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«Τρέχει» το πρόγραµµα του υπουργείου Περιβάλλοντος
για επιδότηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου
σε περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος η Ελευσίνα και το Ίλιον
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Ακόµα µία βραδυφλεγής
τοξική βόµβα στον
Ασπρόπυργο

Μονάδα ανακύκλωσης
µπαταριών παράγει επικίνδυνα
απόβλητα χωρίς άδεια
& χωρίς έγκριση
περιβαλλοντικών όρων 2,5
και πλέον χρόνια

σελ. 3-11

ΕΠΙ ΠΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ
Η ΤΡΟΧΑΙΑ

Πώς θα λειτουργήσουν τα εµπορικά
καταστήµατα την Καθαρά ∆ευτέρα
σελ. 2

Συµµετοχή της
ΓΣΕΒΕΕ
σε ηµερίδα για τη
διαχείριση φυσικών
καταστροφών

Πρόεδρος Γ. Καββαθάς: ∆εν πρέπει να παραγνωρίσουµε
ότι σήµερα, ένα µεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων
στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής είτε έχουν κλείσει,
είτε αδυνατούν να επαναλειτουργήσουν»
σελ. 5

Απόφαση διενέργειας
διαγωνισµού για την
εναλλακτική διαχείριση
αποβλήτων εκσκαφών
και κατεδαφίσεων
(Α.Ε.Κ.Κ.) έλαβε το ∆.Σ.
Ελευσίνας

Ε∆ΩΣΕ 12.000 ΕΥΡΩ

Θύµα της γνωστής
«απάτης µε τα
τροχαία» έπεσε
µια ηλικιωµένη
από τα Άνω Λιόσια
σελ. 3

ΜΑΝ∆ΡΑ - ΒΙΛΙΑ
- ΕΡΥΘΡΕΣ

Το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018
οι αποκριάτες εκδηλώσεις

σελ. 4

Αυξάνεται το ποσό επιχορήγησης δήµων
για εξόφληση τελεσίδικων οφειλών (τροπολογία)

σελ. 5

4 θέσεις εργασίας για
τις Κοινωνικές ∆οµές
στο ∆ήµο Αχαρνών

σελ. 6

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

σελ. 8

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ,
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΡΝΑ∆ΟΡΟΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

σελ. 15
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Ασπρόπυργος

Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π.
Περικλέους 1, 2105575600
Ελευσίνα

Θεοτόκης Αλέξαν δρος ∆.

Βεν ιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232
Άνω Λιόσια

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.
Παναγίας Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι, 2102385080
Αχαρνές

Φυτάς Ηλίας, Πάρνηθος 83,
2102468376
Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος
Παπανδρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος , 2105813912

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις
Η θερµοκρασία από 5 έως 16
βαθµούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ευσέβιος, Ευσεβής, Ευσεβεία, Σέβη,
Ευσεβούλα, Σεβούλα
Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Παιδικού
Καρκίνου

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

«Τρέχει» το πρόγραµµα του υπουργείου Περιβάλλοντος
για επιδότηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου
σε περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος η Ελευσίνα και το Ίλιον

«Τρέχ ει» το πρόγραµµα του υπουργείου
Περιβάλλον τος και Εν έργειας για επιδότηση
των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε
περιοχ ές της Αττικής µε τιµή ζών ης κάτω
από 1200 ευρώ το τετραγων ικό των ∆ήµων
Πειραιώς, Ασπροπύργου, Νίκαιας – Αγίου
Ιωάν ν η Ρέν τη, Κερατσιν ίου- ∆ραπ ετσών ας, Νέων Λιοσίων (Ιλίου), Ελευσίν ας.
Νέο πρόγραµµα επιδότησης για την εγκατάσταση θέρµαν σης µε φυσικό αέριο σε
µον οκατοικίες και πολυκατοικίες στην Αττική όµως προσφέρει από εχ θές 15 Φεβρουαρίου κι η Εταιρία ∆ιαν οµής Αερίου Αττικής. Οι επιδοτήσεις ξεκιν ούν από 550 ευρώ
για αυτόν οµη θέρµαν ση διαµερίσµατος ή
µον οκατοικίας και κλιµακών ον ται µέχ ρι
3.500 ευρώ για κεν τρική θέρµαν ση µίας
πολυκατοικίας εν ώ παράλληλα η Ε∆Α Αττικής συν εχ ίζει ν α προσφέρει και το 2018 έκπτωση 100% στα τέλη
σύν δεσης µε το δίκτυο φυσικού αερίου για το σύν ολο των καταν αλωτών .
Τα βασικά χ αρακτηριστικά του προγράµµατος έχ ουν ως εξής:
— Το πρόγραµµα επιδότησης ισχ ύει για συµβάσεις σύν δεσης που θα υπογραφούν µέχ ρι εξαν τλήσεως του
διαθέσιµου προϋπολογισµού (µε ταυτόχ ρον η υποβολή δικαιολογητικών για την έν ταξη στο πρόγραµµα).
— Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση της επιδότησης είν αι η εν εργοποίηση εσωτερικής εγκατάστασης και η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών προς την Ε∆Α Αττικής το αργότερο έως και τις 30
Νοεµβρίου 2018.
— Το πρόγραµµα καλύπτει δαπάν ες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήµατα που απαιτούν ται για τη
µετατροπή της υπάρχ ουσας εγκατάστασης θέρµαν σης άλλης µορφής εν έργειας σε αν τίστοιχ η χ ρήσης φυσικού
αερίου.
— Το επιδοτούµεν ο ποσό αποδίδεται από την Ε∆Α Αττικής στον αν άδοχ ο εγκαταστάτη (ή/και προµηθευτή
εξοπλισµού) για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης, µετά την παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών , τις διαδικασίες ελέγχ ου και την έκδοση άδειας χ ρήσης φ.α..
— Η επιδότηση ισχ ύει για συµβάσεις σύν δεσης φυσικού αερίου µε την Ε∆Α Αττικής που θα υπογραφούν
από τις 15 Φεβρουαρίου 2018 και µετά (σ.σ. δηλαδή δεν είχ αν έως και τις 14 Φεβρουαρίου 2018 σε ισχ ύ σύµβαση σύν δεσης φυσικού αερίου).
— Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται µε την υποβολή προς την Ε∆Α Αττικής των δικαιολογητικών έν ταξης
στο πρόγραµµα.
— Η επιδότηση ισχ ύει για κατοικίες που είν αι «εν εργές», δηλαδή κατοικούν ται. Στην περίπτωση αυτόν οµης
σύν δεσης µεµον ωµέν ου διαµερίσµατος σε πολυκατοικία ή µον οκατοικία η κατοικία πρέπει ν α φέρει πρόσφατο
εκκαθαριστικό λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος (τελευταίου εξαµήν ου από την ηµεροµην ία σύµβασης σύν δεσης).
— Η επιδότηση δεν ισχ ύει για συµβάσεις σύν δεσης επαγγελµατιών (κατασκευαστές ή µε οποιοδήποτε επαγγελµατικό ΑΦΜ) ή για συµβάσεις σύν δεσης σε κτήρια υπό αν έγερση.
Υ πεν θυµίζεται ότι παράλληλα «τρέχ ει» το πρόγραµµα του υπουργείου Περιβάλλον τος και Εν έργειας για
επιδότηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε περιοχ ές της Αττικής µε τιµή ζών ης κάτω από 1200 ευρώ το
τετραγων ικό των ∆ήµων Πειραιώς, Ασπροπύργου, Νίκαιας – Αγίου Ιωάν ν η Ρέν τη, Κερατσιν ίου- ∆ραπετσών ας,
Νέων Λιοσίων (Ιλίου), Ελευσίν ας.

Πώς θα λειτουργήσουν τα εµπορικά καταστήµατα την Καθαρά ∆ευτέρα

Α

νοιχτά θα είναι
τα
εµπορικά
κ α τα σ τ ή µ α τα
την Καθαρά ∆ευτέρα.
Η συγκεκριµένη µέρα
δεν
περιλαµβάνεται
στις
εξαιρέσιµες
εορτές- υποχρεωτικές
αργίες, εποµένως είναι
εργάσιµη ηµέρα και
έγκειται στον κάθε
έµπορο -επιχειρηµατία
εάν η επιχείρηση θα
λειτουργήσει ή όχι.
Σύµφωνα µάλιστα µε
την ΕΣΣΕ «δεδοµένου λοιπόν του χαρακτήρα της ηµέρας
ως µη υποχρεωτικής αργίας, τα εµπορικά καταστήµατα
µπορούν να ανοίξουν νόµιµα, χωρίς να οφείλουν προσαυξηµένο ηµεροµίσθιο ή άλλες επιβαρύνσεις στους υπαλλήλους τους».
Πρέπει να επισηµάνουµε ότι υφίστανται περιπτώσεις
που η Καθαρά ∆ευτέρα έχει οριστεί ως ηµέρα αργίας µε
άλλες ρυθµίσεις, όπως π.χ. µε Υπουργική Απόφαση ή
Προεδρικό ∆ιάταγµα (τοπική εορτή), τυχόν συλλογική
σύµβαση, επιχειρησιακή πρωτοβουλία κλπ.

