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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος η θερμοκρασία θα
φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου
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Ευάγγελος Λιάκος
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Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
20060191531

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

«Καταιγίδα» κατασχέσεων από την εφορία
για 800.000 οφειλέτες

Μήνα με το μήνα αυξάνεται
ραγδαία ο αριθμός των φορολογούμενων στους οποίους η
εφορία επιβάλλει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως
είναι οι κατασχέσεις.
Η δραματική υπερφορολόγηση της οικονομίας σε συνδυασμό με τη στασιμότητα που
προκαλεί η αβεβαιότητα για το
κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης προκαλεί εισοδηματική
πίεση σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά αναγκάζοντας όλο και
περισσότερους να σηκώσουν λευκή σημαία στη μάχη με την
εφορία. Ήδη έχουν επιβληθεί κατασχέσεις σε περισσότερους
από 800.000 οφειλέτες του δημοσίου και έρχονται κατασχέσεις για άλλους τόσους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, τον Ιανουάριο του 2017 ο συνολικός αριθμός όσων
έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις εφορίες, φυσικά
και νομικά πρόσωπα, ανήλθαν σε 4.173.206, από 4.146.483
που ήταν στο τέλος Φεβρουαρίου 2016. Μέσα, δηλαδή, σε
έναν μήνα ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 26.723.
Από τα 4,17 εκατ. οφειλετών, η εφορία μπορεί να προχωρήσει στη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σε 1.672.500.
Στους υπόλοιπους δεν μπορούν να ληφθούν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για διάφορους λόγους, όπως το ότι χρωστούν μικροποσά (πχ κάτω από 500 ευρώ) ή οι οφειλές τους
είναι ανεπίδεκτες είσπραξης.
Από τους 1.672.500 στους οποίους μπορούν να ληφθούν
μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, έχουν ήδη ληφθεί μέτρα
στους 851.818. Μάλιστα ο αριθμός αυτός αυξήθηκε μέσα σε
έναν μήνα (τον Ιανουάριο) κατά 12.762. Με άλλα λόγια κάθε
εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου η εφορία προχωρούσε στη
επιβολή κατασχέσεων σε περισσότερους από 500 οφειλέτες.
Το μεγάλο μπαράζ κατασχέσεων, όμως, βρίσκεται ακόμη
μπροστά μας. Η εφορία έχει επιβάλλει κατασχέσεις στο
50,93% των οφειλετών στους οποίους έχει το δικαίωμα να
επιβάλλει κατασχέσεις. Μέσα στους επόμενους μήνες έρχον-

ται κατασχέσεις για άλλους 820.682
φορολογούμενους που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις εφορίες. Μάλιστα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτούς δεν περιλαμβάνονται
και όσοι έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τις οποίες επίσης
επιβάλλονται κατασχέσεις.
Τα πιο συνηθισμένα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που επιβάλλει
η εφορία είναι:

- Η έκδοση κατασχετηρίου για τα υπόλοιπα που διατηρεί
στους τραπεζικούς του λογαριασμούς ο φορολογούμενος.
Πρόκειται πλέον για μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που
έχει σαν αποτέλεσμα να περνούν με συνοπτικές διαδικασίες
στο δημόσιο ταμείο όποια ποσά εμφανίζονται στους λογαριασμούς. Το μόνο που μπορούν να γλιτώσουν οι φορολογούμενοι είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός και μόνο για ποσό έως
1.250 ευρώ. Ο ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός
δηλώνεται μέσω Taxisnet.
- Η κατάσχεση μισθού ή σύνταξης του οφειλέτη για τα ποσά
πάνω από το ακατάσχετο όριο. Ποσό μισθού ή σύνταξης έως
1.000 ευρώ είναι ακατάσχετο.
Για το τμήμα από 1.000 έως 1.500 κατάσχεται το 50% και για
το τμήμα πάνω από 1.500 ευρώ κατάσχεται το σύνολο του
ποσού

- Κατάσχεση εισοδήματος από ενοίκια ή απαιτήσεις επιχειρήσεων από πελάτη τους

- Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, όπως ακινήτων και
εκποίησή τους με αναγκαστικό πλειστηριασμό. Υπάρχουν
οδηγίες προς τις εφορίες προκειμένου να αποφεύγεται η
πώληση με πλειστηριασμό της μίας και μοναδικής κατοικίας
κάθε οφειλέτη.

Έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Μία στις πέντε μικρές
επιχειρήσεις ετοιμάζεται για απολύσεις
- Καταρρέει ο μύθος ότι οι μικροί επιχειρηματίες ευνοούνται
από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση

Ενα-ένα δείχνουν να καταρρέουν τα κυβερνητικά αφηγήματα, όπως αυτό περί των ελεύθερων επαγγελματιών
και μικροεπιχειρηματιών που τάχα επικροτούν την πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση ή των μαζικών παραγγελιών που δήθεν γίνονται σε συστήματα POS από εταιρείες και που εξαιτίας αυτής της τάσης θα υπάρξει
αλματώδης αύξηση των δημοσίων εσόδων.
Συγκεκριμένα, το κλίμα στο τέλος του προηγούμενου
έτους έως και τις αρχές Φεβρουαρίου του 2017, όπως
καταγράφηκε επιστημονικά από τη ΓΣΕΒΕΕ, δείχνει ότι
ατομικές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι επιφανειακά μόνο ευνοούνται από το νέο ασφαλιστικό σύστημα,
καθώς παρά την προσπάθεια να φανεί ότι το 77,5%
αυτών πληρώνει λιγότερα απ’ ό,τι πριν, οι ανυπέρβλητες
δυσκολίες τους ωθούν σε αδιέξοδο.
Συγκεκριμένα, θεωρώντας ότι ξεκάθαρα είναι πιο εκτεθειμένοι στην κρίση και στις φορολογικές και ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις λόγω υπερχρέωσης, οι πολύ μικρές
επιχειρήσεις και αυτού του μεγέθους οι επαγγελματίες
παρουσιάζονται πιο επίφοβοι και με μεγαλύτερο κίνδυνο
να απολύσουν εργαζόμενους.
Ειδικότερα, βάσει των ευρημάτων, στις επιχειρήσεις με
τζίρο έως 50.000 ευρώ ποσοστό 16,7% μιλά για τάση να
απολύσει προσωπικό, ενώ μόλις το 5,1% δηλώνει ότι
είναι πιθανό να προσλάβει, σε μια σαφή ένδειξη ότι η
συνεισφορά της πολύ μικρής επιχείρησης στην απασχόληση περιορίζεται σημαντικά.
Κοινώς, περίπου μία στις πέντε πολύ μικρές επιχειρήσεις δηλώνει αδυναμία συγκράτησης του εργατικού δυναμικού της, σε μια αγορά που έχει τεράστια πλέον προβλήματα, τα οποία διογκώνονται.

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι η τάση απολύσεων και
συρρίκνωσης του απασχολούμενου δυναμικού σε τόσο
μικρές εταιρείες και σχήματα έχει εκδικητικό χαρακτήρα.
Το αντίθετο μάλιστα, καθώς αποδεδειγμένα αυτού του
τύπου τα εταιρικά σχήματα συγκρατούν εδώ και επτά
χρόνια την απασχόληση με νύχια και με δόντια. Αυτά που
φταίνε και δημιουργούν τη νέα αυτή τάση είναι η συσσώρευση φορολογικών υποχρεώσεων και οι καθυστερήσεις
στην αποσαφήνιση διατάξεων του ασφαλιστικού και τη
ρύθμιση των κόκκινων δανείων, αποτελώντας τις βασικές
αιτίες για την καθήλωση της οικονομίας. Θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι ένας πρόσθετος -εκτός του ασφαλιστικού κόστους που επέφερε ο ΕΦΚΑ- λόγος που δημιουργεί αρνητικό κλίμα στην αγορά είναι η παρατεταμένη ανασφάλεια που προκύπτει από την αδυναμία ολοκλήρωσης
της αξιολόγησης.
Μια αδυναμία που εντείνεται όσο επεκτείνεται η διαπραγμάτευση προς την πασχαλινή περίοδο, μια σεζόν που
με μεγάλη ανυπομονησία περιμένει η εγχώρια επιχειρηματικότητα για να ρεφάρει.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ
ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Τ

Μακροχρόνια άνεργοι η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων

ην αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων κατά
0,77% το Φεβρουάριο,
σε σύγκριση με τον Ιανουάριο,
και την αύξηση των επιδοτούμενων ανέργων κατά 13,43% κατά
το ίδιο διάστημα καταγράφουν τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ.
Το σύνολο των εγγεγραμμένων
λοιπών
(μη
αναζητούντων
εργασία) μειώθηκε κατά 0,79%.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό, το
σύνολο των εγγεγραμμένων
ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων
εργασία), για τον μήνα Φεβρουάριο 2017, ανήλθε σε 936.110
άτομα.
Από αυτά 503.431 (ποσοστό
53,78%) είναι εγγεγραμμένα στο
μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό
διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και
432.679 (ποσοστό 46,22%) είναι εγγεγραμμένα στο
μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των
12 μηνών.
Οι άνδρες ανέρχονται σε 359.619 (ποσοστό 38,42%)
και οι γυναίκες ανέρχονται σε 576.491 (ποσοστό
61,58%).
Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για το μήνα Φεβρουάριο 2017, ανήλθε σε 159.756 άτομα.
Από αυτά 32.897 (ποσοστό 20,59%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και
περισσότερο των 12 μηνών και 126.859 (ποσοστό
79,41%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Οι άνδρες ανέρχονται σε 63.153 (ποσοστό 39,53%) και

οι γυναίκες σε 96.603 (ποσοστό 60,47%).
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για το μήνα
Φεβρουάριο 2017 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων
που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται
σε 178.105 άτομα, από τα οποία οι 104.900 (ποσοστό
58,90%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 73.205 (ποσοστό 41,10%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.
Οι άνδρες ανέρχονται σε 83.054 (ποσοστό 46,63%) και
οι γυναίκες σε 95.051 (ποσοστό 53,37%).
Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 84.787
(ποσοστό 47,61%) είναι κοινοί, 4.078 (ποσοστό 2,29%)
είναι οικοδόμοι, 73.205 (ποσοστό 41,10%) είναι εποχικοί
τουριστικών επαγγελμάτων, 15.466 (ποσοστό 8,68%)
είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 509 (ποσοστό 0,29%)
είναι εκπαιδευτικοί, και 60 (ποσοστό 0,03%) είναι λοιποί.

