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Παρέµβαση Γ. Γραµµατικάκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

για τις πληµµύρες σε Μάνδρα

Στα χέρια της αστυνοµίας

σελ. 2

τα µέλη εγκληµατικής
οµάδας που
διέπρατταν ληστείες
σε βάρος πεζών,
σε διάφορες
περιοχές της ∆υτικής
Αττικής
σελ. 3

ΣΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΥ

Έγκριση δαπάνης ύψους 8,6
εκατ. ευρώ για τη στήριξη
και υλοποίηση των
δράσεων της Ελευσίνας ως
Πολιτιστική Πρωτεύουσα
Ευρώπης 2021. σελ. 8

Παράταση της ηµεροµηνίας
υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο και µη
καταβολή των τελών κυκλοφορίας,
για το έτος 2018, για όσα τεθούν
σε καθεστώς αναγκαστικής ακινησίας

Παρεµβάσεις για τη
διευκόλυνση των
ιδιοκτητών οχηµάτων που
επλήγησαν από την
καταστροφική πληµµύρα

σελ. 9

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Τα Πανελλήνια Πρωταθλήµατα Ζίου
Ζίτσου του 2018 στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

σελ. 5

ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ
σελ. 3
ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Στα ίχνη της σπείρας µε τα περισσότερα
χτυπήµατα η Ασφάλεια Αττικής

σελ. 5

Με αέριο
ανατινάζουν τα ΑΤΜ
τρεις συµµορίες

σελ. 7

H enkel Hel las:
Κίνηση έµπρακτης
φροντίδας και
αλληλεγγύης προς
τους
κατοίκους της
Μάνδρας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
σελ. 15
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ΟΕ Αχαρνών 7, 2105576029
Ελευσίνα
Στυλιαρά Ελένη Κ.
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ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
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Αχαρνές

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗ
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά
Η θερµοκρασία από 7 έως 14
βαθµούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αντώνιος, Αντώνης, Τόνης, Νάκος,
Αντωνάκος, Αντωνάκης, Τόνυ, Αντωνία,
Αντωνούλα, Τόνια, Θεοδόσης, *

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
20060191531

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

Τ

ην ανάγκη να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός µηχανισµός πολιτικής προστασίας ώστε ακόµα και οι
πιο ευάλωτες και αποµακρυσµένες περιοχές να
µπορούν να λαµβάνουν την απαραίτητη βοήθεια όταν
πλήττονται από φυσικές καταστροφές τόνισε ο Ευρωβουλευτής του Ποταµιού κ. Γιώργος Γραµµατικάκης σε
παρέµβασή του στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο κ.Γραµµατικάκης απευθυνόµενος στον Επίτροπο
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων, κ.
Χρήστο Στυλιανίδη, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες σε Μάνδρα και
Σαµοθράκη και στη σηµασία έµπρακτης επίδειξης ενδοευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε τέτοιες περιπτώσεις,
τονίζοντας πως είναι αναγκαίο να συνοδεύεται από την
απαραίτητη πίεση στα επιµέρους Κράτη ώστε «να
κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθούν καταστροφές που προκαλούνται από ανθρώπινες παρεµβάσεις,
όπως οι πρόσφατες θανατηφόρες πληµµύρες στη Μάνδρα Αττικής».
Ο Ευρωβουλευτής στάθηκε στις ιδιαίτερες ανάγκες των
ακριτικών περιοχών και ειδικά των νησιών. «Αν δεν έχο-

υµε πάντα στο µυαλό µας τη νησιωτικότητα, την ύπαρξη
µικρών ή µεγάλων νησιών οι ευεργετικές διατάξεις που
νοµοθετούµε δεν θα φτάσουν ποτέ στους πολίτες
αυτούς» είπε, και ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγµα την Σαµοθράκη, η οποία όπως τόνισε βίωσε πρόσφατα πρωτοφανείς πληµµύρες και η οποία αποκλείεται
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλληλεγγύης καθώς ανήκει σε
ηπειρωτική περιφέρεια.
Τέλος ο κ. Γραµµατικάκης υπογράµµισε ότι και στο
επίπεδο της πρόληψης πρέπει να ενισχυθούν οι µικροί
και ευάλωτοι δήµοι, οι οποίοι, πολλές φορές, δεν έχουν
τις ίδιες δυνατότητες όπως άλλες περιφέρειες να διεκδικήσουν προγράµµατα από τα ευρωπαϊκά ταµεία.
Από την πλευρά του ο κ. Στυλιανίδης, απευθυνόµενος
στον κ. Γραµµατικάκη, συµφώνησε ότι τα διάφορα ταµεία
πολλές φορές δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των νησιωτικών περιοχών. Σηµείωσε, ωστόσο, ότι το
νέο πρόγραµµα στοχεύει στην αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταµείων σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως ανέφερε: «οι Περιφέρειες θα είναι
βασικός σύµµαχος της ΕΕ για τη διασφάλιση της πρόληψης και της ετοιµότητας των Κρατών σε περίπτωση
φυσικών καταστροφών».

Στα χέρια της αστυνοµίας τα µέλη εγκληµατικής
οµάδας που διέπρατταν ληστείες σε βάρος πεζών,
σε διάφορες περιοχές της ∆υτικής Αττικής

Σ

τα
χέρια
της
αστυνοµίας έπεσαν
τα
µέλη
της
εγκληµατικής οµάδας που
διέπρατταν ληστείες σε
βάρος πεζών και κλοπές
από οικίες, σε διάφορες
περιοχές της ∆υτικής Αττικής.
Ειδικότερα, συνελήφθησαν, στην περιοχή των Αχαρνών, τρία άτοµα (ηλικίας
17, 23 και 28 ετών) σε
βάρος
των
οποίων
σχηµατίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήµατα της σύστασης συµµορίας, της ληστείας, της
κλοπής και της διατάραξης οικιακής ειρήνης.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία, οι δράστες είχαν
συστήσει εδώ και δύο µήνες εγκληµατική οµάδα
µε σκοπό τις ληστείες σε βάρος πεζών, κυρίως
γυναικών και ηλικιωµένων, στη δυτική Αττική.
Παράλληλα, διέπρατταν διαρρήξεις οικιών στην
ίδια περιοχή, από τις οποίες αφαιρούσαν αντικείµενα, τιµαλφή και χρηµατικά ποσά ενώ στις
περιπτώσεις που γίνονταν αντιληπτοί από τους

ιδιοκτήτες, µε τη χρήση σωµατικής βίας ή την
απειλή χρήσης βίας, κατάφερναν να διαφεύγουν.
Ύστερα από έρευνες στις οικίες των κατηγορουµένων βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος κλοπιµαίων. Επίσης, κατασχέθηκαν και τα δύο
αυτοκίνητα που χρησιµοποιούσαν. Σηµειώνεται,
ότι µέχρι στιγµής, έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις περιπτώσεις ληστειών και δώδεκα κλοπών, ενώ
συνεχίζεται η έρευνα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεµψε στον ανακριτή.
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ
ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Α

Στην αυριανή συνεδρίαση του ∆ήµου Ασπροπυργου

ύριο 18 Ιανουαρίου
και ώρα 19:00 µ.µ.,
θα συνεδριάσει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου, για τη συζήτηση
και τη λήψη αποφάσεων,
σχετικά µε τα θέµατα της
ακόλουθης ηµερήσιας διάταξης:

Θέµα 1ο :Ορισµός µελών Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών & εν γένει Αµφισβητήσεων (άρθρο 32, του Ν. 1080/80), για το έτος 2018.
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 2ο :Ορισµός µελών Επιτροπής Παραλαβής Μικρών Έργων (άρθρο 221 του Ν.
4412/2016), για το έτος 2018.
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 3ο :Ορισµός µελών Επιτροπής Παραλαβής Μεγάλων Έργων (άρθρο 221 του
Ν. 4412/2016 και άρθρο 26 του Ν. 4024/2011), για το έτος 2018.
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 4ο :Ορισµός µελών Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών & Ανάθεσης Έργων
(άρθρο 21, του Ν. 3669/2008, άρθρο 15, του Π.∆. 171/87 και άρθρο 26, του Ν.
4024/2011), για το έτος 2018.
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 5ο :Ορισµός µελών Επιτροπής Καθορισµού Ηλικίας Αδήλωτων Γυναικών
(άρθρο 2, της παρ. 1, του από 6-10-1954 Βασιλικού ∆ιατάγµατος), για το έτος 2018.
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 6ο :Ορισµός µελών Επιτροπής Καταστροφής Παλαιών Εγγράφων – Αρχείου
(υπ` αριθµ. 480/16-09-85 ΦΕΚ Α`/173/14-10-1985), για το έτος 2018.
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 7ο :Ορισµός µελών Επιτροπής Καταστροφής Παλαιών και άνευ αξίας αντικειµένων (άρθρο 199, παρ. 6, του Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/Α`/08-06-2006), για το έτος
2018.
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 8ο :Ορισµός µελών `Α βάθµιας Επιτροπής Ελέγχου σταυλισµού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων (σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπ` αριθµ. 267/1999
εγγράφου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτ. Αττικής), για το έτος 2018.
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 9ο :Ορισµός µελών Επιτροπής για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων ακαταλληλότητας
ή του ασύµφορου χρησιµοποίησης µηχανηµάτων και αυτοκινήτων (υπ` αριθµ.
6400/20600/25-05-84 ΦΕΚ Υπ. Αποφ.), για το έτος 2018.
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τ

η ∆ευτέρα 8 Γενάρη πραγµατοποιήθηκε διευρυµένη σύσκεψη των
εµπλεκόµενων φορέων για την έναρξη της κατασκευής του µεγάλου
αντιπληµµυρικού έργου επί της Λεωφόρου Αθηνών. Η σύσκεψη
έγινε στο γραφείο του ∆ηµάρχου Χαϊδαρίου.
Στη σύσκεψη παρευρέθησαν ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, ο
Αντιδήµαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας Κώστας Σταθάς, ο Αντιδήµαρχος
Περιστερίου Παναγιώτης Λύκος, ο ∆ιευθυντής της τεχνικής Υπηρεσίας
Έργων Περιφέρειας Αττικής Αλέξανδρος Καλογερόπουλος, o εκπρόσωπος
της ανάδοχης εταιρίας του έργου ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤ Ελευθέριος Βρέντας, οι
∆ιευθυντές Τεχνικών Υπηρεσιών των ∆ήµων Περιστερίου και Χαϊδαρίου
Κλεάνθης Ματθαίος και Παναγιωτάκου Γιώτα, αντίστοιχα, καθώς και άλλοι
υπηρεσιακοί παράγοντες.
Στην εισήγησή του ο ∆ήµαρχος εξέφρασε την ικανοποίηση του διότι έπειτα από δεκαετίες αγώνων, διεκδικήσεων αλλά και καταστροφών από τα
πληµµυρικά φαινόµενα, µε αυτό το έργο µπορεί να µπει τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων της περιοχής του ∆άσους και του κεντρικού Χαϊδαρίου
που σε κάθε έντονη βροχόπτωση καταστρέφονταν το βιός τους. Είναι πολύ
σηµαντικό, συνέχισε, οι υπηρεσίες να συνεργαστούν προκειµένου να ξεπεραστούν οι µεγάλες δυσκολίες περάτωσης του ενός απαιτητικού έργου, ενώ
δεσµεύτηκε σε ότι αφορά το ∆ήµο να παρέχει το γρηγορότερο δυνατόν κάθε
διευκόλυνση.
Το έργο αναµένεται να ξεκινήσει τέλη Γενάρη, ενώ το χρονοδιάγραµµα
ολοκλήρωσης είναι 15 µήνες.

ΤΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΤΥΠΩ∆Η ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ

∆

ιπλή αν ακοίν ωση εξέδωσε η οµάδα
της ∆υτικής Αττικής τόσο για τη
διαιτησία στο µατς µε τη Ρόδο, όσο
και για την εισβολή στα αποδυτήριά τους.
Σύµφων α µε το ρεπορτάζ, άγν ωστοι εισέβαλαν στα αποδυτήρια της οµάδας του
Ασπρόπυργου κι έκλεψαν προσωπικά
αν τικείµεν α της αποστολής. Ο Γεν ικός
Αρχ ηγός του συλλόγου υπέβαλε µήν υση
κατά παν τός υπευθύν ου και πλέον το
θέµα το έχ ει αν αλάβει η Αστυν οµία.
Η σχετική ανακοίνωση αναφερει:

Μετά την λήξη του χ θεσιν ού αγών α της

«∆ιπλή κλοπή» στον Ασπρόπυργο

οµάδας µας µε την οµάδα της Ρόδου
πηγαίν ον τας στα αποδυτήρια η αποστολή
της οµάδας µας αν τίκρισε έν α χ άος σπασµέν η πόρτα και το λουκέτο που υπήρχ ε
παραβιασµέν ο και τα ρούχ α και τα προσωπικά αν τικείµεν α της αποστολής µας
όλα πεταµέν α σαν σκουπίδια.
Όσοι είχ αν χ ρήµατα δεν βρήκαν τίποτα
και ευτυχ ώς σε έν α ποδοσφαιριστή µας
έλειπε το κιν ητό του τηλέφων ο, θα ήταν
και άλλοι στην ίδια µοίρα αλλά κάποιοι τα
είχ αν στο πούλµαν που µας µετέφερε και
κάποιοι είχ αν κιν ητά τελευταίας τεχ ν ολογίας που εν τοπίζον ται εύκολα.
Η πόρτα πίσω στο τέλος του διαδρόµου
αν οικτή και όχ ι κλειδωµέν η όπως θα έπρεπε και η αστυν οµική δύν αµη µόν ο στο

µπροστά χ ώρο των αποδυτηρίων στο
γραφείο των διαιτητών . Είν αι ν τροπή ν α
φιλοξεν ούν ται οµάδες σε γήπεδο και ν α
µην έχ ουν έστω την υποτυπώδη φύλαξη
των προσωπικών αν τικειµέν ων της αποστολής.
Μας είπε και κάποιος κύριος που βρισκόταν εκεί ότι άκουσον άκουσον πρώτη
φορά συµβαίν ει αυτό θέλον τας προφαν ώς
απολογούµεν ος ν α µας καθησυχ άσει. Να
γελάσουµε ή ν α κλάψουµε άραγε;
Ο Γεν ικός Αρχ ηγός της οµάδας µας υπέβαλε µήν υση κατά παν τός υπευθύν ου µε
επιφύλαξη κάθε ν οµίµου δικαιώµατος στο
αστυν οµικό τµήµα αφού προηγουµέν ως
ήρθαν στον χ ώρο άν θρωποι της ασφάλειας.

Έτσι θα εξυγιάνουµε το ποδόσφαιρο;

Έν τον α παράπον α από τη διαιτησία
στην αν αµέτρηση µε τη Ρόδο έχ ουν οι
άν θρωποι του Ασπρόπυργου, που διαµαρτύρον ται, µεταξύ άλλων , για το πέν αλτι
που δεν δόθηκε στην οµάδα τους στο 2ο
λεπτό και για τα πολλά φάουλ που σφύριζε ο διαιτητής εις βάρος τους. Αξίζει ν α
σηµειωθεί ότι και την περασµέν η εβδοµάδα εξέδωσαν αν ακοίν ωση, αυτή τη φορά
συγχ αρητήρια προς τους διαιτητές, παρά
την ήττα από το Κερατσίν ι.
Συν εχ ίζεται στη σελ. 13
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Το εστιακό βάθος µετρήθηκε στα 5 χιλιόµετρα

Σεισµική δόνηση 4,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Αθήνα

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή της Σταµάτας - Αρχικά το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Αθηνών έδωσε 4,2 Ρίχτερ, αλλά µισή ώρα αργότερα προέβη σε διόρθωση - ∆ιαφορετικά µεγέθη από τα Κέντρα, στα 4,5 το υψηλότερο - Έντονη ανησυχία σε όλη την Αττική
Ισχυρή σεισµική δόνηση 4,4 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ (σύµφωνα µε το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο της Αθήνας) ταρακούνησε λίγο πριν τις
10:25 το βράδυ της ∆ευτέρας την περιοχή της Αττικής. Αρχικά το Γεωδυναµικό έδωσε 4,2 Ρίχτερ το µέγεθος. Σχεδόν µισή ώρα αργότερα προέβη σε διόρθωση, δίνοντας 4,4 Ρίχτερ το σεισµό στην Αττική.
Ο σεισµός έγινε αισθητός ιδιαίτερα σε όλες τις περιοχές, ενώ η διάρκειά του ήταν πάνω από 6 δευτερόλεπτα.

Η επίσηµη ανακοίνωση του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου της Αθήνας: «Το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοίνωσε πως οι σεισµογράφοι των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Εθνικού Σεισµολογικού ∆ικτύου κατέγραψαν στις 22:24 ασθενή σεισµική δόνηση, µε µέγεθος 4.4 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ που προέρχεται από απόσταση 24 χιλιόµετρα ΒΑ της Αθήνας όπου εντοπίζεται και
το επίκεντρο της δόνησης».

Το Ευρωµεσογειακό Σεισµολογικό Κέντρο έδωσε το σεισµό στους 4,5 βαθµούς Ρίχτερ, το οποίο
αναθεώρησε προς τα κάτω το µέγεθος στα 4,3 Ρίχτερ. Το Αριστοτέλειο δίνει το µέγεθος του σεισµού στους 4,4 βαθµούς της κλίµακας Ρίχτερ.Το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 2 χιλιόµετρα βορειοανατολικά της Σταµάτας, στην περιοχή της Αττικής και 24 χιλιόµετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Αθήνας.Το εστιακό βάθος µετρήθηκε στα 5 χιλιόµετρα.
Σύµφωνα µε τον σεισµολόγο κ.Χουλιάρα προέρχεται από τον ίδιο εστιακό χώρο που έδωσε το
σεισµικό σµήνος στις 9 του µηνός όπου σε 10 ώρες σηµειώθηκαν 18 σεισµικές δονήσεις.
Την ίδια άποψη εξέφρασε στο protothema.gr και ο καθηγητής Ευθύµιος Λέκκας, δίνοντας, ωστόσο, το µέγεθος του σεισµού στα 4,5 Ρίχτερ. «Είναι συνέχεια τη σεισµικής δραστηριότητας του σµήνους σεισµών που καταγράψαµε το προηγούµενο διάστηµα. Υπάρχει εκτόνωση µε µικρότερους
σεισµούς. Οι κάτοικοι δεν θα πρέπει να ανησυχούν».
Όπως ανέφερε και ο καθηγητής Λέκκας, η σεισµική ακολουθία είναι σχετικά έντονη, για το µέγεθος του σεισµού. Σύµφωνα µε το Γεωλογικό Ινστιτούτο της Αθήνας, µόλις 5 λεπτά µετά το σεισµό
των 4,2 Ρίχτερ, καταγράφηκε µετασεισµός 2,6 Ρίχτερ και ακολούθησαν άλλες δύο δονήσεις,
µεγέθους 2 και 2,5 µετά από 11 και 20 λεπτά αντίστοιχα.

Η συν έχεια απ ό τη σελ ίδα 3

Θέµα 10ο :
Ορισµός µελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου ∆ικαιολογητικών δυνητικά ωφελουµένων από το Κοινωνικό Κατάστηµα Αλληλεγγύης, του
∆ήµου Ασπροπύργου « ο Πλησίον» (Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό Λειτουργίας του Κοινωνικού Καταστήµατος,
Αρ. Αποφ. 68/της 2ης Συνεδρίασης του 2012, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου).
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 11ο :
Ορισµός µελών Τριµελούς Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων, µετά των αναπληρωτών
(άρθρο 221, παρ. 11, του Ν. 4412/2016), για το έτος
2018.Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 12ο :Ορισµός µελών ∆ηµοτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας (Ν. 3013/2002 και
3463/2006), για το έτος 2018.
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 13ο :Ορισµός µελών τριµελούς Επιτροπής, βάσει
της παρ. 1 του άρθρου 7, του Π. ∆/τος 270/81 (εκτίµηση
ακινήτων), για το έτος 2018.
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 14ο :Ορισµός µελών Εκτιµητικής Επιτροπής Κινητής Περιουσίας (άρθρο 126, του Ν. 3463/2006), για το
έτος 2018.Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 15ο :Ορισµός µελών Τριµελούς Επιτροπής για

την εκτίµηση της εν ζωή αξίας των ζώων που πρόκειται
υποχρεωτικά να σφαγούν ή να θανατωθούν, για το έτος
2018.
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 16ο :Εκλογή δύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων της
Αντιπολίτευσης, ως µελών της διευρυµένης σύνθεσης της
Εκτελεστικής Επιτροπής, που εξετάζει πειθαρχικές
υποθέσεις υπαλλήλων του ∆ήµου (παρ. 2, του άρθρου
11, του ν. 4018/2011).
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κος
Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 17ο :Επανάληψη δηµοπρασίας, µε τίτλο: «
Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κοινωνικού
Παντοπωλείου, του ∆ήµου Ασπροπύργου».
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 18ο :Γνωµοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της µονάδας διαλογής
επεξεργασίας και αποθήκευσης µη επικίνδυνων, µη
µεταλλικών ανακυκλώσιµων υλικών, της «GS RECYCLING O.E.», στη θέση «Κουταλάς» του ∆ήµου
Ασπροπύργου.
Εισηγητής: Η ∆ιευθύντρια Περιβάλλοντος & Πολιτικής
Προστασίας, κα Ελένη Βερούτη.