Στις περιπτώσεις
αυτές -και µόνο
τότεοφείλεται
αυξηµένο ηµεροµίσθιο, καθώς η
ηµέρα προσλαµβάνει τον χαρακτήρα της υποχρεωτικής αργίας και
η απασχόληση σε
αυτήν το ίδιο.
Ειδικά για την
συλλογική σύµβαση, είναι σκόπιµο
να σηµειώσουµε
ότι δεν ισχύει πλέον η καθιέρωση της υποχρεωτικής
αυτής αργίας για τις περιπτώσεις που προβλεπόταν σε
κλαδική ή οµοιοεπαγγελµατική ΣΣΕ, η οποία έληξε και
µετά την πάροδο της υποχρεωτικής παρέκτασης, δεν
υπεγράφη νέα σύµβαση.
Ελλείψει λοιπόν ισχύουσας κλαδικής ή οµοιοεπαγγελµατικής ΣΣΕ, µόνο η πρόβλεψη περί υποχρεωτικής
αργίας σε επιχειρησιακή σύµβαση εξασφαλίζει απόλυτα
τον χαρακτήρα της ηµέρας ως τέτοιας αλλά βεβαίως
αφορά µόνο την συγκεκριµένη επιχείρηση.
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Ακόµα µία βραδυφλεγής τοξική
βόµβα στον Ασπρόπυργο

Σ

τον Ασπρόπυργο εδώ και
χρόνια λειτουργεί µονάδα
ανακύκλωσης µπαταριών
που παράγει τοξικά απόβλητα χωρίς
άδεια, χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων 2,5 χρόνια και πλέον και
χωρίς να ενδιαφέρεται κάποιος
αρµόδιος.

Σε επιθεωρήσεις που έχουν
γίνει έχουν εντοπιστεί επανειληµµένα:

Εργαζόµενοι ξεφορτώνονται τοξικά απόβλητα σε
βόθρους.
Οι εκποµπές σωµατιδίων µολύβδου και διοξειδίου του θείου από την καµινάδα της ξεπερνούν
συχνότατα τα επιτρεπόµενα όρια.
Επικίνδυνα απόβλητα βρίσκονται συσσωρευµένα σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης
(παράνοµα υπόστεγα µε µουσαµάδες) µε κίνδυνο
όχι µόνο του περιβάλλοντος αλλά και της δηµόσιας
υγείας.
Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος δηλώνουν πως
η εταιρία στα 20 χρόνια λειτουργίας της, δεν αποµάκρυνε οποιαδήποτε ποσότητα αποβλήτου της.
Εγείρεται λοιπόν το ερώτηµα, που καταλήγουν τα
απόβλητα αυτά;

Στις 6/2/2018 συζητήθηκε στο Εφετείο Αθηνών η
έφεση που άσκησε η νόµιµη εκπρόσωπος της
ανωτέρω εταιρείας κατά της από 19.06.2017
απόφασης του Ι’ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου
Αθηνών. Η απόφαση του Εφετείου είναι καταδικαστική και προβλέπει µάλιστα 1 έτος φυλάκιση µε
τριετή αναστολή, επικυρώνοντας τελεσίδικα τη
ρυπογόνα δραστηριότητα της επιχείρησης στο
θέµα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Η
πρόταση της Εισαγγελέως, επικουρούµενη από
µαρτυρία Επιθεωρήτριας Περιβάλλοντος, υιοθετήθηκε πλήρως από το ∆ικαστήριο.
Το παράδοξο λοιπόν είναι πως τα πρόστιµα πέφτουν βροχή µε τη λειτουργία όµως της επιχείρησης
να µην αναστέλλεται. Υπάρχει επίσηµη απόφαση
της Περιφέρειας Αττικής για τη διακοπή της λειτουργίας της µονάδας µέχρι να αποµακρυνθούν τα
τοξικά απόβλητα και να συµµορφωθεί η διοίκηση
µε την υποχρέωση υλοποίησης όλων των αλλαγών
που προβλέπει ο κανονισµός.

Η µονάδα ωστόσο εξακολουθεί να λειτουργεί µε
προσωρινή διαταγή που έλαβε από το Συµβούλιο
της Επικρατείας, το οποίο αξιολόγησε την οικονοµική της βλάβη και της επέτρεψε να λειτουργεί
προσωρινά και υπό την προϋπόθεση ότι στο
µεταξύ θα έχει αποµακρύνει σηµαντικές ποσότητες
από τα απόβλητά της.
Η προσωρινή λειτουργία επετράπη επειδή η
διοίκηση της επιχείρησης ισχυρίζεται ότι πλέον έχει
αρχίσει να συµµορφώνεται και να αποµακρύνει
σιγά – σιγά το επικίνδυνο απόβλητο το οποίο
συσσώρευε εδώ και χρόνια µε κίνδυνο της υγείας
των περιοίκων.
Η όλη υπόθεση θα κριθεί οριστικά από τη ∆ικαιοσύνη, τέλη Φεβρουαρίου 2018.
Η παράνοµη συνέχιση της λειτουργίας της
µονάδας αυτής έχει σαν αποτέλεσµα την παραγωγή τουλάχιστον 500 τόνων το χρόνο
επικίνδυνου νέου απόβλητου

Μέχρι τότε όµως η µονάδα θα έχει αποµακρύνει
µόνο 1350 τόνους σκωρίας µολύβδου σε αντίθεση
µε την υποχρέωση του σχεδίου συµµόρφωσης
σύµφωνα µε το οποίο θα έπρεπε να αποµακρύνει
περισσότερους από 4.000 τόνους σκωρίας
µολύβδου.

Ε∆ΩΣΕ 12.000 ΕΥΡΩ

Με την ανοχή της Περιφέρειας προβάλλει κάθε
φορά ανυπόστατες δικαιολογίες και δεν κάνει τίποτα. Ταυτόχρονα η παράνοµη συνέχιση της λειτουργίας της µονάδας αυτής έχει σαν αποτέλεσµα
την παραγωγή τουλάχιστον 500 τόνων το χρόνο
επικίνδυνου νέου απόβλητου. Πρόκειται για ένα
δηλητηριώδες απόβλητο το οποίο φυλάσσεται σε
εγκαταστάσεις απολύτως ακατάλληλες που δεν
πληρούν τις ελάχιστες νόµιµες προδιαγραφές.
Χειρότερες εξελίξεις

Η υπόθεση αυτή έχει πάρει µία ακόµη πιο περίεργη τροπή. Η συγκεκριµένη µονάδα λειτουργεί
περισσότερα από 2 χρόνια χωρίς περιβαλλοντική
άδεια. Η αρµόδια Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής
δεν ενεργεί. Η περιβαλλοντική άδεια της µονάδας
αυτής έληξε πρόωρα :

Η ∆ιοίκηση µετά από τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις αποφάσισε να συντοµεύσει τον χρόνο
ισχύος των περιβαλλοντικών της όρων προκειµένου να εκδοθεί νέα άδεια που να περιέχει προβλέψεις ώστε να γίνεται η διαχείριση των επικίνδυνων
αποβλήτων σύµφωνα µε τη νοµοθεσία.
∆όθηκε σαφής έγγραφη εντολή να εναρµονιστεί
η λειτουργία της µονάδας µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές λειτουργίας και ορίων εκποµπών όπως
προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά στάνταρ είναι
πολύ αυστηρότερα από αυτά που ισχύουν στην
Ελλάδα (µερικά όρια ισχύουν από το 1981 χωρίς
αλλαγές!) προκειµένου να αντιµετωπισθεί το ζήτηµα της αποµάκρυνσης της σκωρίας.
Όλα αυτά σηµαίνουν ότι στις 22 Ιουλίου του
2015, έπρεπε η δραστηριότητα να υποβάλει τουλάχιστον τα νέα στοιχεία στη ∆ιοίκηση ώστε να
εκτιµηθούν και να εκδοθούν νέοι περιβαλλοντικοί
όροι, που θα εξασφαλίζουν τις αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας ώστε να µην διακινδυνεύεται το
περιβάλλον και η υγεία. Ο φάκελος που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Συµβούλιο δεν ήταν πλήρης.
Υπάρχει απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
στις 26.04.2016 που επιστρέφει τον φάκελο στην
επιχείρηση, προκειµένου να συµπληρωθεί µε τα
απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στη ρύπανση
της περιοχής και στις ενέργειες που έχει προβεί το
εργοστάσιο ώστε να συµµορφωθεί µε τις παραβάσεις που είχαν διαπιστώσει οι επιθεωρητές.
Η εταιρεία απο την πλευρά της υπέβαλε κάποια
συµπληρωµατικά στοιχεία προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής τον Αύγουστο και τον
Σεπτέµβριο του 2016.