θριάσιο-3

Δημοπρατούνται
εντός Απριλίου 4
μεγάλα έργα στον
δήμο Φυλής

Τέσσερα μεγάλα έργα θα δημοπρατηθούν μέσα στον
Απρίλιο δήλωσε δήλωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς.
Μιλώντας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
της Παρασκευής 17 Μαρτίου 2017, ο Δήμαρχος τόνισε
ότι σε συγκεκριμένες ημερομηνίες του Απριλίου θα δημοπρατηθούν το αντιπλημμυρικό έργο στη Λίμνη, το αντιπλημμυρικό έργο στη Ζωφριά, ο παιδικός σταθμός στο
Ζεφύρι και η ολοκλήρωση της Στέγης των Ηπειρωτών.
Πρόσθεσε ακόμα ότι η Επιτροπή των υπαλλήλων του
Δήμου που έχει αναλάβει το εγχείρημα του δήλωσε ότι
θα εργαστεί σκληρά προκειμένου να βγουν οι διαγωνισμοί και τους ευχαρίστησε, κατονομάζοντας τους κκ
Μουρούτσο, Καραμπίνη, Στάμου και Πάνου.
Η σημασία των συγκεκριμένων έργων είναι προφανής,
αφού με τα δύο αντιπλημμυρικά έργα θα θωρακισθούν οι
συνοικίες της Λίμνης και της Ζωφριάς, ενώ με το νέο Παιδικό Σταθμό στο Ζεφύρι θα καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες της πόλης.Τέλος με την ολοκλήρωση της ανέγερσης
της Στέγης Ηπειρωτών θα λάβει σάρκα και οστά το
όραμα του μεγαλύτερου πολιτιστικού φορέα των Άνω
Λιοσίων.Ο συνολικός προϋπολογισμός των τεσσάρων
έργων αγγίζει τα 11,8 εκατ. ευρώ.

Μαζική κινητοποίηση σήμερα στο Χαϊδάρι

ενάντια στο κλείσιμο του Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων Παίδων Σκαραμαγκά

Κ

ινητοποίηση πραγματοποιείται σήμερα στον δήμο
Χαίδαρίου ενάντια στο κλείσιμο του Ιδρύματος
Χρονίων Παθήσεων Παίδων Σκαραμαγκά.

ποίηση της Τρίτης να πούμε τέρμα στη βαρβαρότητα.

Η ανακοίνωση της δημοτικής αρχής για το θέμα.

΄΄Το θράσος της κυβέρνησης δεν έχει όρια. Η κυβέρνηση
και η διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής επιμένουν στην απόφασή τους για το κλείσιμο του Ιδρύματος
Χρονίων Παθήσεων Παίδων Σκαραμαγκά με πρόσχημα το
απαξιωμένο των εγκαταστάσεων. Οι εγκαταστάσεις βεβαίως
έχουν σοβαρά προβλήματα, αλλά η αιτία είναι η εγκατάλειψή
τους από τη διοίκηση και την κυβέρνηση μέσω της υποχρηματοδότησης.
Οι ελλείψεις δε σε προσωπικό είναι τραγικές, εκθέτοντας σε
κίνδυνο εργαζόμενους και περιθαλπόμενους.
Η κυβέρνηση και η διοίκηση ισχυρίζονται απέναντι στους
γονείς ότι θα μεταφέρουν τα παιδιά σε άλλο χώρο, στις εγκαταστάσεις του παλιού Λοιμωδών, που θα εξασφαλίσει, λέει,
καλύτερες συνθήκες.
Αφού όμως υπάρχει χώρος για μεταφορά των παιδιών του
Σκαραμαγκά στο Λοιμωδών γιατί δεν αξιοποιείται για περίθαλψη βαριά αναπήρων που αδυνατούν οι οικογένειές τους να
τους στηρίζουν και είναι σε άθλια κατάσταση, κλεισμένοι στα
σπίτια τους;
Γιατί δεν δίνουν τις ανάλογες πιστώσεις για την αναβάθμιση των υποδομών που θα επιτρέψει και την αύξηση των περιθαλπόμενων στο ίδιο το ίδρυμα του Σκαραμαγκά και πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων ώστε να
αναβαθμιστούν οι συνθήκες περίθαλψης των αναπήρων και
εργασίας των εργαζομένων;
Κυβέρνηση και διοίκηση με την κάλυψη και των κρατικοδίαιτων ηγεσιών της ΕΣΑΜΕΑ - ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, που εκπρ

οσωπούνται στη διοίκηση του ιδρύματος συνειδητά εξαπατούν. Χρησιμοποιούν τα διάφορα ιδεολογήματα περί αποασυλοποίησης και αποϊδρυματισμού για να συγκαλύψουν τις
κατευθύνσεις της ΕΕ και του 3ου μνημονίου για δραστική
συρρίκνωση των δημόσιων κοινωνικών δαπανών και κοινωνικών υπηρεσιών, για μείωση κατά 50%, ως ορίζει το 3ο
μνημόνιο, για την Πρόνοια, από 1,8 δισ. σε 900 εκατ. ευρώ,
φορτώνοντας το κόστος της στήριξης του αναπήρου στην ίδια
την οικογένεια, εξαναγκάζοντάς την να πάει πελάτης στις
επιχειρήσεις του χώρου.
Ο Ενιαίος και η ΣΕΑΑΝ στηρίζουν την απόφαση των
γονιών και κηδεμόνων των παιδιών του Σκαραμαγκά ενάντια
στο κλείσιμο μιας ακόμα υποδομής για βαριά ανάπηρα παιδιά. Καλούμε τους ανάπηρους, τους γονείς και κηδεμόνες,
αλλά και τους φορείς του λαϊκού κινήματος να στηρίξουν
αυτόν τον αγώνα και με τη συμμετοχή τους στην κινητο-

ΥΓ: Κακές γλώσσες λένε ότι το κλείσιμο του ιδρύματος έχει
μεγάλη ουρά. Πρώτον, το ίδρυμα είναι στη λεωφόρο Σχιστού,
μια ευρύτερη περιοχή που την ορέγονται μεγάλα ιδιωτικά
συμφέροντα.
Δεύτερον, η μεταφορά των παιδιών σε χώρους του παλιού
Λοιμωδών χρησιμοποιείται και ως μέσο για να μηδενιστεί
κάθε πιθανότητα να ξανανοίξουν τα τμήματα του Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής, πρώην Λοιμωδών, που έχουν κλείσει,
δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στην υγειονομική κάλυψη των κατοίκων της περιοχής.
Η προπαγάνδα της κυβέρνησης, όπου παίρνει άριστα,
είναι να ντύνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα με προοδευτικό μανδύα. Όμως πλέον ο κόσμος τούς έχει πάρει χαμπάρι, έχει
πείρα. Με τον αγώνα μας μπορούμε να τους χαλάσουμε τα
σχέδια.
Αγωνιστικά διεκδικούμε:
•
Να μην κλείσει το ίδρυμα Σκαραμαγκά.
•
Γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής για να
μπει τέρμα στην άθλια κατάσταση που υπάρχει στα ιδρύματα, να αναβαθμιστούν οι υποδομές, οι συνθήκες περίθαλψης
των αναπήρων και των παιδιών του κέντρου αλλά και οι
συνθήκες δουλειάς των εργαζομένων.
•
Να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για την αναβάθμιση όλων των
υπηρεσιών σε όλα τα ιδρύματα του κέντρου και την επιστημονική συγκρότηση των τμημάτων του.
•
Να ανοίξουν όλες οι κλειστές πτέρυγες, που με την
ανάλογη στελέχωση να μπορούν να καλύψουν τις τεράστιες
ανάγκες που υπάρχουν στην περίθαλψη βαριά αναπήρων
και οι οικογένειές τους αδυνατούν να τους στηρίξουν.’’

4-θριάσιο
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Γ. Πατούλης: Καμία διαφορετική μεταχείριση στο συνταξιοδοτικό για τους δημάρχους

«Η Αυτοδιοίκηση δεν ζήτησε ποτέ επιλεκτική μεταχείριση»

Στην Κύπρο ο Γρηγόρης Σταμούλης
για μελλοντική συνεργασία
και αδελφοποίηση του Δήμου
Λευκωσίας με το Δήμο Μεγαρέων

Ε

πέστρεψε από το τετραήμερο ταξίδι του στην
Κύπρο , ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης , το οποίο πραγματοποίησε με σκοπό
την δημιουργία προϋποθέσεων για την Τουριστική προβολή των Μεγάρων και της Νέας Περάμου, την σύσφιγξη
των σχέσεων με την Κύπρο και την ανάπτυξη εμπορικών, πολιτιστικών και τουριστικών σχέσεων.
Ο κ. Σταμούλης είχε την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017,
στις 12 μία πολύ σημαντική συνάντηση και εποικοδομητική συζήτηση, με τον Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο
Γιωρκάτζη, για μελλοντική συνεργασία και αδελφοποίηση
του Δήμου Λευκωσίας με το Δήμο Μεγαρέων.
Την ίδια μέρα είχε συνάντηση με τον Αντιστράτηγο κ.
Μπασιακούλη Γεώργιο, Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Γραφείο του στην Λευκωσία όπου παρέλαβε αναμνηστική πλακέτα για το Δήμο
Μεγαρέων.
Το πρωϊ της επομένης το Σάββατο 11
Μαρτίου, ο Δήμαρχος
Μεγαρέων επισκέφτηκε
την μαρίνα στη Λεμεσό
μία από τις πλέον οργανωμένες και σύγχρονες
όπου είχε συνάντηση
και συζήτηση με παράγοντες και στελέχη του
Δήμου Λεμεσού και το
μεσημέρι είχε στην Λάρνακα συνάντηση με τον
κ. Γεώργιο Προκοπίου,
Βουλευτή και Πρόεδρο
της Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Εργων της Κυπριακής
Βουλής και τον Αντιστράτηγο κ. Μαρκίδη
Ανδρέα, Υπαρχηγό ΓΕΕΦ.
Ο Δήμαρχος για το ταξίδι αυτό δήλωσε: « Το ταξίδι αυτό
έγινε στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας, που καταβάλλουμε για εξωστρέφεια, για να προβάλλουμε το Δήμο
μας προς τα έξω, αλλά και για να εξασφαλίσουμε προϋποθέσεις για συνεργασίες στον Εμπορικό, Τουριστικό και
Πολιτιστικό τομέα, που θα βοηθήσουν πολλαπλώς στην
ανάπτυξη του Δήμου μας.»