Θέµα 19ο :Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση
υπογραφής των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικ Υπηρεσίας, Φ. Πάνος.

Θέµα 20ο :∆ιαγραφή προστίµων του Κ.Ο.Κ. τα οποία
έχουν βεβαιωθεί, ενώ έχουν εξοφληθεί µέσω ΕΛΤΑ.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 21ο :Έγκριση της υπ` αριθµ. 66/19-12-2017
απόφασης του ∆.Σ. του ATTICA TV, µε τίτλο: « Λήψη
απόφασης για την επιχορήγηση ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Ειδικού Σκοπού µε την επωνυµία ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
ATTICA TV».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του ATTICA TV, κος
Κωνσταντίνος Τσολερίδης.
Θέµα 22ο :Έγκριση της υπ` αριθµ. 34/2017 απόφασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µε τίτλο: «Λήψη απόφασης για την Άδεια Μετατόπισης Περιπτέρου, σύµφωνα µε
το υπ` αρ. πρωτ. 91/07-12-2017 Έγγραφο του Γρ. Αδειοδοτήσεων & Ρυθµίσεων Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων».
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τ.Υ. & Πολεοδοµίας, κος
Αναστάσιος Παπαδόπουλος.
Θέµα 23ο :Λήψη απόφασης σχετικά µε την
παραχώρηση ή µη τµήµατος ιδιοκτησίας για τη
διευκόλυνση της κυκλοφορίας οχηµάτων σε αγροτική
οδό.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Τ.Υ. & Πολεοδοµίας, κος
Αναστάσιος Παπαδόπουλος.
Θέµα 24ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.
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ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Τα Πανελλήνια Πρωταθλήµατα Ζίου Ζίτσου του
2018 στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Μ. Σελέκος : Αναµένεται µέσα στην
τρέχουσα χρονιά η ανέγερση του
µνηµείου των Πυργούσων
σε κεντρικό σηµείο της πόλης

Σ

Η

Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. θα διοργαν ώσει το 17 ο Παν ελλήν ιο Πρωτάθληµα Ζίου–Ζίτσου στο Αγων ιστικό Σύστηµα (Fighting Sy stem): κατηγορία
Εφήβων -Νεαν ίδων (γεν . 2001-2002-2003), κατηγορία
Νέων Αν δρών -Νέων Γυν αικών (γεν .1998-1999-2000),
κατηγορία Αν δρών -Γυν αικών (γεν .1997 και ν ωρίτερα),
στο Σύστηµα Τεχ ν ικών Αυτοάµυν ας (Duo Sy stem):
κατηγορίες Εφήβων -Νεαν ίδων (γεν .2001-2002-2003),
κατηγορία Νέων Αν δρών -Νέων Γυν αικών (γεν .19981999-2000), κατηγορία Αν δρών -Γυν αικών (γεν .1997
και ν ωρίτερα), στο Σύστηµα Τεχ ν ικών Εδάφους (Newaza Sy stem):
κατηγορίες Εφήβων -Νεαν ίδων
(γεν .2001-2002-2003), κατηγορία Νέων Αν δρών -Νέων
Γυν αικών (γεν .1998-1999-2000), κατηγορία Αν δρών Γυν αικών (γεν .1997 και ν ωρίτερα) και το πρωτάθληµα
της κατηγορίας ΕΝΟΠΛΩΝ
∆Υ ΝΑΜΕΩΝ-ΣΩΜ.
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-SECURITΥ .
Το πρωτάθληµα θα διεξαχ θεί το Σάββατο 20 Ιαν ουαρίου 2018 και την Κυριακή 21 Ιαν ουαρίου 2018, στο
ΟΛΥ ΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΡΤΑΚΗΣ &
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ , ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (∆ΗΜΟΣ ΦΥ ΛΗΣ).
Επίσης η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. θα διοργαν ώσει το 17ο
Παν ελλήν ιο Πρωτάθληµα Ζίου–Ζίτσου 2018 στο Αγων ιστικό Σύστηµα (Fighting Sy stem): κατηγορία Παµπαίδων – Παγκορασίδων (γεν . 2007-2008- 2009), κατ
ηγορία Παίδων -Κορασίδων (γεν .2004-2005-2006),

την κατάµεστη αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου
Χαϊδαρίου, ο Σύλλογος Πυργούσων Αττικής «Το Πυργί
Χίου» έκοψε την Κυριακή 14 Ιαν ουαρίου 2018 την
πρωτοχρον ιάτικη πίτα του, παρουσία του ∆ηµάρχου Χαϊδαρίου, Μιχάλη Σελέκου, της ∆ηµοτικής Αρχής, ∆ηµοτικών
Συµβούλων , υπηρεσιακών παραγόν των , εκπροσώπων
συλλόγων αλλά και των βουλευτών Χίου, Νότη Μηταράκη και
Αν δρέα Μιχαηλίδη.
στο Σύστηµα Τεχ ν ικών Αυτοάµυν ας (Duo Sy stem):
κατηγορία Παµπαίδων – Παγκορασίδων (γεν . 20072008-2009), Παίδων - Κορασίδων (γεν . 2004-20052006), στο Σύστηµα Τεχ ν ικών Εδάφους (Ne-waza
Sy stem): κατηγορία Παίδων -Κορασίδων (γεν . 20042005-2006). Το πρωτάθληµα θα διεξαχ θεί το Σάββατο
27 και την Κυριακή 28 Ιαν ουαρίου 2018, στο
ΟΛΥ ΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ . ΑΡΤΑΚΗ &
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (∆ΗΜΟΣ ΦΥ ΛΗΣ).
∆ικαίωµα συµµετοχ ής έχ ουν µόν ο όσοι αθλητές είν αι
εγγεγραµµέν οι στο µητρώο της ΕΦΕΟΖ-Ζ και έχ ουν
αθλητικό δελτίο – συµµετοχ ή: 18 € αν ά αθλητή για 1
συµµετοχ ή, 23€ για 2 συµµετοχ ές, 28 € για 3 συµµετοχ ές.
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΣΥ ΜΜΕΤΟΧΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΣΥ ΜΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ
ΕΧΟΥ Ν ∆ΗΛΩΘΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΜΟΝΟ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ Η’ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΟΥ Ν ΤΥ ΧΟΝ
ΑΚΥ ΡΩΣΕΙΣ ΣΥ ΜΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΡΑΥ ΜΑΤΙΣΜΟΙ ∆ΕΝ
ΝΟΟΥ ΝΤΑΙ ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Η’ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Έν ας αθλητής δύν αται ν α συµµετάσχ ει
στην αµέσως επόµεν η σειρά κιλών ή ηλικίας εάν
υπάρχ ει έγγραφη συγκατάθεση του προπον ητή, του
σωµατείου µε το οποίο συµµετέχ ει και του κηδεµόν α
του (αν πρόκειται για αν ήλικο).

Στον σύν τοµο χαιρετισµό του, ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου
συν εχάρη τον Σύλλογο για την πλούσια δραστηριότητα, τις
σπουδαίες εκδηλώσεις και τις βραβεύσεις που πραγµατοποιεί
για τους επιτυχόν τες φοιτητές, τον ίζον τας τον αγών α των
παιδιών και τη στήριξη που προσφέρουν σε αυτά οι γον είς.
Ιδιαίτερη αν αφορά υπήρξε από τον ∆ήµαρχο και για το
µν ηµείο των Πυργούσων , η αν έγερση του οποίου αν αµέν εται
πως θα πραγµατοποιηθεί µέσα στην τρέχουσα χρον ιά, σε
κεν τρικό σηµείο της πόλης µας.
Οι παρευρισκόµεν οι είχαν την ευκαιρία ν α παρακολουθήσουν τοπικούς χορούς αλλά και τα παιδιά της χορωδίας που
έψαλαν τα κάλαν τα. Μετά την καθιερωµέν η κοπή της πίτας, ο
Σύλλογος βράβευσε τα µέλη της Εθελον τικής Οµάδας ∆ασοπροστασίας Πυργίου, µια οµάδα ν εαρών Πυργούσων που
ιδρύθηκε µε κίν ητρο την αγάπη των µελών της για τον τόπο
τους, εν ώ λίγο αργότερα πραγµατοποιήθηκε και η βράβευση
των παιδιών από το Πυργί που εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι και
Τ.Ε.Ι της χώρας.

-Στα ίχνη της σπείρας µε τα περισσότερα χτυπήµατα η Ασφάλεια Αττικής

Με αέριο ανατινάζουν τα ΑΤΜ τρεις συµµορίες

Τ

ους δράστες, οι οποίοι απαρτίζουν τις τρεις συµµορίες που
«θερίζουν» τα ΑΤΜ σε Αθήνα και
επαρχία το τελευταίο διάστηµα αναζητάει η αστυνοµία. Ο τρόπος που χρησιµοποιούν οι ληστές λέγεται plofkraak και
είναι η έκρηξη µε διοχέτευση αερίου.
Σε σεσηµασµένους κακοποιούς µε
«πλούσιο» παρελθόν σε κλοπές και
ληστείες έχουν στρέψει το βλέµµα τους
οι Αστυνοµικοί, ερευνώντας για άτοµα
που έχουν αποφυλακιστεί πρόσφατα.
Η νέα µέθοδος που ονοµάζεται
plofkraak επιτρέπει στους δράστες να
ανατινάζουν το µπροστινό µέρος του
µηχανήµατος για να πάρουν τα χρήµατα
και πλέον σχεδόν κάθε βράδυ σηµειώνεται και από µια έκρηξη µε τελευταία αυτή τα ξηµερώµατα
της ∆ευτέρας στη ∆άφνη.
Είναι βέβαιο ότι στις αρχές υπήρξαν και δοκιµαστικά
χτυπήµατα αφού έπρεπε οι δράστες να καταλήξουν στην

δηλαδή από τον Αύγουστο µέχρι και τον
∆εκέµβριο του 2017, υπολογίζεται ότι
έχουν προβεί σε τουλάχιστον 80 ανατινάξεις ΑΤΜ µε τη µέθοδο Plofkraak.

Αυτή η µέθοδος προτιµάται από τους
ληστές αφού γνωρίζουν ότι τα ΑΤΜ έχουν
µέσα ένα αρκετά µεγάλο ποσό, ενώ για να
το ληστέψουν δεν χρειάζεται να µπουν σε
διαδικασία ληστείας σε τράπεζα, που
µπορεί να έκλεβαν περισσότερα χρήµατα,
όµως εγκυµονούσε ο κίνδυνος να εγκλωβιστούν µέσα στο κτίριο, ή να τους καταδιώξουν αστυνοµικοί.

