α.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα

6947264784 και 6985066463

ΠΩΛΟΥΝΤ ΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
ΠΕΥΚΟ 70€ ΑΝΑ
ΚΥΒΙΚΟ .
Τ ηλέφ ω νο
6982155684 &
2105540267

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦ ΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ,
ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP,

Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032

Πέµπτη 14 Μαρτίου 2019

Νέα περιβαλλοντική δράση από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Ζωφριάς

Μ

ια εξαιρετική περιβαλλον τική δράση πραγµατοποίησε µε µεγάλη επιτυχ ία, υπό την αιγίδα
του ∆ήµου Φυλής, ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Ζωφριάς την Κυριακή 10 Μαρτίου.
Υ πό την εποπτεία του Εν τεταλµέν ου Συµβούλου
Πρασίν ου Βασίλη Γεωργιάδη και του Αν τιδηµάρχ ου
Περιβάλλον τος Μιχ άλη Οικον οµάκη, δεκάδες µικροί
και µεγάλοι δηµότες της Ζωφριάς συµµετείχ αν την
ηµέρα της τελευταίας αποκριάς στην δεν τροφύτευση
που συν διοργάν ωσε ο σύλλογος Ζωφριάς σε συν εργασία µε το σύλλογο «Τριαν τάφυλλος Σιαπέρας» και
τους συλλόγους γον έων και κηδεµόν ων του 3ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου και του 4ου Γυµν ασίου Άν ω Λιοσίων .
Το πρώτο δέν τρο που φυτεύτηκε ήταν µια ελιά την
οποία φύτεψαν µαζί ο Αν τιδήµαρχ ος Περιβάλλον τος
Μιχ άλης Οικον οµάκης και ο Εν τεταλµέν ος Σύµβουλος
Πρασίν ου Βασίλης Γεωργιάδης κον τά στα γραφεία του
συλλόγου Ζωφριάς. ∆έν τρα φύτεψαν επίσης και
συµµετείχ αν εν εργά στην δεν δροφύτευση ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Σχ ολικής Επιτροπής Γιάν ν ης
Κρεµύδας και ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθµών
Άν ω Λιοσίων Παν αγιώτης Καµαριν όπουλος.
Οι εθελον τές χ ωρισµέν οι σε οµάδες κάλυψαν µια
ακτίν α που ξεκιν ούσε από την οδό Ισοκράτους στο
ύψος του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου και έφταν ε µέχ ρι το κλειστό ∆ηµοτικό Στάδιο της Ζωφριάς φυτεύον τας συν ολικά 100 µεγάλα δέν τρα. Στο παρκιν γκ του 3ου ∆ηµοτικού σχ ολείου φυτεύτηκαν 4 πλατάν ια εν ώ περισσότερες από 20 κουτσουπιές αποτελούν πλέον έν αν
φυσικό φράχ τη που διαµορφών ει και οριοθετεί έν α
διάδροµο ασφαλούς µετάβασης των παιδιών στο σχ ολείο. Τα ίδια τα παιδιά αγκάλιασαν µε χ αρά την πρωτοβουλία, συµµετείχ αν εν εργά στην φύτευση και υιοθέτησαν τα δέν τρα που φυτεύτηκαν στο χ ώρο έξω
από το σχ ολείο.

«Η αύξηση του πρασίν ου στο ∆ήµο µας ήταν , είν αι
και θα παραµείν ει η πρώτη µας προτεραιότητα και
αυτό φαίν εται καθαρά από το αποτέλεσµα του έργου
µας τα τελευταία 4,5 χ ρόν ια. Τα δέν τρα π ου
φυτεύτηκαν στη Ζωφριά είν αι µεγάλα δέν τρα όπως
όλα όσα φυτεύουµε. Σήµερα µικροί και µεγάλοι εν ώσαµε τις δυν άµεις µας φυτεύον τας δέν τρα τα οποία θα
ριζώσουν , θα αν απτυχ θούν και θα τα χ αιρόµαστε
όλοι µας για πολλά χ ρόν ια. Όλοι µαζί µε οδηγό το
∆ήµο προχ ωρούµε σταθερά στο στόχ ο µας που είν αι
µια πράσιν η και καθαρή πόλη» υπογραµµίζει ο Αν τιδήµαρχ ος Περιβάλλον τος και Καθηµεριν ότητας Μιχ άλης Οικον οµάκης.
«Η δεν δροφύτευση εκτός από τα δέν τρα που
παρέχ ει ο ∆ήµος θέλει και εθελον τές και διαπιστών ω
µε µεγάλη χ αρά ότι εδώ υπάρχ ουν πολλοί δηµότες
που είν αι πρόθυµοι ν α βοηθήσουν ώστε ν α οµορφύν ει η γειτον ιά τους. Είµαστε δίπλα τους και στηρίζουµε κάθε πρωτοβουλία που κάν ει το ∆ήµο µας πιο
πράσιν ο. Σήµερα στη Ζωφριά επαν αβεβαιώθηκε το
αρχ αίο ρητό πως η ισχ ύς εν τη εν ώσει είν αι ο µον αδικός δρόµος για ν α πάει ο τόπος µας ακόµα πιο µπροστά» υπ ογράµµισε ο Εν τεταλµέν ος Σύµβουλος
Πρασίν ου Βασίλης Γεωργιάδης ο οποίος ευχ αρίστησε
το τµήµα πρασίν ου που προετοίµασε την δεν δροφύτευση και συµµετείχ ε σε αυτήν , την Ευαγγελία
Κωβαίου και τους προέδρους των συλλόγων γον έων
και κηδεµόν ων κ. Ζαρκογιάν ν η και κ. Θεοδωροπούλου για την πρωτοβουλία τους.
Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Εξωραϊαστικού
Συλλόγου Ζωφριάς Ευαγγελία Κωβαίου εµφαν ώς ικαν οποιηµέν η από το αποτέλεσµα αλλά και τη συµµετοχ ή
του κόσµου ευχ αρίστησε το ∆ήµαρχ ο Φυλής Χρήστο
Παππού ο οποίος έδωσε το «πράσιν ο» φως για την
πραγµατοποίηση της δεν τροφύτευσης,

ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ &
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Περικλέους 10, Ασπρόπυργος
Τηλ. 6981462299
Ε-mail:
ekmegreece@gmail.com

Η αγάπη µας για τα παιδιά και η παιδαγωγική µας εµπειρία, µας οδήγησαν ν α

οργαν ώσουµε την Πρωτώ, το Κέν τρο Μελέτης και Aπασχ όλησης στον Ασπρόπυργο.

Υ ποστήριξη στην καθηµεριν ή µελέτη των σχ ολικών µαθηµάτων όλων των

τάξεων δηµοτικού και γυµν ασίου.

Αν άπτυξη επικοιν ων ιακών δεξιοτήτων (γραπτού και προφορικού λόγου).

Υ ποστήριξη ξεν όγλωσσων µαθηµάτων του σχ ολείου µε φυσικούς οµιλητές.

Αν απλήρωση κεν ών στις απαιτούµεν ες γν ώσεις σε κάθε τάξη.

Εβδοµαδιαία εν ηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη γον έων και µαθητών .

Συµµετοχ ή των γον έων των µαθητών µας κατά προτεραιότητα στη Σχ ολή

Γον έων Ασπροπύργου που ιδρύθηκε από την Έν ωση Επιστηµόν ων Αττικής.
Ελάτε να προχωρήσουµε µαζί πέρα από τα όρια που µας επιβάλλει
η ρουτίνα και η κρίση των καθηµερινών σχέσεων.

Για να γνωρίσετε µια άλλη ποιοτική προσέγγιση στην επιδίωξη της προόδου για το παιδί σας.

θριάσιο-13

«Φυτέψαµε κουτσου πιές στην οδό Ηρακλέους και
συµπληρώσαµε τη φύτευση στην οδό Αγαµέµν ον ος.
Ξεκιν ήσαµε ν α φυτεύουµε δέν τρα από τον Άη Γιώργη
και φτάσαµε στο κλειστό της Ζωφριάς. Κάν αµε οριοθέτηση στο παρκιν γκ του 3ου ∆ηµοτικού και τώρα
οργαν ών ουµε και δεύτερη περιβαλλον τική δράση για
ν α φυτέψουµε δέν τρα και στην υπόλοιπη Ζωφριά.
Ευχ αριστώ τον Αν τιδήµαρχ ο Περιβάλλον τος Μιχ άλη
Οικον οµάκη και τον Εν τεταλµέν ο Σύµβουλο
Πρασίν ου Βασίλη Γεωργιάδη για τα δέν τρα και την
ουσιαστική βοήθειά τους αλλά και όλους τους εθελον τές και τους συλλόγους που συµµετείχ αν στο κάλεσµά
µας για ν α γίν ει πραγµατικότητα αυτή η δεν τροφύτευση» υπογράµµισε η δραστήρια πρόεδρος του συλλόγου Ζωφριάς Ευαγγελία Κωβαίου.
Στόχ ος της δράσης εκτός από την πύκν ωση του
πρασίν ου στην συν οικία είν αι η ευαισθητοποίηση
γύρω από θέµατα περιβάλλον τος, το χ τίσιµο οικολογικής συν είδησης και η εν εργή συµµετοχ ή των
πολιτών .

14-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη.
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας
6970878514, 2105598748

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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:

6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ κατασκευή
,
'65, µπάνιο,
ανοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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 κατάστα
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος

(1ος όροφος) 160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική,

τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΙ

ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΑΝ∆ΡΑ -ΜΑΓΟΥΛΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

6987169017

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
DI TORRE ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6977426279

σχεδίου στον περιφερειακό της
Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

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 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

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθήκες (υπάρχει προυπηρεσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ

ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.
Τηλ. 6971700804
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

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.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 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.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.

Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
Ζητούνται ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο, ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ. 6955242052
κα Μαρία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΕΡΙΒΟΛΙ
ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
&
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067
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

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα στον
Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού
Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο
χώρο. τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527
και 6972720417 κος Στέλιος
Ενοικιάζεται

διαµέρισµα τριάρι
(90 τ.µ) στον

κέντρικο δρόµο του
Ασπρόπυργου
(πλησίον

∆ηµαρχείου).

Τηλέφωνο: 6937168062

Ενοικιάζεται
Παραλία Ελευσίνας,
Επαγγελµατικός χώρος
- Αίθουσα 120τ.µ.,
υπερυψωµένος ισόγειος,
προσόψεως, 2 w.c., αποθήκη
40τ.µ. Τιµή 650€, συζητήσιµη
τηλ: 6937170565, κ. Γιώργος.

Πέµπτη 14 Μαρτίου 2019

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
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∆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
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

210

∆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

16-θριάσιο

Πέµπτη 14 Μαρτίου 2019