«Καμία διαφορετική μεταχείριση στο συνταξιοδοτικό δεν επιθυμεί η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), να έχουν από τους άλλους πολίτες οι
δήμαρχοι» σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ,
Γιώργο Πατούλη.
Με αφορμή σχετικό δημοσίευμα, που κάνει λόγο
για ειδική μεταχείριση και προστασία των συντάξεων των πολιτικών από τις περικοπές, ο κ
Πατούλης επισημαίνει ότι «η Αυτοδιοίκηση δεν ζήτησε ποτέ επιλεκτική μεταχείριση και για άλλη μια
φορά η κυβέρνηση νομοθέτησε γι΄ αυτήν ερήμην
της».
«Είναι πρόκληση από τη μια να προστατεύονται
οι συντάξεις των πολιτικών και από την άλλη να
περικόπτονται οι συντάξεις των πολιτών» υποστηρίζει ο κ. Πατούλης και καλεί τον πρωθυπουργό και
τον πρόεδρο της Βουλής να φέρουν άμεσα στη Βουλή,
προς ψήφιση, τροπολογία που θα καταργεί την ευνοϊκή

προστασία των συντάξεων όλων των πολιτικών. «Και αν
δεν θέλουν να το πράξουν για τους βουλευτές η ΚΕΔΕ
τους ζητεί να το κάνουν για τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης» προσθέτει ο κ. Πατούλης.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άντρα
που ασέλγησε σε 12χρονο κορίτσι

Σ

τη
δημοσιότητα
δόθηκαν χθες το
πρωί από τη Γενική
Περιφερειακή Αστυνομική
Διεύθυνση Κρήτης, έπειτα
από σχετική εισαγγελική
εντολή, τα στοιχεία του
τεχνικού ορθοπεδικού που
κατηγορείται, για αποπλάνηση ανηλίκου κάτω των 14
ετών από τον Ιούλιο έως τον
Αύγουστο 2015.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «πρόκειται για τον Κρασσά Μιχαήλ
του Δημητρίου, κάτοικο
Ηρακλείου βάρος του έχει
ασκηθεί ποινική δίωξη για αποπλάνηση παιδιού που δεν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη. Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας έξι μηνών, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό του παραπάνω αδικημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου τηλεφωνικά στους αριθμούς 2810-274258 και 274070 για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας».
Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί πριν από λίγο καιρό όταν με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών
Ηρακλείου παραπέμφθηκε για να δικαστεί ο φερόμενος ως δράστης με την κατηγορία της αποπλάνησης
παιδιού που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη.
Σχετική καταγγελία είχε γίνει από τους γονείς της 12χρονης σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος,
που παρακολουθούσε τη μαθήτρια για την αντιμετώπιση θωρακικής σκολίωσης, προχώρησε σε ασελγείς
πράξεις σε βάρος της.
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Ύστερα από πολύ καιρό χωρίς παραλαβές νέων οχημάτων

Νέο μηχάνημα παρέλαβε ο δήμος Αχαρνών

Ν

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
στο διήμερο επιστημονικό συμπόσιο του
ΤΕΙ Αθήνας για την Κοινωνική Εργασία

Τόνισε τη σημασία συστηματικής
επικοινωνίας και συνεργασίας
με τις ομάδες Ρομά και τους Δήμους
μέσα από θεσμούς, όπως το Forum
Δυτικής Αττικής

Ο

Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, ανταποκρινόμενος σε πρόκληση του ΤΕΙ
Αθήνας αλλά και σε συνέχεια της συνεργασίας που
έχει ξεκινήσει για ευαίσθητα θέματα της περιοχής, συμμετείχε στις 18 Μαρτίου στο επιστημονικό συμπόσιο με θέμα:
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου,
προήδρευσε της συνεδρίας με θέμα: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΡΟΜΑ» και αναφέρθηκε στην προσέγγιση της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για την κοινωνική ένταξη των
τσιγγάνων, τη λειτουργία του Πιλοτικού Γραφείου Στήριξης,
την κοινωνική έρευνα- απογραφή στο Βλυχό αλλά και τη
σημασία συστηματικής επικοινωνίας και συνεργασίας με
τους ίδιους τους τσιγγάνους και τους Δήμους μέσα από
θεσμούς, όπως το Forum Δυτικής Αττικής για θέματα Ρομά.
Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια κοινωνικής ένταξης
των τσιγγάνων απαιτεί εκ των κάτω πρωτοβουλίες και δράσεις και συστηματική προσπάθεια για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και διαφανών σχέσεων συνεργασίας.

Γ

Επιχείρηση μονιμοποίησης
13.000 συμβασιούχων O.T.A.
καταγγέλλει η ΝΔ

ια επιχείρηση μονιμοποίησης 13.000 συμβασιούχων Ο.Τ.Α. και Δημοσίου
κατηγορεί τη συγκυβέρνηση
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. η αξιωματική αντιπολίτευση και η Ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη.
Η κα. Μ. Σπυράκη, μιλώντας
το πρωί της Δευτέρας στον
ΣΚΑΪ και την «Πρώτη ΓΡΑΜΜΗ», τόνισε πως, στόχος της Κυβέρνησης είναι η δημιουργία «κομματικού στρατού» στο Δημόσιο και
την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στο μεταξύ, η ΠΟΕ ΟΤΑ πραγματοποιεί σήμερα 21/3 Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους συμβασιούχους - παρατασιούχους των δήμων.

έο
εκσκαφέα
παρέλαβε
ο
δήμος
Αχαρνών, ύστερα από πολύ
καιρό χωρίς παραλαβές
νέων μηχανημάτων και
οχημάτων, με σκοπό να
ενσωματωθεί
στον
υπάρχοντα στόλο ο
οποίος έχει συντηρηθεί
πλήρως.
Η διοικητική παραλαβή
του εκσκαφέα έγινε στον
προαύλιο χώρο του
Δημαρχείου και ήρθε σε
μια χρονική στιγμή που ο
δήμος αν και βρίσκεται
σε δυσχερή οικονομική
θέση συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του, πληρώνοντας τις υποχρεώσεις του και υλοποιώντας τον σχεδιασμό του.
Όπως σημείωσε στις δηλώσεις του δήμαρχος
Γιάννης Κασσαβός: «Το 2014 παραλάβαμε έναν
απαρχαιωμένο και κακοσυντηρημένο στόλο οχημάτων αλλά και πολλά οχήματα τα οποία μαράζωναν
λόγω μη επισκευής ή δεν τα είχαμε διαθέσιμα λόγω
οφειλών σε συνεργεία και προμηθευτές. Αυτή η
κατάσταση έχει περάσει ανεπιστρεπτί.

Η παραλαβή του νέου εκσκαφέα είναι η καλύτερη
απάντηση σε όσους, με πολιτική ιδιοτέλεια και
επιπολαιότητα, κάνουν λόγο για έναν πτωχευμένο
δήμο. Έχω τονίσει επανειλημμένα και προς κάθε
κατεύθυνση ότι για εμάς, η δυσχερής οικονομική
κατάσταση του Δήμου Αχαρνών δεν θα αποτελέσει
άλλοθι ή πρόφαση, για να στερηθούν οι συμπολίτες
έργα υποδομής. Είμαστε συνεπής στις οικονομικέςμας υποχρεώσεις, εξυπηρετούμε στο ακέραιο τα

Ο στόλος των οχημάτων που μπορούσαν να
επισκευαστούν είναι πλέον διαθέσιμος, ενώ με διαφανείς διαδικασίες και ανοιχτούς ή/και διεθνείς διαγωνισμούς προχωράμε στην προμήθεια νέων
οχημάτων και μηχανημάτων.

τοκοχρεολύσια των δανείων προηγούμενων ετών,
προχωράμε στην πληρωμή ληξιπρόθεσμων
οφειλών και παράλληλα υλοποιούμε τις προγραμματικές μας θέσεις για να βελτιώσουμε τις υποδομές
και τις συνθήκες διαβίωσης των συμπολιτών μας«.

6-θριάσιο

Τί ζήτησαν οι μαθητές του 8ου Γυμνασίου από τον Δήμαρχο
Αχαρνών για την περιοχή του Προφήτη Ηλία

Ο

ι μαθητές του 8ου Γυμνασίου Αχαρνών επισκέφτηκαν το Δημαρχείο
Αχαρνών και είχαν την ευκαιρία να
συναντηθούν με τον Δήμαρχο Αχαρνών κ.
Γιάννη Κασσαβό αλλά και με Αντιδημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες στις Διευθύνσεις του Δήμου Αχαρνών.
Οι μαθητές συνομίλησαν με τον Δήμαρχο
Αχαρνών κυρίως για θέματα που αφορούν
την περιοχή του Προφήτη Ηλία, όπου
βρίσκεται το 8ο Γυμνάσιο και κατοικούν και
οι μαθητές, αλλά και για θέματα εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών αναφέρθηκε στα
θέματα αρμοδιότητας ενός δήμου, ανέφερε
τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν στην περιοχή, καθώς και ότι
τόσο ως απλός πολίτης αλλά και ως Δήμαρχος, συμμετέχει, ενισχύει και υποστηρίζει

με κάθε τρόπο το εθελοντικό, σε θέματα
κοινωνικής προσφοράς, πολιτικής προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος
Οι μαθητές του 8ου Γυμνασίου Αχαρνών
επισκέφτηκαν το Δημαρχείο Αχαρνών στο
πλαίσιο του προγράμματος "Νοιάζομαι και
δρω" το οποίο υλοποιείται σε 60 δημοτικά
και γυμνάσια πανελλαδικά σε 10 περιφέρειες της Ελλάδος. Στόχος του προγράμματος
είναι η προώθηση του εθελοντισμού, της
αλληλεγγύης και η δημιουργία ενεργών
πολιτών. Στην επίσκεψη τους στο Δημαρχείο Αχαρνών, οι μαθητές συνοδεύονταν
από τη Διευθύντρια και την Υποδιευθύντρια
του σχολείου τους και ξεναγήθηκαν στις
εγκαταστάσεις του Δημαρχείου από την
Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Γεωργία Ευθυμιάδου – Τουμανίδου.
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Επετειακό αφιέρωμα στην 25η Μαρτίου από τη
θεατρική ομάδα Βιλλίων «Ειδυλλία Σκηνή»

Ο

Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας και η
Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Βιλίων
«Ειδυλλία Σκηνή» σας προσκαλούν
στο Επετειακό Αφιέρωμα στην 25η Μαρτίου
που θα γίνει το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017 και
ώρα 19.00 στο Πνευματικό Κέντρο Βιλίων .Ακολουθεί το πρόγραμμα
•Χαιρετισμός

•«Τή Υπερμάχω» (ποίημα)
Στίχοι – απαγγελία: ΡΟΥΣΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

•«Ο Γέρο Δήμος» (στίχοι από το δημοτικό
τραγούδι
«Ο Δήμος και το Καριοφύλι του»)
Τραγουδά η ΜΠΟΤΣΗ ΖΗΝΟΒΙΑ.
•«Όταν η Δόξα συναντά την Ιστορία…»
Αφηγούνται:ΙΣΤΟΡΙΑ: ΒΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΞΑ: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
•«Η ΜΑΝΑ ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΑ» (μονόπρακτο )
ΠΑΙΖΟΥΝ:ΜΑΝΑ: ΑΝΤΩΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΡΗ: ΡΟΥΣΣΗ ΑΝΤΖΥ

Αφηγείται η ΑΝΤΩΝΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

•«ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΙΩΠΗ» (παραδοσιακό
τραγούδι)
Σε ποίηση Δ. Σολωμού / μουσική Γ. Μαρκόπουλου. Τραγουδά η ΚΡΑΝΙΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

•«Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ» (μονόπρακτο)
Παίζουν :
ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ: ΡΟΥΣΣΗ ΑΝΤΖΥ
ΛΕΝΙΩ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΕΣΠΩ: ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΚΟΥΛΑ
ΜΟΡΦΟΥΛΑ: ΤΩΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΦΡΟΣΩ: ΛΙΩΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΡΙΝΙΩ: ΓΚΙΟΚΑ ΑΓΛΑΪΑ

Και οι Σουλιωτοπούλες: ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΤΣΑΜΙΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΝΤΩΝΑΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Το Γλυπτό στο Ζάλογγο είναι έργο του Γ. Ζογγόπουλου, 1960.