Η Περιφέρεια και πάλι ζήτησε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής «να αποσταλεί η ΜΠΕ
µε ενσωµατωµένα τα τυχόν συµπληρωµατικά
αυτής».
Η διοίκηση της εταιρείας δεν συµµορφώθηκε, οι
αρµόδιοι που χειρίζονται την υπόθεση στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής ωστόσο πάλι δεν
έκαναν τίποτα.
συνεχίζεται στη σελ. 11

Θύµα της γνωστής «απάτης
µε τα τροχαία» έπεσε µια
ηλικιωµένη από τα Άνω Λιόσια

Α

πατεώνες την έπεισαν να τους παραδώσει όλες τις οικονοµίες της,
ύψους 12.000 ευρώ, για να «σώσει» συγγενικό της πρόσωπο. Αναλυτικότερα, οι απατεώνες προσέγγιζαν την 80χρονη προσποιούµενοι
τους αστυνοµικούς µε υψηλές διασυνδέσεις και της είπαν ότι συγγενικό της
πρόσωπο έχει σκοτώσει µε το αυτοκίνητο άνθρωπο.
Στη συνέχεια, της ζήτησαν τα χρήµατα προκειµένου να «διευθετήσουν» µε
τις γνωριµίες τους το ζήτηµα και να µην υπάρχουν µπλεξίµατα µε την
Αστυνοµία. Η γυναίκα πείστηκε και παρέδωσε το ποσό, που ήταν όλες τις οι
οικονοµίες.

Οι συµβουλές της ΕΛ.ΑΣ.

Στοχεύοντας στην πρόληψη και αποφυγή παρόµοιων περιστατικών, η
ΕΛ.ΑΣ. συνιστά:
Να µην πείθεστε εύκολα από άτοµα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί
συγγενικών – φιλικών προσώπων.
Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτοµα που επιχειρούν µε διάφορα προσχήµατα και τεχνάσµατα να εισέλθουν στην οικία σας.
Εφόσον άγνωστο άτοµο εισέλθει στην οικία σας µε οποιαδήποτε πρόφαση
(π.χ. διεξαγωγή έρευνας, πώληση κάποιου προϊόντος, ανάγκη να πραγµατοποιήσουν µια κλήση κ.λπ.), να µην επιτρέπετε να µεταβαίνει σε άλλους χώρους του σπιτιού σας, πέραν αυτών που χρειάζεται και ποτέ να µην χάνετε την
οπτική επαφή µαζί του.
Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείµενα, προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο αφαίρεσής τους µε τη µέθοδο της
απασχόλησης.
Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας
πείσουν για την καταβολή χρηµατικού ποσού, µε το πρόσχηµα επείγουσας
ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκοµείο).Το
ίδιο µπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να µην
ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).
Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε
τηλεφωνικά µε το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των
όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται µε δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να µην δέχεστε να µιλάτε µε άτοµο, το οποίο
κάλεσαν οι άγνωστοι.
Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήµατα, εάν δεν εµφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.
Να µην δέχεστε σε καµία περίπτωση άγνωστα άτοµα να σας οδηγήσουν σε
Πιστωτικό Κατάστηµα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηµατικού ποσού.
Να µην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτοµα, ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.
Να µην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εµφανίζονται ως υπάλληλοι
∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού
προβλήµατος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουµένως καλέσει.
Να µην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήµατα για
οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δηµόσιες υπηρεσίες ή σε
καταστήµατα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών.
Επισηµαίνεται ότι από νοσοκοµεία ή από δηµόσιες υπηρεσίες δεν χρησιµοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να µεταβαίνουν σε οικίες ή σε δηµόσιους
χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρηµάτων για υπηρεσίες
που παρέχουν.
Να έχετε πάντα διαθέσιµους τους τηλεφωνικούς αριθµούς, µε τους οποίους
πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνοµία, Πυροσβεστική, Νοσοκοµεία, στενοί συγγενείς κ.α.).
Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς
και τα οχήµατα µε τα οποία κινούνται (αριθµό κυκλοφορίας, µάρκα οχήµατος,
χρώµα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.
Να ενηµερώνετε πάντα τις αστυνοµικές Αρχές, ακόµη και σε περίπτωση
απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

4-θριάσιο
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ΜΑΝ∆ΡΑ - ΒΙΛΙΑ - ΕΡΥΘΡΕΣ

H ∆ήµ αρχ ος, το ∆η µο τικ ό Συµ βού λιο το ∆. Σ.
του ∆ΟΚ ΑΠ σ ας προ σκ αλού ν στι ς αποκ ρι άτικ ες
εκ δη λώσε ις το Σάββα το 17 Φεβρ ου αρί ου 20 18

Αποκριάτικο ξεφάντωµα
µε Χορό, µουσική, DJ΄s,
Κλόουν, Ταχυδακτυλουργούς, και πολλές εκπλήξεις!!
∆ηµοτική
Μάνδρας

Εορταστικό Πρόγραµµα
µε παιχνίδι, χορό και πολλές εκπλήξεις.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα
πραγµατοποιηθεί
στο
Πνευµατικό
Κέντρο
Βιλίων

Κοινότητα

5.15µµ - Πλατεία Ζερβονικόλα:
Συγκέντρωση καρναβαλιστών και έναρξη παρέλασης.
5.45µµ - Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πίσω
από το ∆ηµαρχείο):
Εορταστικό Πρόγραµµα
µε παιχνίδι, χορό και πολλές εκπλήξεις.

Τοπική Κοινότητα Οινόης

5.00µµ - Προαύλιο Χώρος
ΚΑΠΗ
Εορταστικό Πρόγραµµα µε

∆ηµοτική
Ερυθρών

Κοινότητα

6.30µµ - Πλατεία Σταµούλη

παιχνίδι,
εκπλήξεις.

χορό

και

πολλές

Τοπική Κοινότητα Βιλίων

5.30µµ - Πλατεία Αγοράς

Εορταστικό Πρόγραµµα
µε παιχνίδι, χορό και πολλές εκπλήξεις.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η
εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί
στο χώρο του Παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου

Ιστορική τιµητική βράβευση της ΓΡΙΖΑΣ στον Νικόλαο Ατζάµπο, που έφερε το ηλεκτρικό ρεύµα στα Άνω Λιόσια το 1957

Μ

άρτυρες µιας ξεχ ωριστής βραδιάς που γράφτηκε µε χ ρυσά γράµµατα στην σύγχ ρον η ιστορία του ∆ήµου Φυλής
, έζησαν όλοι εκείν οι , και ήταν πολλοί, που το βράδυ του Σαββάτου 10 Φεβρουαρίου 2018, αν ταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του Συλλόγου Αρβαν ίτικου Πολιτισµού Άν ω Λιοσίων η «ΓΡΙΖΑ».
Ήταν η στιγµή που στην κατάµεστη από κόσµο αίθουσα ψυχ αγωγίας του κέν τρου «Έλατο» της Χασιάς, τα φώτα
έσβησαν , προκειµέν ου ν α προβληθεί έν α ιστορικό ν τοκουµέν το που αποτελεί κληρον οµία για την ιστορία του ∆ήµου
Φυλής και τις επόµεν ες γεν ιές.
Έν α αν εκτίµητο v ideo, µε συν έν τευξη του τιµώµεν ου προσώπου της βραδιάς, του Προέδρου της τότε Κοιν ότητας των Άν ω Λιοσίων Νικόλαου Ατζάµπου, που το 1957, δίν ον τας έν αν σκληρό αγών α, κατάφερε µέσα σε αν τίξοες συν θήκες ν α φέρει το ηλεκτρικό ρεύµα στα Άν ω Λιόσια.
Με φωτογραφικά ν τοκουµέν τα και στοιχ εία ν α συν οδεύουν τη συν έν τευξη και µε λόγια αληθιν ά που σε µια συγκλον ιστική στιγµή διεκόπησαν από τη βαθιά συγκίν ηση, ο Νικόλαος Ατζάµπος περιέγραψε καρέ – καρέ τα γεγον ότα, τα
πρόσωπα και τις καταστάσεις που οδήγησαν τα Άν ω Λιόσια από το σκοτάδι στο φως.
Την βράβευση του Νικόλαου Ατζάµπου είχ ε την τιµή και τη χ αρά ν α πραγµατοποιήσει ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος
Παππούς.
Κατά την οµιλία που ακολούθησε ο πρώην Κοιν οτάρχ ης των Άν ω Λιοσίων µε χ έρια που έτρεµαν από συγκίν ηση
αλλά µε φων ή και λόγο που προκάλεσαν αξεπέραστο θαυµασµό, απέδειξε έν α και µόν ο πράγµα: Πως το ακατόρθωτο γίν εται δυν ατό, µόν ο όταν τις τύχ ες εν ός τόπου, τις παίρν ουν στα χ έρια τους άν θρωποι σαν κι εκείν ον . Με
Όραµα, Ήθος και ειλικριν ή Αγάπη για την πατρίδα και τον συν άν θρωπο.