ποσότητα του αερίου που έπρεπε να διοχετεύσουν στο
ΑΤΜ µε σκοπό να ανατινάξουν µόνο το εξωτερικό µέρος
και να πάρουν στη συνέχεια τις κασετίνες µε τα λεφτά.
Αυτές οι τρεις συµµορίες, τους τελευταίους πέντε µήνες,

Αυτό που προκαλεί τη µεγαλύτερη
ανησυχία είναι ότι σύµφωνα µε τις αρχές
δεν υπάρχει µια συµµορία, αλλά τρεις. Σε αυτό το συµπέρασµα έχουν καταλήξει µε τη βοήθεια των βίντεο από τις
κάµερες ασφαλείας, αφού έχουν καταγράψει σωµατότυπους δραστών.
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6-θριάσιο

Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου Ελευσίνας

Παρουσίαση της νέας συλλογής - δωρεά του Κ.Ι.Κ.Π.Ε

ΚΡ ΗΤΕΣ Α Χ Α ΡΝΩΝ
Ε κ δήλ ω ση α φ ιε ρω µ έν η στ η µ ν ήµη κα ι τ ο έ ρ γο
τ ο υ α ξ έ χ ασ τ ο υ δ ά σ κ α λο υ Ν Ι Κ Ο Υ Κ Α Μ Π Ο Υ Ρ Α Κ Η

Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών διοργανώνει εκδήλωση αφιερωµένη στη
µνήµη και το έργο του αξέχαστου
αγαπηµένου µας δάσκαλου των χορευτικών ΝΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ, που
έφυγε από κοντά µας τόσο βιαστικά
για το µεγάλο του ταξίδι πριν λίγο
καιρό, αλλά θα είναι για πάντα κοντά
µας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και
ώρα 6:00µµ στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Κρητών Αχαρνών (Κων.Γιαµπουδακη 98, λόφος Προφήτη Ηλία, Αχαρνές).
Σας περιµένουµε όλους.

Είµαστε στην ευχάριστη θέση ν α σας προσκαλέσουµε την Τετάρτη 17 Ιαν ουαρίου 2018,
στις 18:00 το απόγευµα στον χώρο της βιβλιοθήκης , για ν α σας παρουσιάσουµε τα ν έα βιβλία της συλλογής µας, που µας έκαν ε δωρεά το Κοιν ωφελές Ίδρυµα Κοιν ων ικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε).
Για το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου Ελευσίν ας
Ο πρόεδρος Βασίλης Κ. Αγριµάκης

Το έργο του Φιλόπτωχου Ταµείου του Ι.Ν.
Αγ. Νικολάου Αχαρνών εξήρε ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε

Ο

Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε
Γ. Πατούλης παραβρέθηκε στην εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας που
διοργάνωσε το Φιλόπτωχο
Ταµείο του Ιερού Ναού Αγίου
Νικολάου Αχαρνών, κατόπιν
σχετικής πρόσκλησης του
Πατέρα ∆ηµήτριου.
Ο κ. Πατούλης είχε την
ευκαιρία να ανταλλάξει ευχές
για µία καλή και δηµιουργική χρονιά µε όλα τα µέλη της
ενορίας αλλά και να συγχαρεί τον Πατέρα ∆ηµήτριο για
το σηµαντικό ανθρωπιστικό του έργο.
Σε δηλώσεις του τόνισε:«Σε αυτή την κρίσιµη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα µας
το Φιλόπτωχο Ταµείο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου

Αχαρνών, υπό την καθοδήγηση του
Πατέρα ∆ηµήτριου, κάνει πράξη τις
έννοιες αλληλεγγύη και προσφορά
στο συνάνθρωπο.
Τα τελευταία χρόνια αγόγγυστα
βοηθά συστηµατικά συνανθρώπους
µας που έχουν ανάγκη προσφέροντας φαγητό, φάρµακα αλλά και
χρηµατικά ποσά για την κάλυψη
βασικών αναγκών σίτισης και εστίασης. Τόσο στον Πατέρα ∆ηµήτριο
όσο και σε όλα τα µέλη της ενορίας
αξίζουν πολλά και θερµά συγχαρητήρια.
Με τις πράξεις τους και την ανιδιοτελή διάθεση τους
να στηρίξουν έµπρακτα ευπαθείς οµάδες πολιτών αποτελούν πρότυπο ανθρωπιάς για όλους µας.
Η ΚΕ∆Ε είναι στο πλευρό τους και θα συνεχίσει να
στηρίζει το σηµαντικό έργο τους».

Η δράση του φιλόπτωχου ταµείου της
ενορίας δεν σταµατά
στο συσσίτιο. «Κάθε
µήνα, µε τη σηµαντική συνεισφορά της
“Αποστολής” δίνουµε 105 “δέµατα
αγάπης” τον µήνα
(σ.σ. περισσότερα
από 1.500 ετησίως)
µε γάλα, όσπρια,
ζυµαρικά,
ρύζι,
αλεύρι, ζάχαρη κ.ά.
Συν 200 επιπλέον
κάθε Χριστούγεννα
και Πάσχα», εξηγεί ο
π. ∆ηµήτριος, προσθέτοντας χαρακτηριστικά «µια φορά
τον χρόνο µοιράζουµε γραφική ύλη για τα παιδιά, καθώς
υπάρχουν οικογένειες που αδυνατούν να αγοράσουν
ακόµα και ένα τετράδιο ή ένα µολύβι στα παιδιά τους, ή
τους στέλνουµε και δέµατα µε τρόφιµα, ρούχα, φρούτα
κ.λπ.».
Επίσης στο Πνευµατικό Κέντρου του ναού λειτουργούν τµήµατα ξένων γλωσσών.

από 33.600 µερίδες ετησίως, τουλάχιστον 30.000
κεσεδάκια γιαούρτι και άλλα 15.000 κυτία µε γάλα τον
χρόνο)

Πάτερ ∆ηµήτριος: «Να είµαστε δοτικοί άνθρωποι»

«∆ύο φορές την εβδοµάδα, Τετάρτη και Πέµπτη, παραδίδονται από εθελοντές καθηγητές µαθήµατα αγγλικών
και γαλλικών για µαθητές δηµοτικού σχολείου, αλλά και
άλλα τµήµατα για όλες τις ηλικίες».
Καθηµερινά ετοιµάζουµε τουλάχιστον 150 µερίδες
φαγητό πακέτο για δύο γεύµατα (σ.σ. περισσότερες

Ο π. ∆ηµήτριος, µε καταγωγή από τη ∆ηµητσάνα
Αρκαδίας, βρίσκεται πάνω από µια δεκαετία στην εν
λόγω ενορία, προέρχεται από οικογένεια ιερέων, µε τον
πρώτο να χειροτονείται παπάς το 1600, δηλαδή πριν
από 15 γενεές! Από τότε η ιεροσύνη έγινε αναπόσπαστο
στοιχείο της οικογένειας Παπανδρέου, που θεωρεί
χρέος της να προσφέρει αρωγή στους φτωχούς.
«Έχω µάθει ότι ένα πρόβληµα γίνεται πρόβληµα όταν
το συζητάµε πολλοί. Πρώτα πρέπει να το εξυπηρετήσουµεN Να είµαστε δοτικοί άνθρωποι. Είναι το διακόνηµά
µας. ∆εν είναι δουλειά µας!», λέει ο ευαισθητοποιηµένος
ιερέας, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί στον σηµαντικό ρόλο των εθελοντών. «Με τις σηµερινές συγκυρίες
είναι δύσκολο αυτό το έργο να συνεχίσει χωρίς τη βοήθεια των εθελοντών. Πρέπει να λειτουργούµε ως κοινότητες, ως οµάδα. Χωρίς τους πυρήνες, δηλαδή τους
συνεργάτες, δεν θα µπορούσαµε να προχωρήσουµε ή
να τα καταφέρναµε σίγουρα έως έναν βαθµό».
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ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

Οµιλία του Dr.Αθανασίου ∆ρούγου, ∆ιεθνολόγου – Στρατηγικού Αναλυτή, “ Το ΣΚΟΠΙΑΝΟ
σήµερα και αύριο, οι διεθνείς και οι ιδιαίτερα σοβαρές εθνικές του διαστάσεις”

Τ

ην ∆ευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018, ώρα 7.30 µ.µ. στην
Αίθουσα Συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο
∆ηµαρχείο Μεγάρων, Οµιλία του Dr.Αθανασίου
∆ρούγου, ∆ιεθνολόγου – Στρατηγικού Αναλυτή, ειδικού σε θέµατα Παγκόσµιας Ασφάλειας & Τροµοκρατίας. Ο ∆ήµος Μεγαρέων
στο πλαίσιο του προγράµµατος των πολιτιστικών του
εκδηλώσεων του έτους 2018, διοργανώνει εκδήλωση µε Οµιλία
του Dr κ. Αθανασίου ∆ρούγου, ∆ιεθνολόγου – Στρατηγικού Αναλυτή µε θέµα: “ Το ΣΚΟΠΙΑΝΟ σήµερα και αύριο, οι διεθνείς, οι
περιφερειακές και οι ιδιαίτερα σοβαρές εθνικές του διαστάσεις”,
την ∆ευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018, ώρα 7.30 µ.µ. στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο
Μεγάρων.
Ο κ. ∆ρούγος είναι Στρατιωτικός και ∆ιπλωµατικός, πολιτικός
Αναλυτής, ∆ιεθνολόγος και ειδικός σε θέµατα Παγκόσµιας Ασφάλειας – τροµοκρατίας και Ασύµµετρων απειλών – πολέµων
χαµηλής έντασης µε διαχρονικές σπουδές στην Ελλάδα, στις
Η.Π.Α και στην Ολλανδία.
Είναι συγγραφέας εκατοντάδων άρθρων και µελετών σε τέσσερις γλώσσες (Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική και Ολλανδική)
καθώς και σχολιαστής διεθνών θεµάτων και Στρατιωτικών
εξελίξεων και γεγονότων σχεδόν σε όλα τα ΜΜΕ (έντυπα και
ηλεκτρονικά). Εκδότης πολλών ειδικών µηνιαίων ηλεκτρονικών
∆ελτίων πληροφοριών στην Αγγλική γλώσσα για το ΝΑΤΟ και

την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, για το Ιράν, τη Συρία, την Ασία, την
Αφρική, τη Λατινική Αµερική,την Τουρκία, Βαλκανικά θέµατα, για
τα όπλα µαζικής καταστροφής, την πειρατεία, την τροµοκρατία,
τις ασύµµετρες
απειλές, την Κυβερνοτροµοκρατία και τα ενεργειακά. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει πραγµατοποιήσει Οµιλίες και διαλέξεις για
ερευνητικούς σκοπούς σε 55 χώρες σε όλες τις Ηπείρους και
από το 2001 διδάσκει θέµατα της ειδικότητάς του σε Γενικά Επιτελεία 11 χωρών. Έχει διατελέσει ∆ιευθυντής Έκδοσης σε περιοδικά ( Αµυντικά θέµατα – Στρατηγική) ενώ από το 2010 – 2012
ήταν ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας www.drougos.gr, µε επισκεψιµότητα περίπου 1.000.000, που προέρχεται από 135 χώρες
του πλανήτη.
Ο κ. ∆ρούγος είναι από το 2015 επίτιµο µέλος της ΕΝΩΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

