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Τα προγράµµατα αφορούν στην υλοποίηση επενδύσεων για αγροτικές
εκµεταλλεύσεις για την παραγωγή ανταγωνιστικών γεωργικών προϊόντων που αξιοποιούν
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και προστατεύουν το περιβάλλον.
σελ. 2

Γεωλογική έρευνα για
αντιπληµµυρικό σχεδιασµό

σελ. 2-4

στη ν ευ ρύ τερ η περ ιο χή τ ης Μ άν δρ ας

Χ. Παππούς: Αλλάζουµε την αρνητική
εικόνα δεκαετιών.

Πρώτο βήµα, η ενίσχυση της ασφάλειας στην πόλη.
Επόµενο βήµα, η ενεργειακ ή αυτοτέλεια του ∆ήµου µε
παράλληλη βελτίωση της ζωής των ∆ηµοτών.

σελ. 3-11

«Καίγεται» ακόµη
ο κατεστραµµένος
σκουπιδότοπος στον
Ασπρόπυργο

Το περιεχόµενο ενός εργοστασίου
ανακύκλωσης που κάηκε το 2015
πρέπει να αποµακρυνθεί µε 5 εκατ. που
διέθεσε το «Πράσινο Ταµείο»

σελ. 3

σελ. 9

Έκλεψαν και
βανδάλισαν αυτοκίνητο
γνωστού επιχειρηµατία
στα Μέγαρα σελ. 5

ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆ιορισµός δικηγόρου για
τον χειρισµό της υπόθεσης οφειλών
του ∆ήµου προς την ΕΥ∆ΑΠ.

«Πρωτοκαθεδρία»
των ευέλικτων
µορφών εργασίας
Θετικό ισοζύγιο κατά 16.628
θέσεις, δείχνει το ΕΡΓΑΝΗ
για τον µήνα Φεβρουάριο σελ.

Λύση στο πρόβληµα
σχολικής στέγης

του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου
και Νηπιαγωγείου
Αχαρνών δίνει η ΚΤΥΠ Α.Ε..

"Εν..τυπώσεις"
στην Ελευσίνα

Μια νοσταλγική περιήγηση στα
έντυπα που αποτύπωσαν στο χαρτί
τους προβληµατισµούς και
τις σκέψεις τους για την πόλη!

σελ. 7

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΤΑ∆ΟΡΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

σελ. 5

3

TIG - MIG, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

σελ. 15

2-θριάσιο
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Ασπρόπυργος

Λιόσης Αν αστάσιος Κ. Ειρήν ης 2 & Αγίου
∆ηµητρίου, 2105580218
Ελευσίνα

Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.

Ενηµερωτική Ηµερίδα για τα «Σχέδια Βελτίωσης»
στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ασπροπύργου

Τα προγράµµατα αφορούν στην υλοποίηση επενδύσεων για αγροτικές εκµεταλλεύσεις
για την παραγωγή ανταγωνιστικών γεωργικών προϊόντων που αξιοποιούν
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και προστατεύουν το περιβάλλον.

∆ήµητρος 54, 2105549968

Μάνδρα
Κληρον όµοι Βασιλείου Ισιδώρα Π.
Στρατηγού Ρόκκα 67, 2105555236
Άνω Λιόσια

Ρεσβάν ης Νικόλαος Ι., Παν αγίας Γρηγορούσης
50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

Αχαρν ές
ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ
Λεωφόρος Πάρν ηθος 121, 2102465660
Χαϊδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ.
Φυλής 1 & Πύλου, Χαϊδάρι - ∆άσος, 12462,
2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια
Η θερµοκρασία από 11 έως 22
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ηλιάνα, Λιάνα, Λυσίµαχος, Λυσιµάχη
Ξάνθος, Ξανθή, Σεβηριανός, Σεβηριανή
Σµάραγδος, Σµαράγδης, Σµαραγδένιος, Σµάρης,
Σµαράγδα, Σµαραγδένια, Σµαραγδή