48

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

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

θριάσιο-5
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Αυξάνεται το ποσό επιχορήγησης δήµων
για εξόφληση τελεσίδικων οφειλών (τροπολογία)

Μ

ε Τροπολογία του Υπουργείου
Εσωτερικών,
που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μετεξέλιξη του Οργανισµού Γεωργικών
Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις», διπλασιάζεται στις
60.000.000 ευρώ από 30.000.000 ευρώ το ποσό του
Προγράµµατος ΑΚΣΙΑ, που προορίζεται για την εξόφληση υποχρεώσεων ∆ήµων από διαταγές πληρωµής και
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Σύµφωνα µε την ίδια Τροπολογία, που έχει τίτλο:
«Τροποποίηση διατάξεων
του
άρθρου
48
του
ν.4456/2017 σχετικά µε τη
δυνατότητα εξόφλησης των
οφειλών των ∆ήµων από τα
χρηµατικά διαθέσιµα του
Προγράµµατος
Αυτοδιοίκηση
–
Κοινωνική
Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)», καταργείται η δυνατότητα επιχορήγησης των ∆ήµων από τον Τακτικό Προϋπολογισµό µε την
εγγραφή επιπλέον πιστώσεων στον προϋπολογισµό του
ΥΠΕΣ.

Ο ιερός δεσµός του ∆ήµου Φυλής
µε το ακριτικό Καστελόριζο και ο Σπύρος Χρυσικόπουλος

«Με τον ∆ήµο Καστελόριζου
είµαστε αδέλφια και µάλιστα τον
Σεπτέµβρη βρεθήκαµε εκεί για
την 74η επέτειο από την απελευθέρωση του µε τον Αντιδήµαρχο Χασιάς Σπύρο Μπρέµπο και
την Πρόεδρο Ελένη Λιάκου»
τόνισε ο ∆ήµαρχος ο οποίος επεσήµανε ότι τότε είχαν προσφέρει φαρµακευτική ύλη στο Περιφερειακό ιατρείο και τώρα ο
∆ήµος Φυλής ετοιµάζεται να
δωρίσει στο ∆ήµο Καστελόριζου
ένα απορριµµατοφόρο που το
έχει «µεγάλη ανάγκη».

Η

τιµητική διάκριση του
υπεραθλητή
Σπύρου
Χρυσικόπουλου από τον
Κολυµβητικό Σύλλογο ΤΡΙΤΩΝΑ
στάθηκε αφορµή για να αναφερθεί ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς στον Ιερό δεσµό που
συνδέει τον ∆ήµο Φυλής µε το
Καστελόριζο, καθώς είναι αδελφοποιηµένοι ∆ήµοι από το 1996.

Πιο συγκεκριµένα συνδέθηκαν
µε επίσηµο πρωτόκολλο στις 6
Ιουνίου 1996, όταν ο αείµνηστος
∆ήµαρχος Φυλής Νίκος Λιάκος
ανέλαβε την πρωτοβουλία αδελφοποίησης του τότε Καποδιστριακού ∆ήµου Φυλής µε τη
Νήσο Μεγίστη, δηλαδή µε το
Καστελόριζο.

Το σχετικό πρωτόκολλο που
υπεγράφη ανάµεσα στους δύο
∆ήµους προέβλεπε συνεργασία
για την οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Έτσι όταν κατά την διάρκεια
της εκδήλωσης για την κοπή της
Βασιλόπιτας που πραγµατοποιήθηκε το µεσηµέρι της Κυριακής
11 Φεβρουαρίου, ο ∆ήµαρχος

κλήθηκε από την Γραµµατέα του
Κολυµβητικού Συλλόγου Κατερίνα Χλίβα, προκειµένου να τιµήσει τον υπεραθλητή του
ΤΡΙΤΩΝΑ Σπύρο Χρυσικόπουλο
για το κατόρθωµά του στον Τορωναίο Κόλπο όπου πέτυχε να
διανύσει τον τετραπλό διάπλου
σε περίπου 36 ώρες ενώ τώρα
κάνει σκληρή προετοιµασία για
τον επόµενο στόχο που είναι ο
διάπλους Ρόδος – Καστελόριζο, ο
Χρήστος Παππούς αναφέρθηκε
στη σχέση που συνδέει τους δύο
τόπους.

«Γιατί όταν λέµε ότι στηρίζουµε τα ακριτικά µας νησιά, πρέπει να το εννοούµε!» υπογράµµισε ο ∆ήµαρχος, ο οποίος έχει
επίσης αναφέρει πως στη διαδροµή από Ρόδο για Καστελόριζο
που κράτησε τεσσεράµισι ώρες η
σκέψη του βρέθηκε στον Σπύρο
και στο δύσκολο εγχείρηµα του.

«Σπύρο θα είµαστε εκεί, για να
σε στεφανώσουµε» κατέληξε ο
∆ήµαρχος, προσφέροντας στον
Σπύρο Χρυσικόπουλο την τιµητική πλακέτα του «Τρίτωνα».

Συµµετοχή της ΓΣΕΒΕΕ
σε ηµερίδα για τη
διαχείριση φυσικών
καταστροφών

Πρόεδρος Γ. Καββαθάς: ∆εν πρέπει να
παραγνωρίσουµε ότι σήµερα, ένα µεγάλο
ποσοστό των επιχειρήσεων στην περιοχή
της Μάνδρας Αττικής είτε έχουν κλείσει,
είτε αδυνατούν να επαναλειτουργήσουν»

Μ

ε τη συµµετοχή πλήθους εθνικών και ευρωπαϊκών
φορέων, περιφερειακών αρχών, πανεπιστηµίων και
ινστιτούτων της Μεσογείου πραγµατοποιήθηκε το
Σάββατο 10 Φεβρουαρίου στη Νάπολι της Ιταλίας (στο συνεδριακό χώρο Mostra d’ OltreMare), η ηµερίδα που συνδιοργάνωσαν η Ακαδηµία Αβινιόν και η Ευρωπαϊκή Οικονοµική
Επιτροπή, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε
θέµα την αποτελεσµατική διαχείριση κρίσεων που
προκύπτουν έπειτα από την εκδήλωση ακραίων φυσικών
φαινοµένων και καταστροφών, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Στόχος της ηµερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώµης, των οργανώσεων και των επιχειρήσεων σχετικά µε
τη βέλτιστη ανταπόκριση των τοπικών και περιφερειακών
οικονοµιών και κοινωνιών στις επιπτώσεις που προκαλούνται
από τις φυσικές καταστροφές, την πληµµελή προετοιµασία
και την ελλιπή ή αποσπασµατική γνώση παρέµβασης.
Η ΓΣΕΒΕΕ η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Γ.
Καββαθά και το επιστηµονικό στέλεχος ∆. Μπίµπα, εξέφρασε την υποστήριξή της στην ανάπτυξη πολιτικών και
τεχνικών εργαλείων διαχείρισης κρίσεων όπως είναι η συγκρότηση µιας ενιαίας για την Ευρώπη επιτελικής και επιχειρησιακής µονάδας αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων (one
stop emergency shop/ task Force for disaster management),
η δηµιουργία ειδικού ταµείου αλληλεγγύης για τις επιχειρήσεις που πλήττονται, η εφαρµογή ειδικών φορολογικών
ρυθµίσεων καθώς και η ταχεία αποκατάσταση ζηµιών).
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ αναφερόµενος και στις πρόσφατες
καταστροφές που υπέστη η ∆υτική Αττική το 2017, καθώς
και ο Σαρωνικός το προηγούµενο εξάµηνο, επεσήµανε,
µεταξύ άλλων πως «οι επιπτώσεις της κρίσης στις χώρες της
περιφέρειας δε συνίστανται µόνο σε διαµόρφωση όρων χαµηλότερου βιοτικού επιπέδου, επηρέασαν σε µεγάλο βαθµό
τις πολιτικές πρόληψης, τη διάθεση πόρων για δηµόσιες
επενδύσεις και υποδοµές.
∆εν πρέπει να παραγνωρίσουµε ότι σήµερα, ένα µεγάλο
ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή της Μάνδρας Αττικής είτε έχουν κλείσει, είτε αδυνατούν να επαναλειτουργήσουν», ενώ σε δήλωσή του στα
τοπικά µέσα ενηµέρωσης υπογράµµισε ότι «η ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική και η αµοιβαία στήριξη των ευρωπαϊκών
χωρών απέναντι σε κρίσεις που προκύπτουν από φυσικές
καταστροφές αποτελεί έµπρακτη έκφραση αλληλεγγύης,
αλλά και συνιστά την καλύτερη απάντηση σε όλες τις φωνές
που ενισχύουν τις φυγόκεντρες τάσεις, ιδιαίτερα σήµερα που
η Ευρώπη βρίσκεται σε µια φάση έντονων διεργασιών και
διαµόρφωσης µιας νέας ατζέντας για την αντιµετώπιση των
σύγχρονων προκλήσεων».
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Στη συνεστίαση τω ν αστυνοµικώ ν του Ζεφυρίου
ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς

Σ

τη συν εστίαση των αστυν οµικών που υπηρετούν στο Αστυν οµικό Τµήµα Ζεφυρίου παρευρέθηκε την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 ο
∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς.
Ο ∆ήµαρχ ος τον οποίο συν όδευαν η σύζυγός του
Ντίν α και οι Αν τιδήµαρχ οι Γιάν ν ης Μαυροειδάκος και
Γιώργος Αν των όπουλος είχ ε την ευκαιρία ν α ευχ ηθεί
στους αστυν οµικούς ευτυχ ές ν έο έτος και ν α µιλήσει
µαζί τους µέσα στην ευχ άριστη ατµόσφαιρα της ταβέρν ας ΝΩΝΤΑΣ, στο Μεν ίδι.
« Οι αστυν οµικοί που υπηρετούν στις αστυν οµικές
υπηρεσίες του ∆ήµου µας προσφέρουν πολύ σηµαν τικό έργο, κάτω από δύσκολες κοιν ων ικές συν θήκες.
Υ ποχ ρέωση όλων µας είν αι ν α τους αγκαλιάσουµε, ν α
τους στηρίξουµε και ν α τους εξασφαλίσουµε τις καλύτερες δυν ατές προϋποθέσεις για ν α κάν ουν τη δουλειά
τους. Αυτός είν αι ο λόγος που θέλω ν α βρίσκοµαι στο
πλευρό τους και ν α τους δείχ ν ω την εκτίµηση και την
αγάπη µε την οποία τους περιβάλλει ο ∆ήµος µας»
τον ίζει ο ∆ήµαρχ ος Φυλής.

4 θέσεις εργασίας για
τις Κοινωνικές ∆οµές
στο ∆ήµο Αχαρνών

Ο ΣΕΓΑΣ τίµησε τον ∆ήµο Μεγαρέων
Μέσω του ∆ηµάρχου Γρηγόρη Σταµούλη

Σ

υν εχ ίζον τας
την παράδοση
καλών
σχ έσεων µε τον
ΣΕΓΑΣ ο ∆ήµος
Μεγαρέων δέχ τηκε
τιµητική διάκριση
από την Ελλην ική
Οµοσπον δία Κλασσικού Αθλητισµού
στο πρόσωπο του ∆ηµάρχ ου Γρηγόρη Σταµούλη.
Ο κ. Σταµούλης συµµετείχ ε σε ειδική τελετή βραβεύσεων εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στο Στάδιο Ειρήν ης και Φιλίας το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου οι οποίοι τιµήθηκαν ως αν αγν ώριση της στήριξης την οποία προσφέρουν οι ∆ήµοι τους στις διοργαν ώσεις του ΣΕΓΑΣ.
Τιµήθηκαν οι εξής ∆ήµαρχ οι:

Λάζαρος Κυρίζογλου – ∆ήµαρχ ος Αµπελοκήπων
∆ηµήτρης Γιάν ν ου – ∆ήµαρχ ος Έδεσσας
Αν έστης Αγγελής – ∆ήµαρχ ος Καστοριάς
Αγγελος Κων σταν τάκης – Αν τιδήµαρχ ος Κεφαλλην ίας
Γρηγόρης Σταµούλης- ∆ήµαρχ ος Μεγαρέων
Γρηγόρης Στάµκος – ∆ήµαρχ ος Πέλλας
Κώστας Μαραβάς – ∆ήµαρχ ος Πύλης
Αποτελεί πραγµατικότητα ότι διαχ ρον ικά ο ∆ήµος
Μεγαρέων φιλοξεν εί τοπικά, περιφερειακά και εθν ικά
πρωταθλήµατα κλασσικού αθλητισµού και πάν τα τα
στελέχ η του προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη στις
διοργαν ώσεις.
Εξ ου και η πολύ καλή σχ έση του ∆ήµου µε την
Οµοσπον δία η οποία εν ισχ ύεται µε τις δράσεις και το
έργο του Αθλητικού Οµίλου Μεγάρων , έν α σωµατείο –
µέλος του ΣΕΓΑΣ το οποίο καλλιεργεί συστηµατικά την
εν ασχ όληση των ν έων µε τα αγων ίσµατα του στίβου.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης "∆οµή Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό
Φαρµακείο ∆ήµου Αχαρνών ", στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική 20142020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΚΑΙ
∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ», στο ∆ήµο Αχαρνών που εδρεύει
στις Αχαρνές και συγκεκριµένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε
τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
ΠΕ Φαρµακοποιός
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε ο ετήσιος χορός των Κέντρων
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων του ∆ήµου Χαϊδαρίου

Σ

την εκδήλωση, την οποία
παρακολούθησε πλήθος
κόσµου, παραβρέθηκαν ο
∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής
Μέριµνας και Αλληλεγγύης Ναουάφ
∆αουάχερ καθώς επίσης και ο ∆ιευθυντής της Κοινωνικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου Μιχάλης Κοκκάρας.

Ο ∆ήµαρχος ευχήθηκε καλή
χρονιά στους παρευρισκόµενους,
µε υγεία και ειρήνη σε όλο τον
κόσµο. Επεσήµανε την εξαιρετική
δουλειά που κάνει η κοινωνική
υπηρεσία του ∆ήµου προσφέροντας πραγµατικά δηµιουργικό χρόνο στην τρίτη ηλικία µέσα από τα προγράµµατα και τις πρωτοβουλίες στα ΚΑΠΗ. Τέλος, συνεχάρη το προσωπικό στα
ΚΑΠΗ για την όµορφη διοργάνωση και τη συνολική προσφορά του.
∆ραστηριότητες των ΚΑΠΗ ∆ήµου Χαϊδαρίου
Στο µεταξύ, ο ∆ήµος Χαϊδαρίου προχωρά σε πολιτιστικές δραστηριότητες
για τα µέλη των ΚΑΠΗ του ∆ήµου. Σε αυτό το πλαίσιο:

κατά τόπους ΚΑΠΗ του ∆ήµου.