H e nk el H e ll as :

Κίνηση έµπρακτης
φροντίδας και
αλληλεγγύης προς τους
κατοίκους της Μάνδρας

Μ

ε αφορµή την πρωτόγνωρη καταστροφή
που αντιµετώπισαν οι συνάνθρωποί µας
στη Μάνδρα Αττικής, η Henkel Hellas στέκεται αρωγός στις προσπάθειες τους να επαναφέρουν την καθηµερινότητά τους!
Σε συνεργασία µε το ∆ήµο Μάνδρας προσέφερε
σε 200 οικογένειες που το έχουν περισσότερο
ανάγκη απορρυπαντικά, καθαριστικά & καλλυντικά
προϊ όντα καλύπτοντας έτσι τι ς ανάγκες τι ς
καθηµερινότητάς τους.
H Στρατηγούλα Βαµβαλή, Head of Marketing &
Trade Beauty Retail και η Μιράντα ∆εκάζου,
Marketing & Trade Marketing Director Laundry &
Home Care, είπαν σχετικά: «Η Henkel Hellas,
πιστή στις εταιρικές αξίες και τη φιλοσοφία της για
ενεργή κοι νωνι κή συνει σφορά, και έχοντας
σταθερά στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της
τον άνθρωπο και τις ανάγκες ενός νοικοκυριού,
κινητοποιείται για να φροντίσει την καθηµερινότητα
όλων όσων βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.
∆εν θα µπορούσαµε να µείνουµε αµέτοχοι
µπροστά σε µια τέτοια φυσική καταστροφή που
έφερε σε απόγνωση τόσους συνανθρώπους µας.
Ευχόµαστε µε αυτή την κίνηση να συµβάλουµε κι
εµείς στην προσπάθεια να αποδιώξουµε έστω και
ένα µικρό κοµµάτι από τις έγνοιες που έχουν οι
συµπολίτες µας στην Μάνδρα, να κάνουµε λίγο
πιο εύκολη την καθηµερινότητά τους και να
δώσουµε ελπίδα για την καινούργια χρονιά».

Η Γέφυρα Ζωής
Α.µεΑ. ∆υτικού
Τοµέα κόβει την
πρωτοχρονιάτικη
πίτα

Το ∆.Σ της ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ σας καλεί να τιµήσετε µε την
παρουσία σας την Ετήσια Εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας µας , την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 20.30 µ.µ. στην αίθουσα
εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου (Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως) µε καλό φαγητό, και πολλή
µουσική από το συγκρότηµα Μουσικά Μονοπάτια, σας
περιµένουµε για να περάσουµε λίγες ώρες ξενοιασιάς
µακριά από το άγχος της καθηµερινότητας.
Θα χαρούµε πολύ να σας έχουµε κοντά µας, να βρεθούµε όλοι µαζί και να ανταλλάξουµε όµορφες ευχές για
την καινούργια χρονιά.
Ώρα προσέλευσης 20:15µ.µ.
Με εκτίµηση
Για την Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ. ∆υτικού Τοµέα
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
∆ιονύσης Γουράνιος

8-θριάσιο
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ΣΤΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΥ

Έγκριση δαπάνης ύψους 8,6 εκατ. ευρώ για τη
στήριξη και υλοποίηση των δράσεων της Ελευσίνας
ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2021.

Τ

ο
Περιφερειακό
Συµβούλιο Αττικής,
κατόπιν πρόσκλησης
του Προέδρου του, Θ. Σχινά,
πρόκειται να συνεδριάσει την
Πέµπτη, 18-01-2018 και ώρα
15:30 στο αµφιθέατρο του
Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών (Αναστάσεως 2
και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).
ΘΕΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση σύναψης και
όρων της προγραµµατικής
σύµβασης
µεταξύ
του
ΥΠ.ΠΟ.Α., της Περιφέρειας
Αττικής, του ∆ήµου Αθηναίων,
του Οργανισµού Πολιτισµού,
Αθλητισµού και Νεολαίας του
∆ήµου
Αθηναίων
(Ο.Π.Α.Ν.∆.Α.) και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυµος Εταιρεία
ΟΤΑ (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) για το
σχεδιασµό και την υλοποίηση
δράσεων στο πλαίσιο της
ανακήρυξης της Αθήνας ως
Παγκόσµιας Πρωτεύουσας
Βιβλίου 2018, συνολικού
ποσού 500.000,00 € µε
χρηµατοδότηση από πόρους
του ∆ήµου Αθηναίων.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)

2.
Έγκριση
σύναψης και όρων
του σχεδίου της
προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ
της
Περιφέρειας
Αττικής και του
Οργανισµού Πολιτισµού, Αθλητισµού
και Νεολαίας ∆ήµου
Αθηναίων για το
έργο µε τίτλο: «Αντικατάσταση χλοοτάπητα
και
λοιπές
εργασίες στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στη Θερµίδα»,
συνολικού προϋπολογισµού
82.684,37 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)
3. Έγκριση σύναψης και
όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Πετρούπολης για Την
κατασκευή του έργου µε τίτλο:
«Συντήρηση κλειστών γυµναστηρίων ∆ήµου Πετρούπολης», συνολικού
προϋπολογισµού
150.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)
4. Έγκριση σύναψης και
όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της

Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Περιστερίου για την
κατασκευή του έργου µε τίτλο:
« Συντήρηση ασφαλτικών
ταπήτων βασικού οδικού δικτύου ∆ήµου Περιστερίου»,
συνολικού προϋπολογισµού
3.400.00,00 €, (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)
5. Έγκριση σύναψης και
όρων τροποποίησης-παράτασης Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης
µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Περιφέρειας Αττικής, του
∆ήµου Λαυρεωτικής, και της
Εταιρείας Ακινήτων ∆ηµοσίου
για
το
έργο:
« Α Π Ο Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Η
∆ Ι Α Τ Η Ρ Η Τ Ε Ο Υ
ΚΤΙΣΜΑΤΟΣΓΙΑ ΤΗ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Κ Ε ΡΑ Μ Ε Ι Κ Η Σ - Α Κ Ε Λ
“ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ” ΚΑΙ
∆ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)
6. Έγκριση σκοπιµότητας
και
δαπάνης
ύψους
8.667.400,00 ευρώ για τη
στήριξη και υλοποίηση των
δράσεων της πόλης της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)

7. Έγκριση προγραµµατισµού αιτηµάτων για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου έτους 2018
στην Περιφέρεια Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερ
ειάρχης κ. Π. Αθανασιάδης)
8. Ανάκληση της µε αριθµ.
290/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής που αφορά στην «∆ηµιουργία Κέντρου Αναφοράς για
τα θέµατα Οδικής Ασφάλειας
και Κυκλοφοριακής Αγωγής
των πολιτών (Κ.Α.Ο.Α) στην
Περιφέρεια Αττικής».
(Εισηγητής η Εντεταλµένη
Περιφερειακή Σύµβουλος κ.
Μ. Χριστάκη)

9. Συγκρότηση Επιτροπής
Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωµένων Κτιρίων – Αγοράς Ακινήτων αρµοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 13 του
Π.∆. 242/1996).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά)
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Παράταση της ηµεροµηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο και µη καταβολή των τελών
κυκλοφορίας, για το έτος 2018, για όσα τεθούν σε καθεστώς αναγκαστικής ακινησίας

Παρεµβάσεις για τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών οχηµάτων
που επλήγησαν από την καταστροφική πληµµύρα

Τ

ην παράταση της ηµεροµηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων και
δικύκλων µε έδρα την Αττική έως και τις 31
Μαρτίου 2018, εξασφάλισε η Περιφέρεια µε σχετική εισήγησή της προς την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Αττικής, στο πλαίσιο της αντικειµενικής
αδυναµίας για τους πληγέντες από την καταστροφική πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου στη ∆υτική Αττική, να προσκοµίσουν για τεχνικό έλεγχο τα οχήµατά τους εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών.
Παράλληλα, όπως προέκυψε από τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα του έργου των επιτροπών καταγραφής ζηµιών που συγκρότησε η Περιφέρεια Αττικής, µεγάλος αριθµός οχηµάτων έχουν υποστεί
σηµαντικότατες ζηµιές και ορισµένα εξ αυτών
έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, µε
συνέπεια τη µη δυνατότητα επανακυκλοφορίας
τους.
Θεωρείται επιβεβληµένο τα οχήµατα αυτά να
χαρακτηριστούν ως µη ευρισκόµενα σε κίνηση από
την ηµεροµηνία της πληµµύρας, ώστε οι ιδιοκτήτες

τους να µην υποχρεωθούν σε καταβολή των
προβλεποµένων τελών κυκλοφορίας, για το έτος
2018.
Ως εκ τούτου, η Περιφέρεια Αττικής στις
27/12/2017 ζήτησε από την Ανεξάρτητη Αρχή

∆ηµοσίων Εσόδων τα οχήµατα αυτά να τεθούν σε
καθεστώς αναγκαστικής ακινησίας µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικής διαγραφής τους
από τα µητρώα οχηµάτων του Υπ Υποδοµών και
Μεταφορών.

«Στις ράγες» µπαίνει το πιλοτικό πρόγραµµα του
ΟΑΕ∆ που θα βοηθάει ώστε να
µετατρέπεται η µερική απασχόληση σε πλήρη

«Στις ράγες» µπαίνει
το πιλοτικό πρόγραµµα
του ΟΑΕ∆ που θα βοηθάει ώστε να µετατρέπεται η
µερική απασχόληση σε
πλήρη, καθώς πρόκειται
να περάσει από έγκριση,
από το ∆Σ του Οργανισµού.