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

Ο

∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
ενηµερώνει τους ∆ηµότες ότι, η ∆ιεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής (∆ΑΚΠ) της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, της Περιφέρειας Αττικής, διοργανώνει δύο (2) Ηµερίδες µε θέµα, « Σχέδια Βελτίωσης
(∆ράσεις 4.1.1 και 4.1.3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2010)».
Τα προγράµµατα αφορούν στην υλοποίηση επενδύσεων για αγροτικές εκµεταλλεύσεις για την παραγωγή ανταγωνιστικών γεωργικών προϊόντων που αξιοποιούν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και προστατεύουν
το περιβάλλον.
Οι ηµερίδες διοργανώνονται σε συνεργασία µε τη ∆ΑΟΚ

Π.Ε. ∆υτικής Αττικής και θα λάβουν χώρα:
•
Την Τετάρτη, 14-03-2018 και ώρα 18:30, στην
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μεγαρέων
(Χρ. Μωραίτου & Μαυρουκάκη, Μέγαρα).
•
Την Πέµπτη, 15-03-2018 και ώρα 18:00, στην
αίθουσα εκδηλώσεων «∆ηµήτριος Καλλιέρης» του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου (Αλέκου
Παναγούλη 13, Ασπρόπυργος).
Οι εισηγητές θα εξηγήσουν τα πάντα, γύρω από την επιλεξιµότητα φυσικών και νοµικών προσώπων, την επιλεξιµότητα των δαπανών και το ύψος του επιλέξιµου
προϋπολογισµού, για τις αιτήσεις στήριξης – χρηµατοδότησης.

Γεωλογική έρευνα για
αντιπληµµυρικό
σχεδιασµό στη Μάνδρα

Ο

λοκληρωµένη
γεωλογική έρευνα
για
την
ανάσχεση του πληµµυρικού
κινδύνου
στην
ευρύτερη περιοχή της
Μάνδρας θα πραγµατοποιήσει το Ινστιτούτου
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών
(ΙΓΜΕ), σε συνεργασία
και µε χρηµατοδότηση
(41.800 ευρώ) της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν
έγκρισης του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Σκοπός της έρευνας
είναι η συνολική αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής, της ποίας «ο κύριος
οικιστικός ιστός της Μάνδρας αναπτύσσεται στη συµβολή ρεµάτων», προκειµένου να ληφθούν τα απαιτούµενα
προληπτικά µέτρα περιορισµού των πληµµυρικών φαινοµένων, τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής
Γιάννης Βασιλείου στην εισήγηση του.

Πρόσθεσε ότι τα αποτελέσµατά της θα αξιοποιηθούν
από την Περιφέρεια για τον ορθολογικό σχεδιασµό και
την αναβάθµιση των υποδοµών, µε τελικό στόχο την
προστασία των κατοίκων και του περιβάλλοντος.

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Χ. Παππούς: Αλλάζουµε την αρνητική εικόνα δεκαετιών.

θριάσιο-3

Πρώτο βήµα, η ενίσχυση της ασφάλειας στην πόλη.

Επόµενο βήµα, η ενεργειακή αυτοτέλεια του ∆ήµου µε
παράλληλη βελτίωση της ζωής των ∆ηµοτών.

Γ

υρίζουµε σελίδα κι από ουραγός του Λεκαν οπεδίου, σύν τοµα θα είµαστε πρότυπο για την
περιβαλλον τική και κοιν ων ική µας αν άπτυξη,
δήλωσε πρόσφατα ο δήµαρχ ος Φυλής, µε αφορµή τα
εγκαίν ια του κτηρίου της Υ ποδιεύθυν σης Ασφάλειας
∆υτικής Αττικής . Συγκεκριµέν α, όπως τόν ισε ο κ. Χρ.
Παππούς πρώτο βήµα είν αι , η εν ίσχ υση της ασφάλειας στην πόλη. Επόµεν ο βήµα, η εν εργειακή αυτοτέλεια του ∆ήµου µε παράλληλη βελτίωση της ζωής των
∆ηµοτών .
Η σηµεριν ή ∆ηµοτική Αρχ ή του ∆ήµου Φυλής υλοποιεί τα τρία τελευταία χ ρόν ια έν α ολοκληρωµέν ο
σχ έδιο , µε κύριους άξον ες :