– Τη θεατρική παράσταση «Κάλλιο πέντε και στο
χέρι» στο θέατρο «Από Κοινού» στον Κεραµεικό θα
παρακολουθήσουν την Παρασκευή 16 Φλεβάρη τα
µέλη των ΚΑΠΗ ∆ήµου Χαϊδαρίου. Η θεατρική παράσταση είναι µε την Ελένη
Γερασιµίδου, τον Αντώνη
Ξένο και άλλους. Η τιµή
εισιτηρίου είναι 8 ευρώ και
τιµή µεταφοράς 3 ευρώ.
Ώρα αναχώρησης στις 7.15
µ.µ.,
από
την
οδό
Καρδίτσης 5. Εγγραφή στα

– Επίσης, την Τρίτη 27 Φλεβάρη τα µέλη των ΚΑΠΗ ∆ήµου Χαϊδαρίου θα
επισκεφτούν το Μουσείο της Ακρόπολης. Η αναχώρηση από το ΚΑΠΗ στην
οδό Καρδίτσης 5, θα γίνει στις 9 π.µ., µε τιµή εισόδου για το Μουσείο 3 ευρώ
και τιµή µεταφοράς 3 ευρώ. ∆ηλώσεις συµµετοχής καθηµερινά, από τις 9 π.µ.
έως τις 12 µ. και 5 µ.µ. εώς τις 7 µ.µ.
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ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Συνάντηση µε τη Συγγραφέα Φιλοµήλα Λαπατά

Ο

Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου
του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Μελέτιος
Μπουραντάς και η υπεύθυνη της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, κ. Ασηµίνα Φούφα –
Κορώνη, ενηµερώνουν όλους τους Ασπροπύργιους και τους βιβλιόφιλους της Αττικής ότι, την
Πέµπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018, στις 18:30 στη
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, στον 3ο όροφο του Πνευµατικού, (Αλέκου Παναγούλη 13), θα πραγµατοποιηθεί, η επόµενη συνάντηση µε Συγγραφέα
στο πλαίσιο του θεσµού «Λέσχης Ανάγνωσης».
Τα µέλη και οι φίλοι της Λέσχης, θα έχουν την
τιµή να γνωρίσουν από κοντά, τη βραβευµένη
και πολυγραφότατη Συγγραφέα, κ. Φιλοµήλα
Λαπατά, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το
1952. Σπούδασε δηµόσιες σχέσεις, µιλάει ξένες
γλώσσες και έχει ταξιδέψει πολύ. Ζει µεταξύ
Ελλάδας και Ιταλίας. Στο παρελθόν εργάστηκε στην Αµερικανική Πρεσβεία και σε τράπεζα.
Εµπνευσµένη από τις εµπειρίες που απέκτησε στα ταξίδια της και προσπαθώντας να κατανοήσει την ανθρώπινη φύση και τη δυναµική των σχέσεων, οδηγήθηκε από νωρίς στο γράψιµο.
Τιµήθηκε στην Ιταλία το 2005 µε το βραβείο "Citta di Bacoli" (αρχαία Cuma) και το 2006 µε το βραβείο
Premio Internazionale per la Cultura "Sebetia-Ter".

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ

Η

Γενική Κλινική ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ σε συνεργασία
µε το Τµήµα Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου
‘ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’ σας καλεί να συµµετέχετε στην Εθελοντική Αιµοδοσία
την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα
08.30 π.µ. - 14.00 µ.µ. στo κτίριο της Γενικής Κλινικής ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ
Πελοπίδα 19, 12136, Περιστέρι (πλησίον Σταθµού ΜΕΤΡΟ Ανθούπολης)
Τηλ. 2105735311-14, Fax 2105711531
∆ΩΣΕ ΑΙΜΑ, ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΖΩΗ!
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Απόφαση διενέργειας διαγωνισµού
για την εναλλακτική διαχείριση
αποβλήτων εκσκαφών και
κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)
έλαβε το ∆.Σ. Ελευσίνας κατά τη
συνεδρίαση της 13/2/2018.

ΕΠΙ ΠΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ Η ΤΡΟΧΑΙΑ

Η

Ελλην ική Αστυν οµία, λόγω της αυξηµέν ης
κίν ησης των εκδροµέων από και προς τα αστικά
κέν τρα εν όψει του εορτασµού των εορτών των
Αποκριών και της Καθαράς ∆ευτέρας, λαµβάν ει αυξηµέν α
µέτρα Τροχαίας, κατά το διάστηµα από 16 έως 19 Φεβρουαρίου 2018, σε όλο το οδικό δίκτυο της Χώρας, µε σκοπό την
ασφαλή µετακίν ηση των πολιτών και την πρόληψη των
τροχαίων ατυχηµάτων .
Ο σχεδιασµός των µέτρων περιλαµβάν ει:

• αστυν όµευση του οδικού δικτύου κατά τοµείς, βάσει των
ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συν θηκών κάθε περιοχής,
• αυξηµέν η αστυν οµική παρουσία και εν ισχυµέν η αστυν όµευση των σηµείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται
συχν ότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων ,
• αυξηµέν α µέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους µεγάλων
αστικών κέν τρων , όπου παρατηρείται µεγάλη κίν ηση οχηµάτων ,
• ρύθµιση της κυκλοφορίας µε πεζούς τροχον όµους, σε
βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής
συµφόρησης,
• συγκρότηση συν εργείων γεν ικών και ειδικών τροχον οµικών ελέγχων (ιδιαίτερα για τη βεβαίωση επικίν δυν ων παραβάσεων , όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την

επήρεια αλκοόλ, αν τικαν ον ικό προσπέρασµα, κ.λπ. καθώς
και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύν ον ται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχηµάτων , όπως
η χρήση κιν ητών τηλεφών ων κατά την οδήγηση),
• αυξηµέν α µέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται
µαζική διακίν ηση επιβατών (αεροδρόµια, λιµάν ια, σταθµοί,
κ.λπ.),
• κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε τόπους που θα πραγµατοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις,
• παρουσία τροχον όµων στους Σταθµούς ∆ιοδίων της
Χώρας για τη διευκόλυν ση της κυκλοφορίας, την εν ηµέρωση
και την παροχή συµβουλών στους οδηγούς και τους συν επιβάτες και
• εν ηµέρωση των πολιτών µέσω των Γραφείων Τύπου, σε
κάθε περίπτωση που καθίσταται αν αγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοιν ού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και
άλλων προβληµάτων .
Επισηµαίν εται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρµογής των µέτρων , θα βρίσκον ται σε αυξηµέν η επιχειρησιακή ετοιµότητα
τόσο το προσωπικό όσο και τα µέσα της Ελλην ικής
Αστυν οµίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυν όµευσης. Συγκεκριµέν α, θα διατεθούν περιπολικά, µοτοσικλέτες
και συµβατικά οχήµατα, µε το αν άλογο προσωπικό και εξοπλισµό για την αποτελεσµατική αστυν όµευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Υπενθυµίζεται ότι ο δήµος Ελευσίνας ήδη από το
2012 (πρώτος απ’ όλους τους δήµους της χώρας) εφαρµόζει την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (µπάζων), συνάπτοντας σύµβαση µε εγκεκριµένο σύστηµα
για τη διάθεση των Α.Ε.Κ.Κ. Ανάλογα µε την κατηγορία
των µπάζων, η επιβάρυνση του ∆ήµου για τη διάθεση
κυµαίνεται από 3,1 µέχρι 13,4 €/τόνο.
Με κατάλληλη επεξεργασία (κοσκίνισµα) κατορθώνουµε να διαθέτουµε το µεγαλύτερο ποσοστό των
µπάζων µε επιβάρυνση 3,1 €/τόνο.
Αν ο ∆ήµος δεν διαχειριζόταν µε αυτό τον τρόπο τα
µπάζα, αυτά θα κατέληγαν ή στη χωµατερή µε χρέωση
45€/τόνο ή σε κάποιο ρέµα, οικόπεδο ή κοινόχρηστο
χώρο, πρακτικές που ακολουθούν οι περισσότεροι
δήµοι.
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ΕΝΠΕ: Να ενταχθούν όλοι οι επιλαχόντες νέοι αγρότες στο υποµέτρο 6.1

Να εν ταχ θούν όλοι οι επιλαχ όν τες ν έοι αγρότες που πληρούν τα
κριτήρια
στο
υπ οµέτρο
6.1
«Εν ισχ ύσεις για τη σύσταση
επιχ είρησης από ν έους γεωργούς»
του Προγράµµατος Αγροτικής Αν άπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20 καθώς και
ν α επ αν απ ροκηρυχ θεί το υπ οµέτρο στις Περιφέρειες όπου δεν
εξαν τλήθηκε ο αρχ ικός προϋπολογισµός, ζητεί η Έν ωση Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝΠΕ) από την πολιτική
ηγεσία του Υ πουργείου Αγροτικής
Αν άπτυξης και Τροφίµων .