Σε πρώτη φάση, στην
πιλοτική του µορφή, το
πρόγραµµα, που αναµένεται να ξεκινήσει τον
επόµενο µήνα, έχει ως
στόχο να καλύψει έως
3.000
ωφελούµενους.
Βασικό συστατικό του
προγράµµατος είναι η
επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών έως 350
ευρώ το µήνα ανά
εργαζόµενο, µε σκοπό η
επιχείρηση που θα λάβει
την ανωτέρω οικονοµική
ενίσχυση να µετατρέψει
τις συµβάσεις εργασίας
όσων δουλεύουν µε
όρους µερικής απασχόλησης, σε πλήρους. Ανάλογη µορφή επιδότησης
θα τύχουν και οι εισφορές
Χριστουγέννων, Πάσχα
και επιδόµατος αδείας. Η
επιδότηση θα ισχύει για
ένα έτος. Εάν η επιχείρηση δεσµευτεί ότι θα διατ-

ηρήσει υπό καθεστώς
πλήρους απασχόλησης
τις θέσεις εργασίας, τότε
η επιδότηση θα παρατείνεται για άλλους τρεις
µήνες. Όπως ισχύει σε
όλα τα προγράµµατα του
ΟΑΕ∆, για να συµµετάσχει µια επιχείρηση σε
αυτά, θα πρέπει να µην
έχει πραγµατοποιήσει
απόλυση, ένα τρίµηνο
πριν από την υποβολή
της σχετικής αίτησης.
Το πρόγραµµα αυτό
προέκυψε από την ξεκάθαρη ανάγκη της αγοράς
εργασίας να στηριχθεί
περαιτέρω η πλήρης
απασχόληση.
Ενδεικτικό της τάσης
που έχει δηµιουργηθεί
είναι ότι, σύµφωνα µε τα
στοιχεία του συστήµατος
Εργάνη που δηµοσιεύθηκαν µόλις προχθες, στο

12άµηνο Ιανουαρίου –
∆εκεµβρίου 2017, οι νέες
συµβάσεις υπό καθεστώς ευέλικτων µορφών
εργασίας
κυριαρχούν
απόλυτα,
αφού
καλύπτουν το 54,87%
του συνόλου και αποµένει µόνο ένα45,13% για
τις νέες συµβάσεις πλήρους
απασχόλησης.
Ακόµα χειρότερα είναι τα
στοιχεία, αν η σύγκριση
πραγµατοποιηθεί µόνο
για το µήνα ∆εκέµβριο,
τον τελευταίο της χρονιάς.
Εκεί διαπιστώνεται ότι
η µερική απασχόληση και
η εκ περιτροπής εργασία,
έχουν
ανέλθει
στο
57,39% των νέων προσλήψεων, και έχουν περιοριστεί στο 42,61% οι
νέες συµβάσεις πλήρους
απασχόλησης.

10-θριάσιο

Σχολικό λεωφορείο «καρφώθηκε» σε κτίριο
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- 21 παιδιά τραυµατίστηκαν στην Γερµανία

Ε

να σχολικό λεωφορείο προσέκρουσε µε ταχύτητα σε κτίριο, χωρίς να
φρενάρει καθόλου, µε αποτέλεσµα να τραυµατιστούν 21 µαθητές, µε
έξι από αυτούς να είναι σε σοβαρή κατάσταση.
Σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο της αστυνοµίας του Μάνχαιµ, Κρίστοφ
Κούνκελ, τρία ελικόπτερα συνεισφέρουν στην αεροδιακοµιδή των παιδιών
σε κοντινά νοσοκοµεία.
Οπως είπε, το λεωφορείο «καρφώθηκε στον πλευρικό τοίχο ενός σπιτιού
της πόλης του Έµπερµπαχ, περίπου 50 χιλιόµετρα ανατολικά του Μάνχαιµ.
Πρόσθεσε ότι η αιτία του ατυχήµατος δεν είναι ακόµα γνωστή ωστόσο η
αστυνοµία ανακρίνει τον οδηγό.
Το λεωφορείο ήταν γεµάτο τη στιγµή του ατυχήµατος αλλά η αστυνοµία δεν
γνωρίζει ακριβώς πόσα παιδιά βρίσκονταν µέσα σε αυτό. Όπως είπε ο
Κούνκελ, έχει αποκλειστεί µία µεγάλη περιοχή γύρω από το σηµείο του
ατυχήµατος µε τις Αρχές να διεξάγουν έρευνες.

Μ Ε 4 1 0 Τ Ο Ν Ο ΥΣ Ε ΚΡ ΗΚ Τ Ι ΚΩ Ν

Π ρ ο σ ω ρ ι ν ά κρ α τ ο ύ µ ε ν ο ι ο ι ο κ τ ώ ν α υ τ ι κο ί τ ο υ « A n d r o m e d a »

Π ρ ο σωρ ι ν ά κ ρ α το ύ µ ε ν ο ι κ ρ ί θ η κ α ν , µ ε σύ µ φ ω ν η γ ν ώµ η α ν α κ ρ ι τή κ α ι ε ι σα γ γ ε λέ α, ο ι
ο κ τώ ν α υ τι κ ο ί - π λή ρ ωµ α το υ φ ο ρ τη γ ο ύ π λο ί ο υ " An d r o m e d a " π ο υ ε ν το π ί στη κ ε στα
α ν ο ι χ τά τη ς Κρ ή τη ς ν α µ ε τα φ έ ρ ε ι 4 1 0 τό ν ο υ ς ε κ ρ η κ τι κ ών µ ε π ρ ο ο ρ ι σµ ό π ι θ α ν ό τα τα τη
Λ ι βύ η .
Π ρ ό κ ε ι τα ι γ ι α δ ύ ο Ο υ κ ρ α ν ο ύ ς, π έ ν τε Ι ν δ ο ύ ς κ α ι έ ν α ν Α λβα ν ό , στο υ ς ο π ο ί ο υ ς απ αγ γ έ λθ η κ αν κ α τη γ ο ρ ί ε ς γ ι α π α ρ ά βα ση το υ ν ό µ ο υ 2 1 6 8 / 9 3 π ο υ α φ ο ρ ά το ν ε φ ο δ ι α σµ ό ο µ άδ ων , α λλά κ α ι γ ι α δ ι α τά ρ α ξ η ασφ ά λε ι α ς π λο ί ων .
Σ τε λέ χ η το υ Λ ι µ ε ν ι κ ο ύ Σ ώ µ α το ς έ χ ο υ ν α ν α φ έ ρ ε ι ό τι το π λο ί ο µ ε ε κ ρ η κ τι κ ά θ α έ σπ α γ ε το
ε µ π ά ρ γ κ ο κ α ι θ α κ ατέ λη γ ε στη Λ ι β ύ η χ ωρ ί ς κ α ν ε ί ς ν α µ π ο ρ ε ί ν α α π ο κ λε ί σε ι τί π ο τα γ ι α το υ ς π α ρ α λή π τε ς . Σ η µ ε ι ών ε ται ό τι απ ό τη ν
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έ ν ω ση υ π άρ χ ε ι κ ο ι ν ο τι κ ή ο δ η γ ί α π ο υ α π α γ ο ρ ε ύ ε ι τη µ ε τα φ ο ρ ά κ α ι π ώλη ση ό π λω ν κ α ι ε κ ρ η κ τι κ ώ ν υ λι κ ώ ν , π ο υ µ π ο ρ ε ί ν α χ ρ η σι µ ο π ο ι η θ ο ύ ν γ ι α ε σω τε ρ ι κ ή κ α ταστο λή , στη Λ ι βύ η . Ο ε κ π ρ ό σωπ ο ς τη ς π λο ι ο κ τή τρ ι α ς ε τα ι ρ ε ί α ς , µ ι λώ ν τα ς στο Α Π Ε -Μ Π Ε ,
υ π ο στή ρ ι ξ ε ό τι γ ι α ε ν ά µ ι ση µ ή ν α το π λο ί ο βρ ί σκ ο ν ταν σε « ο µ η ρ ε ί α» λό γ ω αθ έ τη ση ς των υ π ο χ ρ ε ώσε ων απ ό τι ς δ ύ ο το υ ρ κ ι κ έ ς ε τα ι ρ ε ί ε ς στι ς ο π ο ί ε ς αν ή κ ε ι το συ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο ε µ π ό ρ ε υ µ α κ αι ο ι ο π ο ί ε ς δ ε ν κ α τέ βαλαν τα λι µ ε ν ι κ ά τέ λη , π ρ ο κ ε ι µ έ ν ο υ το « A n d r o m e d a »
ν α µ ε τα βε ί µ έ σω τη ς δ ι ώ ρ υ γ α ς το υ Σ ο υ έ ζ στο Τ ζ ι µ π ο υ τί , ό π ο υ ή τα ν κ α ι ο π ρ ο ο ρ ι σµ ό ς το υ φ ο ρ τί ο υ .
« Λ ό γ ω τη ς φ ύ ση ς το υ φ ο ρ τί ο υ ή µ α στα ν α π ό α γ κ υ ρ ο β ό λι ο σε α γ κ υ ρ ο β ό λι ο κ α ι το " A d r o m e d a " ε ί χ ε κ ά ν ε ι µ ί α δ ι α δ ρ ο µ ή Π ο ρ τ Σ α ΐ ν τ,
Λ άρ ν ακ α , Λ ε µ ε σό ς, Κα λο ί Λ ι µ έ ν ε ς, Κα λα µ ά τα , Σ η τε ί α » υ π ο στή ρ ι ξ ε ο ε κ π ρ ό σω π ο ς τη ς ε τα ι ρ ε ί α ς .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία)
λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον
του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ, BΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.

Σ

ε κλί µα ενότητας και
αι σι οδοξί ας πραγµατοποι ήθηκε, την ∆ευτέρα 15 Ιανουαρί ου 2018,
στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., η
κοι νή εκδήλωση των παραγωγι κών φορέων του Πει ραι ά, γι α τον ετήσι ο Αγι ασµό
και την κοπή της πρωτοχρονι άτι κης πί τας, την οποί α
ευλόγησε ο Πανοσι ολογι ότατος
Αρχι µανδρί της
Νύφων Καπογι άννης.