Δωρεάν εμβολιασμό για τα μέλη των ΚΑΠΗ εξασφάλισε η Υπηρεσία Πρόνοιας
του Δήμου Φυλής, στο πλαίσιο πρόληψης της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας

Σ

ε δωρεάν προληπτικό εμβολιασμό κατά
του πνευμονιόκοκκου σε 50 μέλη των
ΚΑΠΗ Ζεφυρίου και Άνω Λιοσίων
προχώρησε σήμερα, Δευτέρα 20 Μαρτίου, η
Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου Φυλής, με πρωτοβουλία της αρμόδιας Αναπληρώτριας
Δημάρχου Τζένης Μπάρα στο πλαίσιο πρόληψης της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας.
«Καταφέραμε και εξασφαλίσαμε 50 εμβόλια με
την ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής εταιρείας PFIZER HELLAS, σε συνεργασία με το
φίλο και γιατρό Δημήτρη Τσανικλίδη ο οποίος
εκτός από τα εμβόλια που μας εξασφάλισε
έκανε και τον εμβολιασμό. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και
για αυτό θα προγραμματίσουμε και νέο εμβολιασμό»,
υπογράμμισε η Τζένη Μπάρα.
Ο γιατρός Δημήτρης Τσανικλίδης ανταποκρίθηκε άμεσα

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 4-5/3
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ - ΕΔΕΣΑ
διαμονή στην Ναουσα ,
πρωινό , δείπνο, μεταφορά
Ώρα αναχώρησης 7.00
τιμή συμμετοχής 80€
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/3
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΑΚΡΑΤΑ ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥΖΑΡΟΥΧΛΑ
καφέ στην Ακράτα , λίμνη
Τσιβλού , φαγητό
στην Ζαρούχλα
Ώρα αναχώρησης 8.00
τιμή συμμετοχής 13€

στο αίτημα της Τζένης Μπάρα στο πλαίσιο και των προλ
ηπτικών εμβολιασμών που διενεργεί με την υποστήριξη
της Pfizer Hellas σε όλη την Αττική. Άλλωστε, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν και γιατρός του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου,
γνωρίζει καλά την περιοχή αλλά και τις ανάγκες των ηλι-

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3
απογευματινό προσκύνημα
στον ΟΣΙΟ ΕΦΡΑΙΜ
και καφέ στην Νέα Μάκρη
Ώρα αναχώρησης 16.00
τιμή συμμετοχής 6€
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/3
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ
Ώρα αναχώρησης 9.00
τιμή συμμετοχής 10€

κιωμένων σε επίπεδο υποστήριξης και
πρόληψης υγείας.
«Το συγκεκριμένο εμβόλιο σώζει
ζωές, αποτελεί ασπίδα κατά της πνευμονίας και είναι απολύτως απαραίτητο για όλους τους ενήλικες άνω
των 60 ετών, τα άτομα με μειωμένη
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, τα άτομα που πάσχουν από
χρόνια νοσήματα (π.χ. καρδιαγγειακά
και αναπνευστικά νοσήματα, χρόνια
νεφρική νόσο, σακχαρώδη διαβήτη,
κίρρωση ήπατος, αλκοολισμό, νεοπλασίες) και τους συστηματικούς καπνιστές», επεσήμανε
από την πλευρά του ο κ. Τσανικλίδης, ο οποίος κάλεσε
όλους όσους υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες να
σπεύσουν να εμβολιαστούν.

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ
ΑΡΑΧΩΒΑ 1-2/4
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/3
ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ - ΠΙΤΣΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
με μενού 4 πιάτων ,
μεταφορά
Ώρα αναχώρησης
13.00
τιμή συμμετοχής 40€

διαμονή στους
Δελφους,
πρωινό, δείπνο,
μεταφορά

Ώρα αναχώρησης 8.00
τιμή συμμετοχής 60€

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΑΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55 ΓΙΑ
ΤΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ MAC
ARTHOUR GLEN . ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 16.30 ΤΙΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5€ .
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Ά

θριάσιο-7

Άφαντα τα δελτία μειωμένων εισιτηρίων για τους σπουδαστές των Δημοσίων ΙΕΚ

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η, 2 6 Μ Α Ρ Τ Ι ΟΥ Σ Τ Ο ΚΛ Ε Ι Σ Τ Ο
Γ Υ ΜΝ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Α Σ Π Ρ Ο Π Υ ΡΓ Ο Υ

6ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Χειροπάλης
Υπό την αιγίδα του Οργανισμού Άθλησης,
Φροντίδας, Νεολαίας & Τρίτης Ηλικίας του Δήμου
Ασπροπύργου (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.)

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ. Νικόλαος
Μελετίου και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης, Φροντίδας, Νεολαίας & Τρίτης Ηλικίας,
κ. Γεώργιος Τσόκας, προσκαλούν όλους τους
Ασπροπύργιους και τους πολίτες της Αττικής στο
6ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χειροπάλης,
που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017,
στις 17:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου
Ασπροπύργου.

Εγκαίνια του νέου γηπέδου
ποδοσφαιρικών Ακαδημιών
του δήμου Ιλίου

Μ

ια πολύ σημαντική στιγμή για τον
αθλητισμό και τη νεολα ία του Δήμου
Ι λ ί ο υ π λ η σ ι ά ζ ε ι . Τ η ν Τ ε τ ά ρ τη 2 2
Μαρτίου στις 18:30 θα γίνουν τα εγκαίνια του
β ο ηθ η τ ικ ο ύ γ ηπ έδ ου π ο δο σ φα ί ρ ου , π ου
βρίσκεται δίπλα στο κεντρικό γήπεδο, το ΔΑΚ
Ιλίου. Στα πλαίσια της ε κδήλωσης θα γίνουν
α γ ών ε ς μ ε τ α ξ ύ ομ ά δ ω ν α κ α δ ημ ι ών τ ων
συλλόγων του Δήμου.
Ο πρόεδρος του ΑΟ Ιλίου Μπά μπης Λε ρούτσος με δηλώσεις του στο Topiko24 απευθύνει τα θε ρμά του συγχαρητήρια και τις
ευχαριστίε ς του προς τον Δήμαρχο Νίκο Ζενέτο και την δημοτική α ρχή γε νικότερα, για την
υλοποίηση αυτού του τεράστιου έ ργου, π ου
δίνε ι ανάσα και ώθηση στα σωματε ία της πε ρι ο χή ς , έ τσ ι ώ σ τ ε ν α μ πο ρ έ σ ο υ ν ν α αν απτύξουν κι άλλο τις ήδη εξαιρετικές ακαδημίες
που δια θέ τουν και να βάλουν το δικό τους
λιθαράκι στην ανά πτυξ η του αθλητισμού της
πε ριοχής.

φαντα παραμένουν ακόμη και σήμερα τα
δελτία μειωμένου εισιτηρίου για τους σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ που χορηγούνται
κάθε χρόνο για την διευκόλυνση της μετακίνησης
τους .
Όπως είναι γνωστό οι σπουδαστές των Δημοσίων
ΙΕΚ ηλικίας έως 22 ετών δικαιούνται δελτίο μειωμένου εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση" τους προς και
από τα ΔΙΕΚ.
Τη φετινή εκπαιδευτική χρονιά, 2016 - 2017, οι
δικαιούχοι σπουδαστές των ΔΙΕΚ δεν έχουν λάβει ακόμη μέσα Μαρτίου το δελτίο τους, με αποτέλεσμα πολλοί σπουδαστές να δυσκολεύονται να καταβάλλουν το αντίτιμο της μετακίνησης νια την παρακολούθηση των μαθημάτων τους.
Το ζήτημα 'εφτασε στην Βουλή με βουλευτές της ΝΔ να ρωτούν των υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου για ποιο λόγο
εν μέσω οικονομικής κρίσης και νέας ύφεσης της οικονομίας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι σπουδαστές των ΔΙΕΚ δεν έχουν λάβει έγκαιρα τα δελτία τους και να βοηθηθούν στην απρόσκοπτη παρακολούθηση των
μαθημάτων τους. Παράλληλα ρωτούν σε επίκαιρ ερώτηση πότε εκτιμά το Υπουργείο ότι θα φθάσουν τα δελτία στους
δικαιούχους σπουδαστές των Δημοσίων ΙΕΚ δεδομένου ότι βαίνουμε προς τη λήξη και του δεύτερου εξαμήνου;

Έτοιμο το νέο δίκτυο στον δεύτερο τομέα
υδροδότησης Νοτιοδυτικά των Μεγάρων

Τ

ο έργο της αντικατάστασης του δικτύου υδρεύσεως στα Μέγαρα προχωρεί κανονικά προς την
ολοκλήρωσή του και από τον Απρίλιο οι συμπολίτες, που κατοικούν στην περιοχή του δεύτερου
τομέα (Χ1), η οποία ορίζεται από τις οδούς Θ.ΤΣΕΚΕ (Νότια των σιδηροδρομικών γραμμών),
ΔΗΜ.ΜΠΕΡΔΕΛΗ, ΣΥΛΗΜΒΡΙΑΣ (από ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως ΠΕΟΑΚ) και νότια αυτής και στο ΜΕΛΙ έως
ΣΑΚΚΟΥ ΛΑΚΚΑ, δεν θα εξυπηρετούνται πλέον από το παλαιό δίκτυο.
Ο δήμος σε ανακοίνωσή του διευκρινίζει τα εξής: ‘’Παρακαλούνται όλοι να συνδεθούν με το νέο Δίκτυο
υδρεύσεως μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, ανυπερθέτως. Από 1ης Απριλίου 2017 νερό θα υπάρχει μόνο στο
νέο δίκτυο και σε όσους έχουν συνδεθεί με αυτό.