•
Την εξυγίαν ση των οικον οµικών του ∆ήµου
•
Την εν ίσχ υση των υποδοµών της πόλης
•
Τη στήριξη των συµπ ολιτών µας που διαβιούν σε συν θήκες φτώχ ειας
•
Την π αροχ ή π ρότυπ ων
δηµοτικών υπηρεσιών στον πολίτη
•
Την εν ίσχ υση του αισθήµατος ασφάλειας των κατοίκων
•
Την αλλαγή φυσιογν ωµίας
του ∆ήµου και τη µετατροπή του
στο επόµεν ο διάστηµα, σε πόλη
πρότυπο για την κοιν ων ική και
οικον οµική της αν άπτυξη, µε θετικό
περιβαλλον τικό πρόσηµο.
•
Την υλοποίηση του προγράµµατος εν εργειακής αυτοτέλειας του ∆ήµου
Θεσµική καιν οτοµία του ∆ήµου η εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού πάρκου στο χ ώρο της χ ωµατερής

Για το σχ έδιο αυτό ο Πρωθυπουργός εκφράστηκε µε
ιδιαίτερα θετικά σχ όλια, εν ώ χ αρακτήρισε θεσµική καιν οτοµία την πρωτοβουλία του ∆ήµου ν α εγκαταστήσει
φωτοβολταικό πάρκο στο χ ώρο της χ ωµατερής, η
οποία θα αποκατασταθεί και θα αν απλαστεί.
Συν εχ ίζεται στη σελ. 11

Λύση στο πρόβληµα σχολικής στέγης

του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου
Αχαρνών δίνει η ΚΤΥΠ Α.Ε..