Γι α πέµπτη, συνεχή χρονι ά
και έπει τα από πρωτοβουλί α του Προέδρου του
Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασί λη Κορκί δη,
αποφασί στηκε η εκδήλωση
του Επι µελητηρί ου να εί ναι
κοι νή και µε άλλους παραγωγι κούς φορεί ς του Πει ραι ά, γεγονός που επι βεβαι ώνει
το
πνεύµα
σύµπνοι ας και αλληλεγγύης από το οποί ο εµφορεί ται ο επι χει ρηµατι κός
κόσµος της πόλης.
Τιµητικές διακρίσεις στην
«ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.»
και την εταιρεία
«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»,
αναγνωρίζοντας την
εξέχουσα προσφορά
τους στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία

Φέτος, οι παραγωγι κοί
φορεί ς του Πει ραι ά αποφάσι σαν οµόφωνα να απονεί µουν τι µητι κές δι ακρί σει ς στην εται ρεί α
«ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.» και
στην
εται ρεί α
«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»,
αναγνωρί ζοντας την εξέχουσα προσφορά τους, η µεν
πρώτη στην ελληνι κή κοι νωνί α και οι κονοµί α, η δε
δεύτερη στον κόσµο της
Βι οµηχανί ας
και
του
επι χει ρεί ν.
Ξεχωρι στές
τι µητι κές πλακέτες έλαβαν
οι κ. κ. Γεράσι µος, Μαρί α
και Στέλι ος Σκλαβενί της,
ενώ
την
εται ρεί α
«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»
εκπροσώπησε ο κ. Χρήστος
Χαρπαντί δης, Πρόεδρος
και ∆/νων Σύµβουλος.
«Τα αδέρφι α µου κι εγώ
έχουµε µεγαλώσει στον
Πει ραι ά, εί ναι η πατρί δα
µας. Ό, τι κάνουµε αποτελεί
χρέος µας προς την κοι νωνί α. Σεβόµαστε τους
πελάτες, το προσωπι κό και
τους προµηθευτές µας.
Έχουµε µεγάλη πί στη στην
Ελλάδα την οποί α µας την
µετέδωσαν οι γονεί ς µας
και µε αυτή πορευόµαστε.
Συγχαί ρουµε το Ε.Β.Ε.Π.
γι α το εξαι ρετι κό έργο του.
Με συνεργασί α, οµοψυχί α
και πί στη, στρώνουµε το
δρόµο, ώστε να γυρί σουν
πί σω στην πατρί δα µας οι
νέοι επι στήµονες», εί πε
χαρακτηρι στι κά η κα Μ.
Σκλαβενί τη.
Ο κ. Χρήστος Χαρπαντί δης
αναφέρθηκε στους ι δι αί τερους δεσµούς της εται ρεί ας
µε τον Πει ραι ά, δηλώνοντας,
µεταξύ άλλων: «Με δι αχρο-

νι κή αντοχή και συνεχή
µεταµόρφωση αφήνουµε
πί σω µας µέλλον εδώ και
86 χρόνι α. Η νέα µας επένδυση προχωρά πολύ γρήγορα και από τον Φεβρουάρι ο
θα παράγουµε εδώ, στην
Ελλάδα, τι ς θερµαι νόµενες
ράβδους καπνού Heets γι α
το ΙQOS, δηµι ουργώντας
εκατοντάδες νέες θέσει ς
εργασί ας και βάζοντας την
Ελλάδα στο κέντρο των δι εθνών εξελί ξεων της και νοτοµί ας. Θα συνεχί σουµε να
µεταµορφωνόµαστε
µε
τόλµη και ευελι ξί α, ώστε οι
παρεµβάσει ς µας στην
οι κονοµί α, την κοι νωνί α, το
µέλλον της χώρας να παραµένουν επί και ρες
και
ουσι αστι κές. Εκ µέρους της
οι κογένει ας της "Παπαστράτος" σας ευχαρι στώ
ει λι κρι νά γι α την σηµερι νή
τι µή».
Νωρί τερα, στο πλαί σι ο της
συνεδρί ασης του ∆ι οι κητι κού
Συµβουλί ου
του
Ε.Β.Ε.Π., ο Πρόεδρος και τα
µέλη του, απένει µαν τον
τί τλο του επί τι µου µέλους
του Επι µελητηρί ου στον επί
µακρά σει ρά ετών δι ατελέσαντα σύµβουλο και Πρόεδρο του Ελληνοκι νεζι κού
Επι µελητηρί ου, κ. Κ. Γι αννί δη, ως ελάχι στο δεί γµα
αναγνώρι σης και ευγνωµοσύνης γι α την πλούσι α
προσφορά του στην επι χει ρηµατι κή κοι νότητα και τον
Επι µελητηρι ακό Θεσµό.
Ο Πρόεδρος του Εµπορι κού
και Βι οµηχανι κού Επι µελητηρί ου Πει ραι ώς, κ. Β.
Κορκί δης,
επι σήµανε,
µεταξύ άλλων, στο χαι ρετι σµό του: «Με καθαρές
ενδεί ξει ς ανάκαµψης το
2017, οι προσδοκί ες που
δι αµορφώνονται γι α το 2018
εί ναι καταρχάς θετι κές. Η
εµπει ρί α, εντούτοι ς, της
περι όδου της κρί σης, µας
έχει δι δάξει και πάντοτε
µας υποχρεώνει σε µί α
στάση προσεκτι κής αναµονής, αφού το 2018 µπορεί να
εί ναι έτος κλει δί , αλλά
σί γουρα κρύβει κι νδύνους
και προκλήσει ς. Tο 2018, η
ελληνι κή επι χει ρηµατι κότητα αναµένει την εξόφληση
πέντε «µεταχρονολογηµένων» επι ταγών (α. θέσπι ση
απλοποι ηµένου και σταθερού φορολογι κού συστήµατος, β. εφαρµογή επι χει ρηµατι κού
ακατάσχετου
λογαρι ασµού, γ. ηλεκτρονι κές συναλλαγές και εξορθολογι σµός
τραπεζι κών
χρεώσεων, δ. δι οχέτευση
πόρων στην πραγµατι κή
οι κονοµί α, ε. βελτι ωτι κές
ρυθµί σει ς στον Εξωδι καστι κό Μηχανι σµό), της
κυβέρνησης
προς
την
αγορά, πρι ν αυτές θεωρηθούν
«ακάλυπτες»
και
βεβαί ως πρι ν σφραγι στούν.
Το 2018, αποτελεί τη
µεγάλη ευκαι ρί α γι α την
αγορά να βελτι ωθεί το οι κονοµι κό κλί µα και να κυκλοφ-
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Β. Αποστόλου
προς αγρότες:
∆εν µπορεί να
καταργηθεί ο ΕΦΚ
στο πετρέλαιο ως
το καλοκαίρι του
2018

Κάλεσµα στους αγρότες
να συναντηθούν και να
συζητήσουν προκειµένου
να βρεθούν λύσεις στα
προβλήµατά τους
απηύθυνε ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης,

ορήσει ξανά χρήµα. Ας µην
αφήσουµε το 2018 να προστεθεί στα 8 δύσκολα χρόνι α κατάθλι ψης και µαρασµού, αλλά να εί ναι η
πρώτη χρονι ά επι στροφής
µας στην κανονι κότητα».
Ο Υπουργός Οι κονοµί ας
και Ανάπτυξης, κ. ∆.
Παπαδηµητρί ου, επι σήµανε, µεταξύ άλλων, στο χαι ρετι σµό του: «Αποδεχόµενη
τον κεντρι κό ρόλο της
Μ.Μ.Ε. επι χεί ρησης στην
ανάκαµψη της οι κονοµί ας
και στην ανάπτυξη, η
Κυβέρνηση θέσπι σε νέα
εξει δι κευµένα χρηµατοδοτι κά εργαλεί α, δηµι ούργησε τον εξωδι καστι κό µηχανι σµό γι α την ρύθµι ση
οφει λών, δι ευκόλυνε µε τι ς
120 δόσει ς, ενώ έχει ήδη
δροµολογήσει το θεσµι κό
πλαί σι ο γι α ένα ταµεί ο
µ ι κρ ο- χρ ηµ α τοδοτήσε ων
και την Αναπτυξι ακή Τράπεζα που αναµφί βολα θα
δώσουν νέα ώθηση στην
οι κονοµι κή δραστηρι ότητα
µέσω της στήρι ξης των
Μ.Μ.Ε. Με τα νέα αυτά
εργαλεί α και θεσµούς
εί µαι βέβαι ος πως, το 2018
θα εί ναι έτος ανθοφορί ας
γι α
επι χει ρηµατι κότητα
και επενδύσει ς στην χώρα
µας».
Ο Τοµεάρχης Ναυτι λί ας
και Νησι ωτι κής Πολι τι κής
της Νέας ∆ηµοκρατί ας και
Βουλευτής Λασι θί ου, κ. Ι.
Πλακι ωτάκης, υπογράµµι σε: «Σί γουρα, το 2018 δεν
εί ναι το τέλος της κρί σης. Η
χώρα µας χρει άζεται µί α
άλλη φι λοσοφί α, γι ατί η
ανάπτυξη και οι υψηλοί
φόροι , καθώς επί σης και η
έλλει ψη ρευστότητας δεν
συµβαδί ζουν. Πρέπει όλοι
να συµφωνήσουµε σ’ ένα

σχέδι ο της µεταµνηµονι ακής περι όδου. Η Ελλάδα
χρει άζεται άξι ους θεσµι κούς εκπροσώπους, όπως
το Ε.Β.Ε.Π.».
Την εκδήλωση τί µησαν
επί σης µε την παρουσί α
τους οι κ. κ. : Π. Παπαναστασί ου, Σύµβουλος γι α
Ευρωπαϊ κά και Οι κονοµι κά Θέµατα, ο οποί ος εκπροσώπησε τον Αντι πρόεδρο
της Κυβέρνησης, κ. Ι. ∆ραγασάκη, Α. Σοφί δης, Γραµµατέας του Τοµέα των Επι µελητηρί ων, ο οποί ος εκπροσώπησε την Πρόεδρο της
∆ηµοκρατι κής Συµπαράταξης, κα Φ. Γεννηµατά, Π.
Κουρουµπλής, Υπουργός
Ναυτι λί ας και Νησι ωτι κής
Πολι τι κής, Γ. Κατρούγκαλος, Αναπλ. Υπουργός Εξωτερι κών, Ν. Σαντορι νι ός,
Υφυπουργός Ναυτι λί ας και
Νησι ωτι κής Πολι τι κής, Ε.
Καρακώστα, Βουλευτής Β΄
Πει ραι ά, ∆. Καρύδης, π.
Βουλευτής Πει ραι ά, Κ.
Κατσί κης, Βουλευτής Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Ι. Μώραλης, ∆ήµαρχος Πει ραι ά, Γ.
Ιωακει µί δης,
∆ήµαρχος
Νί και ας – Αγ. Ι. Ρέντη, Γ.
Σταµούλης,
∆ήµαρχος
Μεγαρέων, οι Αντι δήµαρχοι
Πει ραι ά: Α. Γλύκα – Χαρβαλάκου,, Ι. Μελάς, Π.
Καλογερόγι αννης, Α. Αργουδέλης, Χ. Αγραπί δης, Κ.
Σι γαλάκος, η Εντεταλµένη
∆ηµοτι κή Σύµβουλος Πει ραι ά – Πρόεδρος Ναυτι λι ακής Λέσχης Πει ραι ά, Ε.
Νταϊ φά, ο Εντεταλµένος
∆ηµοτι κός Σύµβουλος Πει ραι ά, κ. Π. Κόκκαλης, Μ.
Γι αννακάκη, Γεν. Γραµµατέας ∆ι αφάνει ας και Ανθρωπί νων ∆ι και ωµάτων, Α.
Πρι ντζης, ο οποί ος εκπροσώπησε την κα Ζ. Τόµπρ-