8-θριάσιο
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Η φοροδιαφυγή θέλει... φαντασία!

Η ταβέρνα της παπαδιάς και σχολή χορού ως "ΜΚΟ"

Ο

ι ηλεκτρονικές συναλλαγές και οι πληρωμές με πλαστικό χρήμα φαίνεται πως δεν έχουν σταθεί εμπόδιο
στο "όργιο" της φοροδιαφυγής που... συνεχίζεται σε
όλη τη χώρα. Από καταστηματάρχες, ξενοδόχους, γιατρούς,
δικηγόρους, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους μέχρι και ιερείς
και νοικοκυρές... βρίσκουν απίστευτα κόλπα για να κρύβουν
τα πραγματικά τους εισοδήματα και να κλέβουν τον ΦΠΑ.

Παρουσίαση πεπραγμένων
και προγραμματισμού έργων
και δράσεων της Περιφέρειας Αττικής
στον Δήμο Φυλής

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Γιάννης Βασιλείου και οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι της Δύναμης Ζωής στην περιοχή,
σας προσκαλούν την Δευτέρα,
27 Μαρτίου και ώρα 11.00πμ
στην παρουσίαση πεπραγμένων και
προγραμματισμού έργων και δράσεων της
Περιφέρειας Αττικής στον Δήμο Φυλής.
Η Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ».

Όπως δείχνουν οι φορολογικοί έλεγχοι, η παραβατικότητα ξεπερνά το 50%
Όπως δείχνουν οι φορολογικοί έλεγχοι, η παραβατικότητα
ξεπερνά το 50%, δηλαδή μια στις δυο επιχειρήσεις εντοπίζεται
με φορολογικές παραβάσεις, ενώ ακόμη και οι ελεγκτές
εντυπωσιάζονται με τα κόλπα που χρησιμοποιούν ορισμένοι
για να φοροδιαφεύγουν. Όσο για τα τρικ; σύμφωνα με την
Ημερησία, "Πειραγμένα" POS που στέλνουν τις εισπράξεις
κατευθείαν στο εξωτερικό, αδήλωτες ταμειακές μηχανές,
παπούτσια μόνο για το ένα πόδι, αποδείξεις από διπλανά
καταστήματα, αποδείξεις μικρότερης αξίας από την πραγματική συναλλαγή, εκπτώσεις για πληρωμή με μετρητά και χωρίς
απόδειξη αλλά και επαγγελματίες που έχουν κλείσει τα βιβλία
τους και συνεχίζουν να προσφέρουν την εργασία τους στην
αγορά είναι ορισμένα μόνο από τα κόλπα που σκαρφίζονται
όσοι θέλουν να ξεφύγουν από τις δαγκάνες της εφορίας.

Ο ιερέας και η ταβέρνα της παπαδιάς
Πριν από λίγες ημέρες συνεργείο ελεγκτών από τη Ρόδο
βρέθηκε στην Κω. Εκεί εντόπισαν έναν ιερέα, ο οποίος διοργάνωνε θρησκευτικές εκδρομές - προσκύνημα σε μοναστήρι.
Η μεταφορά των πιστών γινόταν με ιδιωτικό πουλμανάκι, ενώ
η εκδρομή περιλάμβανε και γεύμα.
Ετσι μετά το προσκύνημα στη Μονή, ο ιερέας μετέφερε τους
πιστούς σε ταβέρνα της περιοχής. Μόνο που η ταβέρνα ανήκει στη γυναίκα του, την παπαδιά. Και όπως διαπίστωσαν οι
εφοριακοί δεν έκοβε ούτε μια απόδειξη. Τα στελέχη της Υπηρεσίας Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ)
που εντόπισαν τις παραβάσεις εφάρμοσαν το, νόμο και έβαλαν 48ωρο «λουκέτο» στη ταβέρνα της παπαδιάς προκαλώντας την οργή του ιερέα, ο οποίος έφθασε στο σημείο να

διαμαρτυρηθεί στον Μητροπολίτη. Του ζήτησε να παρέμβει για
να ξανανοίξει το κατάστημα της συζύγου του, χωρίς όμως να
έχει κανένα αποτέλεσμα.
Σχολή χορού ως ΜΚΟ

Η φαντασία στη φοροδιαφυγή δεν γνωρίζει όρια. Σχολή
χορού στον Πύργο της Ηλείας λειτουργούσε -άγνωστο με ποιο
τρόπο- με καθεστώς ΜΚΟ. Τι έκανε; Όπως όλες οι σχολές
παρέδιδε μαθήματα χορού και εισέπραττε δίδακτρα 25 ευρώ
την ώρα. Φυσικά δεν έκοβε ούτε μια απόδειξη και οι ελεγκτές
έσπευσαν να την κλείσουν για δύο ημέρες.
Προ ημερών, οι ελεγκτές εντόπισαν έναν ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος έκοβε και έδινε αποδείξεις τους πελάτες του.
Οι δουλειές του πήγαιναν τόσο καλά που έκανε τζίρο 8 εκατ.
ευρώ από τις αρχές του 2015 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
που πιάστηκε στα πράσα από τους εφοριακούς. Ο συγκεκριμένος επαγγελματίες εξέδιδε τις αποδείξεις από υπολογιστή ηλεκτρονικό φορολογικό μηχανισμό, ο οποίος δεν είχε δηλωθεί στην εφορία.
Οι αποδείξεις που έκοβε ήταν «μαϊμού» και τα έσοδα που
εισέπραττε δεν φαίνονταν πουθενά, αφού ήταν «μαύρα» και
αφορολόγητα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
“Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ”
(ΑΓΡΟΤΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.ΟΜ.ΙΔ.Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Συλλόγου την
26/03/2017 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 10:00 π.
μ. στο ΚΑΠΗ ΜΑΝΔΡΑΣ σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ με θέματα :
Ενημέρωση των μελών του Συλλόγου για τα
τρέχοντα θέματα που αφορούν τον Σύλλογο,
(ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ- ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και ΒΑΛΑΡΙΑ –ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γεν. Συνέλευσης
Χάραξη Πορείας – Διεκδικήσεων για την διετία 2017-2019
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Υποβολή υποψηφιοτήτων για το Νέο Δ. Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Έκθεση Πεπραγμένων απερχομένου και Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ.
Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
Έγκριση Πεπραγμένων και Οικονομικής Διαχείρισης απερχομένου Δ.Σ, απαλλα
γή αυτού κάθε ευθύνης.
Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την Ανάδειξη Νέου Δ. Σ. και Εξελεγκτικής Επιτρο
πής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ:
1) Η Γενική Συνέλευση είναι εξ αναβολής και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε.
2) Το Τέταρτο φύλλο των «ΑΓΡΟΤΟΔΑΣΙΚΩΝ ΝΕΩΝ» θα μοιρασθεί δωρεάν στην
Γ.Σ.
ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Πολλά τα αιτήματα που πρέπει να εξετασθούν στην σημερινή
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ελευσίνας

Σ

υνεδριάζει σήμερα και ώρα 7:30 μ.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, η αρμόδια
Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ελευσίνας,
η οποία πρέπει να εξετάσει και να συζητηήσει περισσότερα από 30 θεάμτα. Η ημερήσια διάταξη:

1.
Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
2.
Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου για το 4ο τρίμηνο 2016
3.
Έγκριση του υπ’ αριθμ 2/9-3-2017 πρακτικού της Επιτροπής, περί επιλογής προσωρινού
αναδόχου, του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
«Προμήθεια Γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων
Γραφείου»
4.
Έγκριση του υπ’ αριθμ 2/15-3-2017 πρακτικού της Επιτροπής, περί επιλογής προσωρινού
αναδόχου, του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
εκπόνηση της «Μελέτης βελτίωσης αστικής κινητικότητας μέσω μικρής κλίμακας έργων στη Δ.Ε.
Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας»
5.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για υποβολή
αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της
δαπάνης με τίτλο։ «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης στην Κάτω Ελευσίνα (Σ)
έγκριση της σχετικής δαπάνης και ψήφιση πίστωσης
ποσού 482.000,00 € για το έτος 2017 και ποσού
875.615,00 € για το έτος 2018.
6.
Λήψη απόφασης για την Κατάρτιση των
όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
συμμετοχής στην διαδικασία με Διαπραγμάτευση για
την «Προμήθεια Επιβατικών Αυτοκινήτων – Προμήθεια Ημιφορτηγών – Φορτηγών Οχημάτων για τις
Ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού»
7.
Λήψη απόφασης για την Κατάρτιση των
όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία με Διαπραγμάτευση για την «Προμήθεια Σκούπας (Αναρροφητικού Σαρώθρου 5-6 Μ3»
8.
Λήψη απόφασης για την Κατάρτιση των
όρων διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Αποχέτευσης στην
Κάτω Ελευσίνα»
9.
Λήψη απόφασης για την Κατάρτιση των
όρων διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος επί της οδού Εφέσου του Δήμου Ελευσίνας»
10.
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση μη

ουσιωδών όρων της με αρ. 369/2016 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής για τις ανάγκες της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια Τροφίμων Δήμου Ελευσίνας (Ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου & Λοιπές
Πρόσθετες Παροχές (γάλα) Δήμου Ελευσίνας, Τρόφιμα & Μέσα Ατομικής Προστασίας (γάλα) Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής &
Προσχολικής Αγωγής, Προμήθεια Ειδών Κυλικείου
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας &
Προμήθεια Γάλακτος της Ενιαίας Σχολικής Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας & Προμήθεια Γάλακτος της
Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Αβαθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ελευσίνας»
11.
Ορισμός υπολόγου Παγίας προκαταβολής οικ. Έτους 2017.
12.
Απόδοση υπολόγου ΔΕΔΔΗΕ και απαλλαγή αυτής.
13.
Απόδοση υπολόγου για τη δαπάνη
ταχυδρομικών τελών και απαλλαγή αυτού.
14.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου για υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπανών
μισθοδοσίας -- έγκριση των σχετικών δαπανών και
ψήφιση των πιστώσεων τους.
15.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου για υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπανών
Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ έτους 2016) - έγκριση δαπάνης και ψήφιση της πίστωσης συνολικού ποσού 247.872,67 €.
16.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για υποβολή
αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγματοποίηση 1ου μέρους
δαπανών Παγίας Προκαταβολής οικ. έτους 2017έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού
4.000,00 €.
17.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για υποβολή
αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγματοποίηση 2ου μέρους
δαπανών Παγίας Προκαταβολής οικ. έτους 2017έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού
4.000,00 €.
18.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης
Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και
Πρασίνου του Δήμου για υποβολή αιτήματος προς
την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας(Π.Ο.Υ.)

για έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγματοποίηση δαπάνης για την «Εργασία
απολύμανσης – απεντόμωσης – κουνουποκτονίας
των κτιρίων και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμουέγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού
24.800,00 €.
19.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για υποβολή
αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης
με τίτλο «Προμήθεια Λοιπού Κεφαλαιακού εξοπλισμού» (Σ)- έγκριση δαπάνης σύμφωνα και ψήφιση
πίστωσης ποσού 29.383,04 €.
20.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για υποβολή
αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης
για την προμήθεια ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου
είσπραξης -- έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης
ποσού 1.736,00 €.
21.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για υποβολή
αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγματοποίηση συνεχιζόμενων δαπανών - έγκριση των σχετικών δαπανών και
ψήφιση των πιστώσεων τους.
22.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγματοποίηση συνεχιζόμενων έργων – μελετών - έγκριση των σχετικών
δαπανών και ψήφιση των πιστώσεων τους.
23.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για υποβολή
αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης
για την «Προμήθεια κουρτινών, τεντών, ρολών, μεμβρανών, ηλιοπροστασίας κ.λ.π» - έγκριση δαπάνης
και ψήφιση πίστωσης ποσού 471,20 €.
24.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης
για τη διεύρυνση επάρκειας βιωσιμότητας υποδομών
& σχεδιασμός της έρευνας των επιπτώσεων για τη
διοργάνωση «Ελευσίνα Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 20121» - έγκριση και ψήφιση πίστωσης
ποσού 24.600,00 €.

25.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Τμήματος
Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για υποβολή αιτήματος προς την
Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγματοποίηση της δαπάνης για την προμήθεια
ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τον εξοπλισμό του
σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης -- έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 11.098,69
€
26.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης
Οικονομικών του Δήμου για υποβολή αιτήματος προς
την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας(Π.Ο.Υ.)
για έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγματοποίηση δαπάνης για την «Προμήθεια
σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων»- έγκριση δαπάνης
και ψήφιση πίστωσης ποσού 22.593,22 €.
27.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης
Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος &
Πρασίνου του Δήμου για υποβολή αιτήματος προς
την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας(Π.Ο.Υ.)
για έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγματοποίηση δαπάνης για την «Προμήθεια σχαρών για τα φρεάτια της Αποχέτευσης όμβριων υδάτων»- έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού
14.787,00 €.
28.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης
Οικονομικών του Δήμου για υποβολή αιτήματος προς
την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.)
για έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγματοποίηση δαπάνης για την επιχορήγηση στο
Ν.Π.Δ.Δ. – Π.Α.Κ.Π.Π.Α. - έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.550.000.00 €.
29.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ/νσης
Οικονομικών του Δήμου για υποβολή αιτήματος προς
την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας(Π.Ο.Υ.)
για έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγματοποίηση δαπάνης για την απόδοση στις σχολικές Επιτροπές- έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 311.080,00 €.
30.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Γραφείου
Δημάρχου/ Νομικής Υπηρεσίας, για υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγματοποίηση δαπάνης για
την αμοιβή Νομικού - έγκριση δαπάνης και ψήφιση
πίστωσης ποσού 3.472,00 €.

Δραματική η αύξηση της ρευματοκλοπής

Δ

- Εντοπίστηκαν 10.616 κρούσματα το 2016, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ

ραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών θέτει σε εφαρμογή η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς ρεύματος καθώς το φαινόμενο, λόγω της κρίσης και
παρά την αύξηση των ελέγχων τα τελευταία χρόνια, έχει
λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Διαχειριστή του
Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), το 2016 εντοπίστηκαν 10.616
κρούσματα ρευματοκλοπών, μέγεθος που είναι το υψηλότερο όλων των εποχών, έναντι 400 το 2006.
Σε μια δεκαετία οι ρευματοκλοπές αυξήθηκαν
κατά 27 φορές

Δηλαδή σε μια δεκαετία οι ρευματοκλοπές αυξήθηκαν
κατά 27 φορές, ενώ θεαματική είναι και η αύξηση του
όγκου της κλεμμένης ενέργειας: σύμφωνα με τα ίδια
στοιχεία, οι κλεμμένες κιλοβατώρες από 0,5 % του συνόλου της κατανάλωσης κατά την περίοδο 2000 - 2010
εξαπλασιάστηκαν και εκτοξεύθηκαν στο 3,2 % το 2016.
Με συνολική κατανάλωση για το 2016 ύψους 51.245
γιγαβατωρών, η ρευματοκλοπή αντιστοιχεί συνεπώς σε
1.640 γιγαβατώρες.
Σχηματικά ο όγκος του ρεύματος που χάνεται λόγω κλοπής κάθε χρόνο αντιστοιχεί στην κατανάλωση του συνό-

λου των νησιών του Αιγαίου (Κυκλάδες και Δωδεκάνησα),
πλην Ρόδου και Κρήτης.
Ο Κώδικας Διαχείρισης προβλέπει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να επιβάλει αναδρομικές χρεώσεις σε βάθος έως και 5
ετών για την ενέργεια που καταναλώθηκε χωρίς να πληρωθεί, η οποία θα τιμολογείται με ειδικό προσαυξημένο
τιμολόγιο. Σύμφωνα με την πρόταση του Διαχειριστή το

πρόστιμο που θα καλείται να πληρώσει όποιος συλλαμβάνεται να κλέβει ενέργεια θα φθάνει μέχρι και στο διπλάσιο του κανονικού τιμολογίου.
Επίσης θα υφίσταται διακοπή της ηλεκτροδότησης αν
δεν πληρώσει τα οφειλόμενα (η παροχή θα κόβεται και σε
κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η ρευματοκλοπή
εγκυμονεί κινδύνους ασφαλείας).

Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

10-θριάσιο
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εταιρεία Security στην Ελευσίνα
ζητά άνδρες – φύλακες ασφαλείας
για εργασία στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου
(Ελευσίνα, Μάνδρα,
Μαγούλα, Ασπρόπυργος).
Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή
άδειας εργασίας.
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5542141,
αποστολή βιογραφικών στο :
mail@harris-security.com .

ΔΕΥ Τ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥ Η
Πρωί 9 με 1
Απόγευμα 5 με 8

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ

Το ευρωπαϊκό χωριό βρίσκεται 80 χλμ από την Αθήνα (Εθνική Οδός Λαμίας). Είναι 10 λεπτά από την πεντακάθαρη
θάλασσα Λουκισίων & 5 λεπτά απο τη λίμνη Μουρίκιου (ιδανική για ψάρεμα).

ΜΕΣΑ ΣΕ 500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ Φτιάξαμε έναν πρότυπο οικισμό κατοικημένο με ωραία ΣΠΙΤΙΑ - ΒΙΛΛΕΣ δρόμοι 8 & 10
μέτρων, μεγάλη πλατεία & εκκλησία μέσα στο χωριό.Με φως και νερό δικής μας γεώτρησης.

ΕΔΩ!!! Πωλούνται οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα ενός και δυο στρεμμάτων με άδεια οικοδομής σε καταπληκτικές τιμές
με 5.000€ το στρέμμα χωρίς προκαταβολή με άτοκες δόσεις 100 ευρώ/μήνα. Πωλούνται 4 στρέμματα άρτια και οικοδομήσιμα χτίζει 200τ.μ. με φώς και νερό μέσα στο οικόπεδο μόνο 3.000€/στρέμμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157

θριάσιο-11
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ΤΟ ΠΑΡΚΟ «Αντώνης Τρίτσης» ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ

Ο

- Δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Σπύρου Τζόκα στο Πάρκο Τρίτση

Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας Σπύρος Τζόκας ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση που του απηύθυνε ο
Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης- παρευρέθηκε
σήμερα Πέμπτη 16 Μαρτίου 2016 στην επίσκεψη του Υπουργού στο
Πάρκο Τρίτση. Κατά τη συνομιλία του με τον Υπουργό, τους Δημάρχους
της περιοχής και τα μέλη της διοίκησης του νέου φορέα διαχείρισης του
Πάρκου σημείωσε τα εξής:“Με μεγάλη μου χαρά επισκέπτομαι για μια
ακόμα φορά αυτόν τον πνεύμονα της περιοχής μας για να διαπιστώσω
το σημαντικό έργο που έχει ήδη εκτελεστεί από τον νεοσύστατο φορέα
διαχείρισης.
Με μηδενικούς μέχρι στιγμής πόρους, αλλά με την άρτια διοίκηση, την
αποτελεσματική συνεργασία με τους μόλις 3 εργαζόμενους και βεβαίως με
την οργάνωση της εθελοντικής προσφοράς των ανθρώπων που
δραστηριοποιούνται σε αυτό, το Πάρκο Τρίτση βρίσκεται σήμερα σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Οι εργασίες
καθαρισμού και οι γεωπονικές παρεμβάσεις στα δέντρα, τον χλοοτάπητα και τις λίμνες είναι εμφανείς.Επιπλέον
ενημερώνομαι τακτικά για τις σημαντικές πρωτοβουλίες που λαμβάνει το ΔΣ και εκτιμώ ότι κινούνται προς τη σωστή
κατεύθυνση.
Πρέπει να τονίσω ταυτόχρονα την καταλυτική παρέμβαση της Περιφέρειας Αττικής όλο το προηγούμενο διάστημα,
στη διαμεσολάβηση των αιτημάτων, στην χάραξη των κατευθύνσεων που σήμερα υλοποιούνται, στη συμμετοχή της
στον φορέα διαχείρισης και τέλος στη χρηματοδότηση των υποδομών του Πάρκου Τρίτση, με κονδύλι ύψους
700.000 ευρώ.Στην κατεύθυνση αυτή τόσο ο ιδρυτικός Νόμος του Φορέα Διαχείρισης, όσο και η προσφάτως
εγκριθείσα σημαντική χρηματοδότηση είναι αποτέλεσμα της αναγνώρισης από τον Υπουργό κ. Σκουρλέτη της
σημασίας του Μητροπολιτικού αυτού Πάρκου στην περιβαλλοντική και κοινωνική ταυτότητα της Αθήνας. Θέλω να
ευχαριστήσω τους αυτοδιοικητικούς της περιοχής για την πολυετή υποστηρικτική στάση τους και να τους καλέσω να
συνεχίσουν να συνδράμουν το έργο του νέου φορέα.
Τέλος, θέλω να διαβεβαιώσω τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας ότι ο κοινός μας αγώνας για την προστασία του
Πάρκου Τρίτση και η αναβάθμισή του μέρα με τη μέρα δικαιώνεται. Είμαι βέβαιος πως σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα θα μπορούν να επισκέπτονται ένα πάρκο – κόσμημα για την περιοχή, που θα βελτιώσει σημαντικά την
ποιότητα ζωής τους, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελεί πρότυπο οικολογικής ευαισθητοποίησης και εργαστήρι δράσεων
για την οικολογία.»