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Έν ωσης Περιφερειών Ελλάδας συζήτησε
στη σηµεριν ή του συν εδρίαση την
απόφαση του Υ πουργείου Αγροτικής Αν άπτυξης και Τροφίµων για
καταν οµή πρόσθετων κον δυλίων
µέσω της υπερδέσµευσης στις Περιφέρειες στις οποίες εκατον τάδες
επ ιλαχ όν τες ν έοι αγρότες δεν
εν τάσσον ται στο υπµέτρο 6.1 αν
και π ληρούν τα κριτήρια και
συγκεν τρών ουν υψηλή βαθµολογία
και διαπίστωσε:

-H καταν οµή των π ρόσθετων
πιστώσεων έγιν ε µε απόφαση ευάλωτη στην ισον οµία, την ισοπολιτεία και το δίκαιο. Τηρήθηκαν δύο
µέτρα και σταθµά καθώς, αν και το
Υ πουργείο αν ακοίν ωσε «οριζόν τιο»
ποσοστό υπερδέσµευσης 10%, σε
µία Περιφέρεια η υπερδέσµευση
είν αι χ αµηλότερη του 10% εν ώ σε
άλλη αν έρχ εται σε 59,29% σύµφων α µε δηλώσεις του αρµόδιου Γεν ικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής
και ∆ιαχ είρισης Κοιν οτικών Πόρων
κ. Χ. Κασίµη. Στις υπόλοιπες Περιφέρειες τα ποσοστά υπερδέσµευσης κυµαίν ον ται από 13-14% έως
και σχ εδόν 20%.

-Απ οτέλεσµα των απ οφάσεων
αυτών του Υ πουργείου είν αι στο
ίδιο Υ ποµέτρο του ΠΑΑ ν α εν τάσσον ται ν έοι αγρότες µε χ αµηλότερη
βαθµολογία απ’ αυτούς που µέν ουν
εκτός, γεγον ός που παραβιάζει τους

καν όν ες ισον οµίας και του κράτους
δικαίου και στερεί τον πρωτογεν ή
τοµέα από τη δηµιουργική συµβολή
εκατον τάδων ν έων αν θρώπων σε
µια εποχ ή µάλιστα που η αγροτική
οικον οµία αν αδεικν ύεται, κατά
κοιν ή εκτίµηση,
ως βασικός
π υλών ας της π αραγωγικής αν ασυγκρότησης της Ελλάδας και της
πορείας εξόδου της από την κρίση.

-Οι ν έοι αγρότες που δεν εν τάσσον ται στο Υ ποµέτρο 6.1 υφίσταν ται πολλαπλή ζηµία καθώς δεν στερούν ται µόν ο της χ ρηµατοδότησης
απ’ αυτό αλλά δεν έχ ουν τα ίδια
δικαιώµατα µε τους εν ταχ θέν τες
ν έους αγρότες και σε άλλες δράσεις
του ΠΑΑ όπως το Υ ποµέτρο 4.1
(Σχ έδια Βελτίωσης).

-Η δικαιολογία που επικαλέστηκε ο
κ. Χ. Κασίµης για την ευν οϊκή
µεταχ είριση συγκεκριµέν ης Περιφέρειας (δήλωσε ότι «ήταν δέσµευση
του Πρωθυπουργού γιατί είν αι η πιο
φτωχ ή περιφέρεια της Ευρώπης»)
έρχ εται σε καταφαν ή αν τίθεση µε
τον Καν ον ισµό Εφαρµογής του
Προγράµµατος Αγροτικής Αν άπτυξης.
Μετά από συζήτηση το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΕΝΠΕ αποφάσισε
και ζητεί από το Υ πουργείο Αγροτικής Αν άπτυξης και Τροφίµων :
-Να εν ταχ θούν στο Υ ποµέτρο 6.1
του ΠΑΑ όλοι οι επιλαχ όν τες ν έοι
αγρότες που πληρούν τα κριτήρια
τόσο για λόγους ισον οµίας όσο και
επειδή πρέπει ν α στηριχ θεί έµπρακτα η ηλικιακή αν αν έωση του αγρ-

οτικού πληθυσµού, για την οποία
άλλωστε έχ ει δεσµευθεί και η ίδια η
κυβέρν ηση µέσω της Στρατηγικής
για την Αν ταγων ιστικότητα του Αγροτικού Τοµέα.

-Να επαν απροκηρυχ θεί άµεσα το
Υ ποµέτρο 6.1 στις Περιφέρειες στις
οποίες δεν εξαν τλήθηκε ο προϋπολογισµός στην πρώτη προκήρυξη.

-Το προκηρυχ θούν άµεσα όλα τα
µέτρα, υποµέτρα και δράσεις του
ΠΑΑ 2014-20 π ου δεν έχ ουν
ακόµη προκηρυχ θεί.

Με την ευκαιρία το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Έν ωσης Περιφερειών Ελλάδας επαν αβεβαιών ει ότι
θεωρεί αυτον όητο αφ’ εν ός πως «το
Υ πουργείο Αγροτικής Αν άπτυξης
και Τροφίµων δεν πρέπει απλά ν α
σέβεται απόλυτα τον Καν ον ισµό
Εφαρµογής του ΠΑΑ 2014-20 αλλά
ν α δίν ει πρώτο το παράδειγµα στην
εφαρµογή του» κι αφ’ ετέρου ότι «οι
Έλλην ες αγρότες και κτην οτρόφοι
αξίζουν της ίδιας µεταχ είρισης και
της εξίσωσης προς τα πάν ω».

«Το αίτηµα εκατον τάδων ν έων
αγροτών είν αι δίκαιο και πρέπει ν α
γίν ει πράξη», επισηµαίν ει το ∆Σ της
ΕΝΠΕ

*Το ∆Σ της ΕΝΠΕ απέστειλε έγγραφο στον Γεν ικό Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχ είρισης Κοιν οτικών Πόρων κ. Χ. Κασίµη και
ζητεί επειγόν τως συν άν τηση για τα
συγκεκριµέν α θέµατα.

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
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«Στο σφυρί» Porsche, Audi Mercedes από
τον Ο∆∆Υ στα Άνω Λιόσια στις 16/2

Μ

Ανεφάρµοστη η
εκχώρηση ακινήτου στο
∆ηµόσιο για εξόφληση
φόρου κληρονοµιάς

Σ

τον «αέρα» βρίσκεται η διάταξη
του νόµου Ν.4621/2014 που
προβλέπει την εκχώρηση ακινήτου στο ∆ηµόσιο για εξόφληση φόρου
κληρονοµιάς από πολίτες που έχουν
αποδεδειγµένη αδυναµία καταβολής του
φόρου µε µετρητά, καθώς εκκρεµεί η
έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.
Μάλιστα, αν και τον Οκτώβριο του
2016 ο πρώην αναπληρωτής υπουργός
Οικονοµικών Τρύφωνας Αλεξιάδης είχε
δηλώσει στη Βουλή ότι η εν λόγω απόφαση ήταν τότε στο τελικό στάδιο επεξεργασίας της, απαντητική επιστολή της
ΑΑ∆Ε στον Ανδρέα Λοβέρδο που κοινοποιήθηκε προ ηµερών στο Κοινοβούλιο
απαντά ακριβώς το ίδιο.
Στην απάντηση της ΑΑ∆Ε τονίζεται
πως για την εκχώρηση ακινήτου στο
∆ηµόσιο για εξόφληση φόρου κληρονοµιάς απαραίτητη είναι η έκδοση της
ανωτέρω κανονιστικής απόφασης υπουργού Οικονοµικών η οποία τελεί υπό
επεξεργασία από την συν αρµόδιες

υπ ηρεσίες. «Σηµειών εται ότι οι
συν αρµόδιες εµπλεκόµεν ες υπηρεσίες
υπ άγον ται τόσο στην Αν εξάρτητη
Αρχ ή ∆ηµοσίων Εσόδων όσο και στη
Γεν ική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας και στη Γεν ική Γραµµατεία Οικον οµικής και ∆ηµοσιον οµικής πολιτικής
του υπουργείου Οικον οµικών », αποσαφην ίζεται σχ ετικά.
Ακόµη, ξεκαθαρίζεται πως η εν λόγω
διάταξη εφαρµόζεται π εριοριστικά
µόν ο σε π ερίπ τωση οικον οµικής
αδυν αµίας του αιτούν τος για εξόφληση
του φόρου κληρον οµιάς µε µετρητά και
όχ ι σε κάθε περίπτωση αδυν αµίας
εξόφλησης φόρου από οποιοδήποτε
αιτία και η εφαρµογή αυτή είν αι δυν ητική και όχ ι υποχ ρεωτική.
«Με την επικείµεν η έκδοση της ως
άν ω υπουργικής απόφασης θα καθοριστούν µεταξύ άλλων τα απαιτούµεν α
δικαιολογητικά π ου θα π ρέπ ει ν α
προσκοµίσει ο φορολογούµεν ος και ν α
συγκεν τρώσει ο αρµόδιος προϊστάµεν ος της ∆ΟΥ παραλαβής της αίτησης,
καθώς και το όργαν ο στο οποίο θα
αποσταλεί ο φάκελος της υπόθεσης
συµπληρωµέν ος καταλλήλως προκειµέν ου ν α αποφασίσει για την αποδοχ ή
του αιτήµατος», αν αφέρει η απάν τηση
της ΑΑ∆Ε.