ου, Γεν. Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ,
∆. Αυλωνί της, Γεν. Γραµµατέας Εµπορί ου και Προστασί ας Καταναλωτή, E.
Zαφεί ρης, Γεν. Γραµµατέας
Βι οµηχανί ας, Η. Ξανθάκος,
Γεν. Γραµµατέας Υπουργεί ου Οι κονοµί ας και Ανάπτυξης, Θ. Λαµπρι ανί δης,
Γεν. Γραµµατέας Στρατηγι κών και Ιδι ωτι κών Επενδύσεων Υπουργεί ου Οι κονοµί ας και Ανάπτυξης, Α.
Νεφελούδης, Γεν Γραµµατέας
Υπουργεί ου
Εργασί ας, Κοι ν. Ασφάλι σης
και Κοι νωνι κής Αλληλεγγύης, Κ. Χρήστου, Γεν. Γραµµατέας γι α την Καταπολέµηση της ∆ι αφθοράς, Α.
Κότι ος, Πρύτανης ΠΑ.ΠΕΙ.,
Λ. Βρυζί δης, Πρύτανης Α.Ε.Ι.
Πει ραι ά Τ.Τ., Φ. Κουρµούσης, Ει δι κός Γραµµατέας ∆ι αχεί ρι σης Ιδι ωτι κού
Χρέους,
Ι.
Γκανούλης,
Ει δι κός Γραµµατέας Υδάτων, πρώην Βουλευτές,
εκπρόσωποι
Τοπι κών
Αρχών και Σωµάτων Ασφαλεί ας, Κ. Μί χαλος, Πρόεδρος Κ.Ε.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Α., Γ.
Καββαθάς,
Πρόεδρος
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Α. Μι χάλαρος,
Πρόεδρος Β.Ε.Π., Ι. Βουτσι νάς, Πρόεδρος Ε.Ε.Π., Θ.
Βενι άµης, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλι στών,
Χ. Σακελλαρί δη, Πρόεδρος
του Π.Σ.Ε., Ε. Γι αλούρη, Γεν.
∆ι ευθύντρι α Τελωνεί ων &
Ε.Φ.Κ., Γ. Σταµατογι άννης,
Πρόεδρος
∆ι κηγορι κού
Συλλόγου Πει ραι ά, µέλη
∆.Σ. Επι µελητηρί ων, Πρόεδροι Σωµατεί ων, Οµοσπονδι ών και Συλλόγων, εκπρόσωποι
επαγγελµατι κών
και επι στηµονι κών φορέων,
καθώς και πολλοί επι χει ρηµατί ες της ευρύτερης περι οχής του Πει ραι ά.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ, ο κ. Αποστόλου σηµείωσε ότι είναι
δικαίωµα των αγροτών να κινητοποιούνται και υπογράµµισε
ότι τα προβλήµατα που βιώνουν
δεν είναι άσχετα µε αυτά που
βιώνει όλη η ελληνική κοινωνία
και από την πλευρά του υπουργείου θα γίνει ότι είναι δυνατόν,
µέσα στις δυνατότητες που
υπάρχουν, να δοθούν λύσεις.
Τόνισε ότι οι ενισχύσεις από
τους κοινοτικούς πόρους έφτασαν στα 3 δισ. ευρώ τη χρονιά
που πέρασε, συµπληρώνοντας
ότι δεν γίνεται να πληρώνονται
και κοινοτικές ενισχύσεις αλλά
να υπάρχουν και κρατικές
ενισχύσεις, καθώς σύµφωνα µε
την ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) κάτι τέτοιο απαγορεύεται.
Όπως σηµείωσε ο υπουργός
"δεν χάνουµε ούτε ένα ευρώ
από τις κοινοτικές ενισχύσεις"
κάτι το οποίο "αποδέχονται και
οι ίδιοι οι αγρότες ότι είναι η
διαχείριση των ενισχύσεων
τέτοια από την πλευρά µας που
πληρώνονται κανονικά την ώρα
που πρέπει χωρίς την απώλεια
ούτε ενός ευρώ".
Χαρακτήρισε
θετικό το
γεγονός ότι υπάρχει µεγάλο
ενδιαφέρον για το πρόγραµµα
των νέων αγροτών, που όµως
λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος και των συγκεκριµένων
πόρων δεν µπορούν να ενταχθούν όλοι στο πρόγραµµα, υπογραµµίζοντας ωστόσο πως
υπάρχουν και άλλα µέτρα που
µπορούν να βοηθήσουν όπως τα
σχέδια βελτίωσης κ.α.
Αναφερόµενος στο αίτηµα
των αγροτών για φθηνό αγροτικό πετρέλαιο ο κ. Αποστόλου
υπογράµµισε ότι "δεν µπορούµε
να µιλάµε για κατάργηση του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(ΕΦΚ) στο Πετρέλαιο" τουλάχιστον µέχρι το καλοκαίρι του
2018 καθώς "ήταν µια από τις
υποχρεώσεις, µια από τις
δεσµεύσεις µας στα πλαίσια
της µνηµονιακής σύµβασης".
Στάθηκε στη δυνατότητα που
δίνεται στους αγρότες να µπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, όπου, σε σύνδεση µε τη
∆ΕΗ, θα έχουν τη δυνατότητα
να παράγουν από µόνοι τους
το ρεύµα το οποίο χρειάζονται.
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Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΠΟ 120 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ

ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Επικοινωνία 6982155684

Γαµος

Ο SPAHIU KLEVIS TOY MUSTAFA SPAHIU KAI THΣ VENETIKE SPAHIU
TO ΓΕΝΟΣ DALIPI ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΕΪΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ,
ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018
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Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

Η ανακοίνωση για τη διαιτησία:

«Η οργή της οµάδας µας για τις συν εχ όµεν ες σφαγιαστικές διαιτησίες που έχ ουµε στους αγών ες του Πρωταθλήµατος της Γ΄ Εθν ικής µε αποκορύφωµα τον χ θεσιν ό αγών α στο Γήπεδο ∆ιαγόρας της Ρόδου µε την οµάδα της Ρόδου ξεχ είλησαν
το ποτήρι της υποµον ής µας.
Ο διαιτητής Κος Τσιαουσίδης Στέργιος µε µαεστρικό τρόπο και τέχ ν η χ ειρούργου διαµόρφωσε το τελικό αποτέλεσµα µην καταλογίζον τας καταφαν έστατο πέν αλτι στο 2 ο λεπτό του αγών α και εν ώ το σκορ ήταν 0-0 τράβηγµα από τη φαν έλλα του επιθετικού της οµάδας µας Μπάτσι, δίν ον τας εκν ευριστικά φάουλ σε κάθε
επαφή παίκτη µας µε αν τίπαλο, εν ώ το ίδιο δεν γιν όταν στην αν τίπαλη οµάδα
και µην δίν ον τας ν έο πέν αλτι στην αρχ ή του δευτέρου ηµιχ ρόν ου σε χ έρι απλωµέν ο αµυν τικού της οµάδας της Ρόδου. Μάλλον στα 3 θα δίν ετε το έν α για τον
διαιτητή. Βέβαια από τη αρχ ή όλα έδειχ ν αν αυτό που θα ακολουθούσε µε τη
συν οδείες που είχ αν και έφταν αν στο γήπεδο.
Κύριοι της ΚΕ∆, είν αι η πρώτη φορά που αν αγκαζόµαστε ν α βγούµε δηµόσια
ν α διαµαρτυρηθούµε, προφαν ώς θα παίρν ουν καλό βαθµό από τους παρατηρητές τους και δεν τιµωρούν ται αλλά οι κόποι και οι θυσίες των παραγόν των της
οµάδας µας πάν ε χ αµέν οι γιατί κάποιοι κύριοι έτσι θέλουν και ορίζουν .
Αλήθεια έτσι θα εξυγιάνουµε το ποδόσφαιρο9 για αυτή την εξυγίανση
προσπαθούν κάποιοι9.
∆εν είν αι ότι χ άσαµε τον αγών α, γιατί µια ακριβώς εβδοµάδα πριν χ άσαµε από
το Κερατσίν ι στη έδρα µας και δώσαµε δηµόσια συγχ αρητήρια για την διαιτησία,
όπως οφείλει ν α κάν ει µια υγιής και σωστή διοίκηση.
Η σιωπή µας µέχ ρι σήµερα µάλλον είχ ε ληφθεί ως αδυν αµίαN Ως εδώ Κύριοι
όµωςN. Και αν υπάρχ ει και συν έχ εια θα πράξουµε αν αλόγως».
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.

ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

∆ΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
& ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Η ΕΥ ∆ΑΠ αν ακοιν ών ει ότι λόγω απαραίτητων τεχ ν ικών εργασιών σε κεν τρικό
τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης, θα υπάρξει πτώση πίεσης έως στέρηση ν ερού στους
∆ήµους Περάµατος και Κερατσιν ίου – ∆ραπετσών ας.
∆ιάρκεια: από την Τρίτη 16/1/2018 στις 8:00 το βράδυ έως την Τετάρτη
17/1/2018 στις 8:00 το πρωί.
Επισηµαίν εται ότι θα καταβληθεί κάθε δυν ατή προσπάθεια ελαχ ιστοποίησης της
διάρκειας των εργασιών και επαν αφοράς της υδροδότησης.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

14-θριάσιο

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

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

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα,
σαλονοτραπεζαρία
και
µπάνιο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6945334415
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφωνα,
νυχτερινό
ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και
θέση στάθµευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή mini
market. Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

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

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

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

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ
,

κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιµή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

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

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

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€

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ.

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

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

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ.
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρεφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237
∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµένου λίγες ηµέρες τη βδοµάδα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

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

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

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

210 32 19 776
210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία:
Απαραίτητη
σε
συντήρηση µηχανών παραγωγής
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΙΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
2 ΨΗΣΤΕΣ
2 ΜΑΓΕΙΡΟΙ
2 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
(Άντρες – Γυναίκες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ανειδίκευτοι)

Άντρες - Γυναίκες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Ζ ΗΤ Ο Υ Ν Τ Α Ι
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες - Γυναίκες

ΕΡΓΑΤΕΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
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

16-θριάσιο

4/2 ΑΡΑΧΩΒΑ
Μονοήµερη, ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

10-11/2 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
∆ιήµερη διαµον ή στο SEM ANTRON 4* στον
Ελαιώνα µε πρωινό και βραδινό, Καλάβρυτα,
Καστανιά, Πλανητερο, Βυτίνα
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

18/2 ΠΑΤΡΑ
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

3-4/3 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
∆ιήµερη διαµονή στο Καρπενήσι στο ΕΛΒΕΤΙΑ
µε πρωιν ό, γεύµα Σαββάτου στην ταβέρν α
ΦΩΛΙΑ στο Καρπενήσι ( συµπεριλαµβάνεται )
επίσκεψ η
στην
Ιερά
Μ ον ή
Παν αγιας
Προυσιώτισσας
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€
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