ΣΕΒ για εξωδικαστικό διακανονισμό οφειλών:
Να μην αποτελέσει «συγχωροχάρτι για μπαταχτσήδες»

Τ

ις προτάσεις του για τον εξωδικαστικό
μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων επιχειρήσεων έδωσε στη
δημοσιότητα χθες ο ΣΕΒ, επισημαίνοντας την
ανάγκη η διαδικασία να καταλήξει σε δίκαιη και
πραγματική λύση για τα «κόκκινα δάνεια» και να
μην αποτελέσει «συγχωροχάρτι για μπαταχτσήδες».
«Ανάμεσα σε όσους επιχειρούσαν καλόπιστα στα χρόνια της κρίσης και διοίκησαν με
επιμέλεια, αλλά υπέκυψαν από την ένταση και διάρκεια αυτής, στη χρηματοδοτική ασφυξία της χώρας και την παράλληλη εκτίναξη των φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων
προς το κράτος, εύκολα παρείσφρησαν και οφειλέτες που θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, αλλά προσδοκώντας μια οριζόντια σεισάχθεια επιλέγουν
συνειδητά να μην το πράξουν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο
οικονομικών εξελίξεων και προσθέτει: «Ενώ στην περίπτωση των πολλών μικροοφειλετών η επιβράβευση των κακοπληρωτών θα δημιουργήσει εύλογα αισθήματα αγανάκτησης στους συνεπείς, εδραιώνοντας μια λογική ασυνέπειας που τελικά απλά θα
εμποδίσει την ευκολότερη χρηματοδότηση της οικονομίας, στην περίπτωση μεγαλοοφειλετών ειδικά σε ολιγοπωλιακές αγορές μπορεί η επιβράβευσή τους να οδηγήσει μέχρι
και σε αναδιανομή μεριδίων αγοράς.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι συνεπείς επιχειρήσεις που είναι αποδυναμωμένες από την
πληρωμή των υψηλών, λόγω ρίσκου χώρας και αποπληθωρισμού, πραγματικών επιτοκίων επί δυσεύρετων δανείων και υψηλών φόρων θα βρεθούν ξαφνικά απέναντι σε
αναγεννημένους ανταγωνιστές με παλιές διοικήσεις που έχουν αναδιαρθρώσει τις

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΟΥΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΔΑΛΛΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΤΖΩΡΤΖΙΔΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΜΠΕΡΕΓΚΟΒΑΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ.

οφειλές τους, ο οποίες προέκυψαν ακριβώς επειδή τόσα χρόνια δεν ήταν συνεπείς στις
υποχρεώσεις τους».
Οι προτάσεις του ΣΕΒ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- Ενεργοποίηση μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα μπορεί γρήγορα και αποτελεσματικά να διαχειριστεί τον μεγάλο όγκο εισερχόμενων αιτήσεων, εντοπίζοντας και
οδηγώντας στην εύκολη και ταχεία απόρριψη τις αιτήσεις κακόπιστων και μη συνεργάσιμων οφειλετών

-Αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου στις διαγραφές οφειλών μέχρι και στο σύνολο
των απαιτήσεών του (δηλαδή καθολική διαγραφή)

-Ένταξη των σύνθετων και μεγάλης αξίας περιπτώσεων στις διαδικασίες του 'Αρθρου
99, με την πρόβλεψη όμως της ουσιαστικής συμμετοχής του δημοσίου στις διαγραφές
απαιτήσεων.
-Θέσπιση του ακαταδίωκτου για τα στελέχη τραπεζών και δημοσίου που υπογράφουν
(υπό προϋποθέσεις) τις αναδιαρθρώσεις χρεών

-Επίλυση των σύνθετων φορολογικών ζητημάτων που ανακύπτουν όπως π.χ. για φόρους που έχουν ήδη πληρώσει οι πιστωτές, επί ανείσπρακτων οφειλών οι οποίες διαγράφονται.
Συνολικά, ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι ισχύουν 5 προϋποθέσεις επιτυχίας για την
επιχειρηματική «δεύτερη ευκαιρία», που είναι οι εξής: Διάσωση επιχειρήσεων, όχι διοικήσεων, όχι συγχωροχάρτι στους συστημικούς απατεώνες, ξεχωριστή, ευέλικτη και
θεσμικά ισχυρή διαδικασία για τις μεγάλες υποθέσεις, πραγματικός εξωδικαστικός μηχανισμός για τις απλές υποθέσεις και ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή του Δημοσίου στη
διαγραφή χρεών.

12-θριάσιο

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ
ΤΖΑΚΙ. ΠΕΥΚΟ
130€/ΤΟΝΟΣ,
ΕΛΙΑ
160€/ΤΟΝΟΣ,
ΔΑΔΙ 3
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/
10€. ΤΗΛ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6982155684
& 6943424342
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3
ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ
ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,
ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ
210 5575860-1
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Τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών για τη μονάδα Υγείας
ΠΕΔΥ Ελευσίνας (ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309
(ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ζητείται βοηθός λογιστή σε
εμπορική/τεχνικήεταιρεία.
Απόφοιτος οικονομικής σχολής
5έτη προϋπηρεσίας.
Γνώση λογιστικών προγραμμάτων.
Περιοχή Ασπρόπυργος .
Αποστολή βιογραφικών
στο e-mail:lampathakisb@gmail.com

Α Σ Π Ρ ΟΠ Υ Ρ Γ Ο Σ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 Τ.Μ.
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
(ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ )
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΧΡΗΣΗ ΤΗΛ: 6977426279

ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές,

1 υ/δ, κατασκευή ΄78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,

πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα
βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ,

κήπος 2.000τ.μ. ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ΄12.
ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
"ΛΑΙΜΟΣ-ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ" ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (400m-1στρ).
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (1-1,5στρ). ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
"ΛΑΙΜΟΣ-ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ" Ή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(2-4στρ). ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6946971237

Εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ
Ελευσίνας - Μαγούλας στις 22/3:
«Η απλή αναλογική
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Σας καλούμε στην ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, με ομιλητή
τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών
& Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΚΩΣΤΑ ΠΟΥΛΑΚΗ,
την ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ, 7:00 μ.μ. στο Κτίριο της
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του Δήμου Ελευσίνας
(ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)
Θέμα: Η απλή αναλογική στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
και ο νέος εκλογικός νόμος.

Ζητείται τεχνίτης
σε μηχανολογικό τομέα για μόνιμη
απασχόληση

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκτρομηχανολογικό
τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης έως 30
ετών για πλήρης απασχόληση (10:30-19:30),
με ελάχιστη πρακτική γνώση σε οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή
οχημάτων ή υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής
γλώσσας, δίπλωμα οδήγησης αυτοκίνητου,
δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνεργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία.
Αποστολή βιογραφικού στο stavros@heavyforklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με
μήνυμα τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό
ημερομίσθιο.

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο
Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος
γωνία. 6974792931, 2105571963
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Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εισήγαγε ναρκωτικά
στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου

Κ

ύκλωμα που φέρεται ότι εισήγαγε και
διακινούσε ναρκωτικά στις φυλακές του Αγίου
Στεφάνου
της
Πάτρας
εξάρθρωσαν
αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της
Ασφάλειας Πατρών, σε συνεργασία με αστυνομικούς
της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.
Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει έναν 48χρονο
σωφρονιστικό υπάλληλο καθώς ένα 21χρονο και μία
50χρονη οι οποίοι έχουν συγγενική σχέση με
κρατουμένους. Στην υπόθεση εμπλέκονται και εννέα
κρατούμενοι των φυλακών (επτά πολίτες Αλβανίας,
ηλικίας από 29 έως 42 ετών και δύο Έλληνες ηλικίας 31 και 25 ετών).
Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εισήγαγαν και διακινούσαν στις φυλακές
κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη και κινητά τηλέφωνα, έναντι μεγάλης χρηματικής αμοιβής, ενώ τα μέλη της είχαν
συγκεκριμένους και διακριτούς ρόλους μεταξύ τους και δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του
έτους 2016.Αναφορικά με τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, οι συλληφθέντες, έγκλειστοι των
φυλακών, λάμβαναν παραγγελίες από συγκρατούμενούς τους, που αφορούσαν κυρίως ναρκωτικά και κινητά
τηλέφωνα και μέσω του 48χρονου σωφρονιστικού, ενημερώνονταν οι συγγενείς τους.
Κατόπιν, οι συγγενείς των φυλακισμένων προμήθευαν τον 48χρονο σωφρονιστικό υπάλληλο με τις παραγγελίες,
ο οποίος στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του, τις εισήγαγε στις φυλακές.
Ο σωφρονιστικός υπάλληλος συνελήφθη χθες το μεσημέρι, όταν σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητό του, οι
αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερις συσκευασίες κάνναβης, συνολικού βάρους 1.131 γραμμαρίων μία συσκευασία
κοκαΐνης, βάρους 41,5 γραμμαρίων και τρία κινητά τηλέφωνα.
Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 48χρονος κατευθυνόταν στις φυλακές, ενώ λίγη ώρα πριν, είχε
παραλάβει στην περιοχή του Ρίου ναρκωτικές ουσίες από άγνωστο δράστη, κατόπιν παραγγελίας από έγκλειστο των
φυλακών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ο 48χρονος σωφρονιστικός από τη
δράση του, τους τελευταίους έξι μήνες, υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 26.000 ευρώ.
Ακόμη, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 21χρονου συλληφθέντος βρέθηκαν έξι συσκευασίες κάνναβης,
συνολικού βάρους 1.314 γραμμαρίων και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε
κελιά των φυλακών και στο σπίτι της 50χρονης συλληφθείσας, όπου βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.
Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών, ενώ η Αστυνομία
συνεχίζει τις έρευνες.