ια µεγάλη λίστα δίτροχ ων και τετράτροχ ων οχ ηµάτων βγάζει σε δηµοπρασία ο
Ο∆∆Υ , µε πολύ χ αµηλές τιµές, σήµερα 16 Φεβρουαρίου. Μεγάλο εν διαφέρον
παρουσιάζεται στη δηµοπρασία που θα διοργαν ώσει ο Ο∆∆Υ την Παρασκευή,
16 Φεβρουαρίου και ώρα 9:00 το πρωί, στην αίθουσα δηµοπρασιών της αποθήκης
Μαγουλέζας στα Άν ω Λιόσια.
∆ίκυκλα και τετράτροχ α οχ ήµατα θα είν αι διαθέσιµα για αγορά από τους εν διαφερόµεν ους, σε προν οµιακές τιµές.
Η επίσκεψη στην αποθήκη επιτρέπεται από 13 Φεβρουαρίου και µέχ ρι 15, εν ώ οι
ώρες που θα παραµέν ει αν οικτή είν αι από τις 8:30 το πρωί έως τις 13:30 το
µεσηµέρι.

ΧΑΛΚΙ∆Α

Καταστηµατάρχης απείλησε µε µαχαίρι
υπαλλήλους της ∆ΕΗ

∆υο µέρες µετά το
περιστατικό στην
Πάτρα µια ακόµα
επίθεση σε βάρος
των εργαζοµέν ων
στη ∆ΕΗ έλαβε
χ ώρα στη Χαλκίδα.
Συγκεκριµέν α,
υπ άλληλοι
της
∆ΕΗ επ ισκέφθηκαν
κατάστηµα
στο κέν τρο της
π όλης, π ροκειµέν ου ν α διεξάγουν
έλεγχ ο για ρευµατοκλοπή και ν α διακόψουν την παράν οµη διαδικασία.
Ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος επιτέθηκε αρχ ικά φραστικά στους υπαλλήλους, εν ώ
στη συν έχ εια έφτασε στο σηµείο ν α βγάλει µαχ αίρι και ν α τους απειλήσει, έτσι ώστε
ν α φύγουν και ν α µην προχ ωρήσουν σε έλεγχ ο.
Το περιστατικό αν αφέρθηκε αµέσως στην Αστυν οµία, η οποία διεξάγει τη σχ ετική
προαν άκριση.
Ακόµη µία φορά όµως
η
Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση δεν επέστρεψε
τον φάκελο.
Τα ερωτήµατα που
εγείρονται
είναι
αµείλικτα:

1.
Γιατί; Γιατί η
∆ιοίκηση προσπαθεί µε
κάθε τρόπο να κρατήσει
σε λειτουργία ένα εργοστάσιο το οποίο λειτουργεί µε τρόπο που θέτει σε
σοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον;

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Λειτουργώντας γραφειοκρατικά , προώθησαν τα αποσπασµατικά στοιχεία που έλαβαν και όσα άλλα ακολούθησαν χωρίς ποτέ όµως να επιστρέψουν τον φάκελο.
Τελικώς το Περιφερειακό Συµβούλιο συνεδρίασε και
πάλι στις 27.04.2017.
Τότε τέθηκε το ζήτηµα ότι αφενός η εταιρία προτείνει
µεθόδους που είναι πειραµατικές και απέχουν πολύ από
το να εφαρµοστούν στη βιοµηχανία, αφετέρου, δεν µπορεί να εκδοθούν περιβαλλοντικοί όροι πριν υπάρξει
πλήρης συµµόρφωση της µε το πρόγραµµα που της
έχει επιβληθεί για την αποµάκρυνση των τοξικών της
αποβλήτων.

2.
Πώς είναι
δυνατόν να λειτουργεί το
2018 ένα τόσο ρυπογόνο εργοστάσιο που παράγει
επικίνδυνα τοξικά απόβλητα χωρίς περιβαλλοντικούς
όρους από το 2015;

3.
Γιατί η Επιτροπή της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει ρύπανση, στην
οποία πάντως συµµετέχει ο ίδιος υπάλληλος, ως Πρόεδρος της ΠΕΑΠΖ, ο οποίος είναι αρµόδιος να αποφασίσει την έγκριση της µελέτης της εταιρίας ή την επιστροφή του φακέλου!
4.
Μήπως ήρθε η ώρα να επιληφθεί ο επιθεωρητής δηµόσιας διοίκησης;
5.
Πόσο καιρό ακόµα θα κρύβεται η διοίκηση και
οι ιδιοκτήτες της εταιρίας;

6.
Ποιοι εισηγούνται στον ΑΝΥΠΕΝ να στέλνει επιστολές µε αντικείµενο την παράταση της λειτουργίας και
να παρεµβαίνει τόσο στις αποφάσεις της ∆ιοίκησης, όσο
και της ∆ικαιοσύνης;
Επιτέλους πρέπει όλοι να σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων.

Όσοι παραβιάζουν συστηµατικά την νοµοθεσία για την
προστασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να µένουν
ατιµώρητοι.
Και στις διαδικασίες αυτές πρέπει να ασχολούνται
µόνο οι αρµόδιοι, όχι τµήµατα του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ουδεµία σχέση έχουν µε τα θέµατα αυτά.
Στα ποινικά ακροατήρια οι εκπρόσωποι της εταιρίας απαλλάσσονται ελλείψει δόλου.

Αθωώνονται επειδή «δεν φταίνε αυτοί» που οι συνθήκες αποθήκευσης είναι ακατάλληλες, διότι η ∆ιοίκηση τις
έχει συµπεριλάβει στην περιβαλλοντική άδεια παρά το
γεγονός ότι δεν πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας(!!!) και στις περισσότερες δίκες δεν καλούνται καν
µάρτυρες, ούτε παρίσταται κάποιος από την πλευρά του
Υπουργείου.
Στη µοναδική περίπτωση που παρέστη αρµοδίως
µάρτυρας (πρόσφατη δίκη στο Εφετείο), το αποτέλεσµα
ήταν φυσικά το προαναφερθέν καταδικαστικό.
Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος τρελάθηκαν;
Είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα να λειτουργούν τέτοιες
επιχειρήσεις;
Εάν κάποιες µονάδες παράγουν χωρίς να διαθέτουν
καν περιβαλλοντικές άδειες, πρέπει να κλείνουν άµεσα
και χωρίς περιστροφές.

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗ ΣΤΟ W W W .THRIASSIO.GR

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΠΟ 120 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ

ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Επικοινωνία 6982155684
Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος (160τµ) το κέντρο του
Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη &
Υψηλάντου). ∆ιαµορφ ωµένος χώρος
µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο
περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418
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18 /2 ΠΑΤΡΑ
Μ ον οήµερη στο Πατριν ό Καρν αβάλι
- ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 15€

3 -4/3 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
∆ιήµερη διαµον ή στο Καρπεν ήσι στο
ΕΛΒΕΤΙΑ µε πρωιν ό,
γεύµα Σαββάτου στην ταβέ ρν α ΦΩΛΙΑ στο
Καρπεν ήσι ( συµπεριλαµβάν εται ) επίσκεψ η
στην Ιερά Μ ον ή
Παν αγιας Προυσιώτισσας
- ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 75€

θριάσιο-13

11/3 ΛΙ ΜΝ Η ΤΣ ΙΒΛ ΟΥ - ΖΑ ΡΟΥ ΧΛΑ
Μ ον οήµερη - ώρα αν αχώρησης 8.00
τιµή 15€

18/3 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ
- ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
Μ ον οήµερη, επίσκεψ η στην Αγία Λαυρα,
µετά Καλάβρυτα για καφέ , φαγητό στο
GRAND CHALLET
( δεν συµπεριλαµβάν εται ) και επίσκεψ η
στο Μ έ γα Σπήλαιο
- ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 15€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€, συζητήσιµη
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οικιακές εργασίες(καθαριότητα -σίδερο) µε 5 ευρώ
την ώρα . Κα. Σοφία
6997505700

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ.
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

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

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-5573042. Fax:
210-5576988
ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600

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

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

Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

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

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

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

θριάσιο-15

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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

∆ΥΤΙΚΗΣ

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΤΟΡΝΑ∆ΟΡΟΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20,
Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τ η λ έφω ν α
Ε πι κ ο ιν ω ν ί ας :
2132006489 & 2105576704
E-mail για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

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

16-θριάσιο

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