Σταθερά στις τρεις πρώτες θέσεις παγκοσμίως οι ελληνικές ακτές

Η «Γαλάζια Σημαία» συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια εφαρμογής

Σ

τις τρεις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε αριθμό
βραβευμένων ακτών βρίσκεται σταθερά τα
τελευταία χρόνια η Ελλάδα και το 2016 στην 3η
θέση, σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας
της Φύσης, καθώς το διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζια
Σημαία», το πλέον αναγνωρίσιμο οικολογικό σήμα
ποιότητας για ακτές, μαρίνες και σκάφη αειφόρου
τουρισμού, συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια εφαρμογής
στον κόσμο και στην Ελλάδα.
Διαχρονικός στόχος της ΕΕΠΦ είναι η κατάκτηση της
πρώτης θέσης, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα και
αξιοπιστίας του θεσμού, όπως υπογραμμίζεται. Το 1987 η
Γαλάζια Σημαία ανέμιζε σε 244 ακτές σε όλο τον κόσμο
και σε 7 ακτές της Ελλάδας. Σήμερα, οι χώρες έφτασαν
τις 47 και οι βραβευμένες ακτές τις 3.568 παγκοσμίως και
τις 430 στην Ελλάδα, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων.
«Η Γαλάζια Σημαία είναι συλλογική προσπάθεια και η
ΕΕΠΦ ευχαριστεί θερμά όλους τους διαχειριστές των
ακτών και μαρινών, τους υποστηρικτές, τους χορηγούς
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Έρχονται 3.000 νέες προσλήψεις
για τα «Ιατρεία της γειτονιάς»

Έ

να νέο εγχείρημα με ανθρωπιστικό… πρόσημο θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Υγείας, με τροπολογία που κατέθεσε ο
αρμόδιος υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός.
Πρόκειται για μία νέα σειρά δομών, τα λεγόμενα «Ιατρεία της Γειτονιάς»,
τα οποία θα ανέλθουν σταδιακά σε όλη τη χώρα, στα 239. Το πρόγραμμα
θα ξεκινήσει πιλοτικά με τετραετή διάρκεια και θα χρηματοδοτηθεί από
κοινοτικούς πόρους, Στοχεύει δε στην εξασφάλιση για όλους τους
πολίτες, δωρεάν, καθολική πρόσβαση και με ίσους όρους κάλυψης.
Τα νέα ιατρεία αναμένεται να
φιλοξενηθούν σε ήδη υπάρχουσες
υποδομές, σε κτίρια του Δημοσίου ή της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε
ιδιωτικούς χώρους, οι οποίοι θα μισθωθούν
αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο λόγο.
Όσο για το κόστος που θα προκύπτει σε
ετήσια βάση ανά ΤΟΜΥ ανέρχεται φέτος
στα 51.540 ευρώ, ενώ ο ετήσιος
προϋπολογισμός για την υλοποίησή του
αγγίζει τα 12,3 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, κατά την πλήρη του εφαρμογή, το σύστημα αναμένεται πως
θα κοστίζει πάνω από 300 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.
Εξάλλου, στις πόλεις, όπου θα λειτουργήσουν τα πρώτα ιατρεία
περιλαμβάνονται η Νέα Φιλαδέλφεια, το Πέραμα, το Κερατσίνι, η Πάτρα,
το Ηράκλειο, η Λάρισα, το Κορδελιό-Εύοσμος, ο Βόλος, η Κομοτηνή και
η Μυτιλήνη.
Η ίδρυση των νέων ιατρείων θα αποτελέσει, το προσεχές χρονικό
διάστημα, «πόλο έλξης» για χιλιάδες υποψηφίους σε αναζήτηση
εργασίας.
Ειδικότερα, οι Μονάδες Υγείας θα λειτουργήσουν με επαγγελματίες
Υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι, σε πρώτο στάδιο, εκτιμώνται σε
περισσότερους από 3.000 άτομα -ιατρούς και άλλο παραϊατρικό προσωπικό. Θα συνάψουν δε συμβάσεις εργασίας με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση διάρκειας δύο ετών, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα ανανέωσης έως και τη λήξη του προγράμματος.
Σε κάθε ιατρείο θα τοποθετηθεί τουλάχιστον ένας γενικός ιατρός ή παθολόγος ή παιδίατρος, καθώς και ένας νοσηλευτής ή
επισκέπτης Υγείας και ένας διοικητικός υπάλληλος, όπως γράφει το dimosio.gr

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον χώρο της
φύλαξης και διαχείρισης αρχείου, επιθυμεί να εντάξει
άμεσα στο δυναμικό της, για πλήρη απασχόληση:
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και υλοποίησης, σωστά και έγκαιρα όλων των
αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί καθημερινά σε
άμεση συνεργασία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
της εταιρείας. Αναφέρεται στον Διευθυντή Λειτουργιών.
Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων εντός
αποθήκης και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που
αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και
την ασφάλεια της πληροφορίας.
Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια
και ομαδικότητα.
και τους εθελοντές που στηρίζουν το Πρόγραμμα όλα
αυτά τα χρόνια. Με την απαράμιλλη εργατικότητα, τους
κοινούς στόχους και όραμα θα πορευτούμε για τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του
αειφόρου τουρισμού προς όφελος της χώρα μας»
δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΕΠΦ, Νίκος Πέτρου.
Το 1987 μέλη του Περιβαλλοντικού Οργανισμού FEEE
(Foundation for Environmental Education in Europe Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην
Ευρώπη) από τη Γαλλία, τη Δανία, την Ισπανία, το
Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Αγγλία και την
Ιταλία παρουσίασαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το
Πρόγραμμα
περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης
«Γαλάζια Σημαία». Η Επιτροπή αγκάλιασε το Πρόγραμμα
με την ελπίδα να υπάρξει σύντομα συμμετοχή από
πολλές χώρες της Ευρώπης.
Την ίδια χρονιά η Ελλάδα γίνεται μέλος του FEEE και
εφαρμόζει το Πρόγραμμα. Το 2001, το FEEE δέχτηκε ως
μέλος του τη Νότια Αφρική, πρώτη χώρα εκτός Ευρώπης,
και έγινε πλέον το διεθνές Ίδρυμα FEE.

Απαραίτητα Προσόντα:
•Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
•Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εμπειρία σε picking, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
•Ηλικία 25-35
•Καλή γνώση Η/Υ
•Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
•Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης σε ιδ.
ασφαλιστική εταιρεία, υπό προϋποθέσεις
•Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν στον
Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περιοχές.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν το
βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογραφία και αναγραφή στο θέμα τον κωδικό της θέσης, στο email: hr@archeiothiki.grή fax : 210 5599076.

14-θριάσιο

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 Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή
κατάσταση,
τιμή
60.000€, συζητήσιμη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
Τοπος, μονοκατοικία 57
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '85, μπάνιο,
σε οικόπεδο 170 τ.μ., ενιαιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανακαινισμένη, ανακαίνιση
'10,
τιμή
30.000€,
συζητήσιμη
,
210/5764121
Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκευασμενο, μεταφέρεται
στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - 6970343665
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Ενοικιάζεται στο Ρουπάκι, νεόδμητη οικία 65
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, πολυτελούς κατασκευής '13,
μπάνιο, κεντρική θέρμανση,
κλιματισμός,
πόρτα
ασφαλείας,
ηλιακός, θέα βουνό,
αποθήκη, θερμομόνωση, ημιεπιπλωμένη, και
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αυλή στην τιμή 250€
6951230203,
10:0021:00
(2.3. 17)

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται ή πωλείται
περιφραγμένο οικόπεδο
130 μέτρα για οποιαδήποτε χρήση στην οδό Καραϊσκάκη στον Ασπρόπυργο . Τηλ. επικοινωνίας
6936678467
(2.2. 17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστημα (Οδός Παγκάλου) 300τμ + 100τμ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ
Ι
Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε ΡΑ
(36TM)
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-

σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπερής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόριστη θέα, ελεύθερη, καλή κατάσταση, κοντά στον Σκλαβενίτη, με θερμοσίφωνα
χωρίς θέρμανση, 2 ενοίκια
μπροστά, άμεσα διαθέσιμο,
τιμή 200€ , 6944915800,
10:00-19:00
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία 80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, μπάνιο, ανοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.μ.,
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου 500 τμ,
με κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583
(3.3.16)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτασης 500 μέτρων . Τηλ.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η εταιρία ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο,
που δραστηριοποιείται στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) του φαρμάκου ,
ζητά να προσλάβει υπάλληλο αποθήκης με σχετική εργασιακή εμπειρία για πενθήμερη εργασία.
Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι όπως
αποστείλετε το Βιογραφικό σας στην διεύθυνση
info@alfaomega.gr ή με fax στο 210/5597634.

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., ισογείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 master), κατασκευή '01, 2 μπάνια, σε οικόπεδο 180 τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, ελεύθερη,
ανακαίνιση
'10,
τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
μονοκατοικία 90 τ.μ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.μ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ενιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τιμή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ:6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,

ημιτελής μεζονέτα 162 τ.μ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 μπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
τηλ:6945466284
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής με χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ.
6994948553.

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

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμπειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιάσεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6980702259 κος Παναγιώτης (1.10.16)
Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
115 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΗΠΟ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 520 Τ.Μ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ: 6947144257
Ενοικιάζονται
στα Γερμανικά
Ασπροπύργου
2 διαμερίσματα,
2αρι & 3αρι.
Πληροφορίες:
6944388491,
2105570903

(βρεφονηπιοκόμος).
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποιαδήποτε 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
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042.
Fax:
2105576988
ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι Γ Ι Α Α Γ Ο ΡΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ
στα Γερμανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαμέρισμα ή μονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίμηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπεδο στον Περιφερειακό
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου
Τηλ:
6946971237(6.5.16)

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν αυτοκίνητο μοντέλο 90 και άνω
μικρομεσαίου κυβισμού, διότι υπάρχει πρόβλημα
υγείας. Δίνεται αμοιβή 300
ευρώ. Τηλ: 6932851913.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΣΤΟΝ 1ο

ΟΡΟΦΟ 65 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΤΩΝ 25.000 ΕΥΡΩ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6977676099

Κος ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

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

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

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55466745546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210 5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210 5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-5546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577

210

ΚΕΠ 210 5559626

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47 262
, 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20 47
254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 , 213
20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47 344

Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364 ,
213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251 ,
213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΙΒΙΣΚΟΣ

Στο κατάστημά μας θα βρείτε:
α) Βότανα (ιβίσκος, αλόη,
σπιρουλίνα, κλπ)
β) Αρωματικά φυτά (μέντα, δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμομήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά σε μεγάλη ποικιλία κάθε είδους
όπως κάρυ, πιπέρι, μείγματα μπαχαρι κ ώ ν γ ι α ξ εχ ω ρ ι σ τ ές
χρ ή σε ι ς κ α ι
γεύσεις και αλάτι διαφόρων τύπων και
προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες
περιοχές της Ελλάδος όπως μαστίχα Χίου, μέλι,
κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ) Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρε μες,
κ λπ . β α σ ι σ μ έ ν α σ ε
φ υτ ικά
π ροϊό ντ α
όπ ως
η
μαστίχα, η αλόη, η ελιά κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας
και τους εορταζομένους φίλους σας όπως
ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με βιολογικά υλκά.
θ) Ζεάλευρα
και προ'ι'όντα ζέας και
πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε
από την ποικιλία, την ποιότητα
αλλά και για να γνωρίσετε τις
μεγάλες δυνατότητες της φύσης
μέσα από τα φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α
Ασπρόπυργος,
Τηλέφωνο:
210-5579801

θριάσιο-15

16-θριάσιο
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