O

ριστικό τέλος στο χρόνιο πρόβληµα σχολικής στέγης του
21ου ∆ηµοτικού Σχολείου και του 24ου Νηπιαγωγείου
Αχαρνών,
η ΚΤΥΠ Α.Ε.. Έπειτα από δυο
δεκαετίες η προσωρινή λύση ανάγκης που εφαρµόστηκε εξ αιτίας
του σεισµού της Πάρνηθας, έγινε τελικώς, χάρη στην αδιαφορία
των αρµοδίων, µόνιµη µε αποτέλεσµα να γίνεται ακόµα µάθηµα
σε λυόµενες και µη συντηρηµένες αίθουσες.
Η παρούσα διοίκηση της ΚΤΥΠ Α.Ε., σε συνεννόηση µε τον
∆ήµο Αχαρνών και την τοπική κοινωνία, έθεσε ως προτεραιότητα
τον τερµατισµό της απαράδεκτης µονιµοποίησης αυτής της προσωρινής λύσης και την δηµιουργία νέου σχολείου.
“Είµαστε κάθετα αντίθετοι στην λογική των λυόµενων αιθουσών ως µόνιµη λύση για την στέγαση της µαθητικής
κοινότητας. Αυτή η απαράδεκτη επί χρόνια πρακτική θα διορθωθεί ώστε οι µαθητές και οι δάσκαλοι να κάνουν µάθηµα
σε ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολείο. Απά την πρώτη στιγµή που µας γνωστοποιήθηκε το πρόβληµα, τέθηκε σε προτεραιότητα και τώρα µπορούµε να προχωρήσουµε στην εφαρµογή της λύσης και να δώσουµε στους µαθητές και στους
δασκάλους, την κατάλληλη υποδοµή για την στέγαση της δηµόσιας παιδείας που απαιτείται.” δήλωσε η Πρόεδρος της
ΚΤΥΠ κ. Ιωάννα Κοντούλη.
Το σχολείο
,
επισκέφτηκε την ∆ευτέρα 5 Μαρτίου,
ο ∆ιευθύνοντας Σύµβουλος της ΚΤΥΠ Α.Ε. κ. Βασίλης Καραγιάννης, συνοδευόµενος από τον ∆ήµαρχος Αχαρνών κ.
Γιάννη Κασαβό. Ο κ. Καραγιάννης ενηµέρωσε το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους εκπροσώπους των γονέων σχετικά µε την προσωρινή µετεγκατάσταση του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου και 24ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, καθώς και την
ανέγερση νέου σχολείου στη θέση του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών.
Όπως ανάφερε ο Ανοιχτός ∆ιαγωνισµός της ΚΤΥΠ ΑΕ για την ανάθεση του έργου: "Προσωρινή µετεγκατάσταση του
21ου ∆ηµοτικού Σχολείου και 24ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών σε οικόπεδο στο ∆ήµο Αχαρνών" προϋπολογισµού
1.190.000 ευρώ ολοκληρώθηκε εντός των χρονοδιαγραµµάτων και ήδη έχει ανακηρυχθεί ο προσωρινός ανάδοχος του
έργου. Με αυτά τα δεδοµένα και αν δεν υπάρχουν ενστάσεις σχετικές µε τον διαγωνισµό, οι εργασίες για τη διαµόρφωση του χώρου µετεγκατάστασης του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου και 24ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών θα ξεκινήσουν
αρχές Απριλίου.
Στόχος είναι, το έργο να ολοκληρωθεί στις αρχές της επόµενης σχολικής χρονιάς, οπότε και θα είναι εφικτή η
µετεγκατάσταση των µαθητών των σχολείων σε, νέο, ασφαλή και πλήρως λειτουργικό χώρο.
Παράλληλα, θα δροµολογηθεί και η δηµοπράτηση για την ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου στο χώρο του 21ου
∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών.

«Πρωτοκαθεδρία»
των ευέλικτων
µορφών εργασίας
Θετικό ισοζύγιο κατά 16.628
θέσεις, δείχνει το ΕΡΓΑΝΗ
για τον µήνα Φεβρουάριο

Θετικό ισοζύγιο προσλήψεων και απολύσεων κατά
16.628 θέσεις εργασίας, κατέγραψε το σύστηµα
Εργάνη τον Φεβρουάριο της φετινής χρονιάς.
Όµως από το σύνολο των προσλήψεων τον ίδιο
µήνα, περισσότερες από τις µισές (56,33%)
προέρχονται από ευέλικτες µορφές εργασίας, που
συνεχίζουν να έχουν ξεκάθαρη πρωτοκαθεδρία έναντι των συµβάσεων πλήρους απασχόλησης.
Αν συγκριθούν τα φετινά µεγέθη, µε εκείνα από τον
αντίστοιχο περσινό µήνα, όταν το θετικό ισοζύγιο είχε
φτάσει στις 24.938 θέσεις εργασίας, διαπιστώνεται ότι
η διαφορά είναι αρνητική κατά 8.310 θέσεις απασχόλησης.
Πάντως, αν η σύγκριση πραγµατοποιηθεί στο
πρώτο δίµηνο του τρέχοντος έτους, µε εκείνο
του 2016, τότε προκύπτει θετικό ισοζύγιο κατά
4.965 θέσεις εργασίας.

Σε ό,τι αφορά τις νέες συµβάσεις εργασίας, διαπιστώνεται ότι συνεχίζουν να κρατούν τα ηνία οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης. Ειδικότερα, υπογράφηκαν 62.406 (ποσοστό 41,51%) συµβάσεις µερικής
απασχόλησης και 22.280 (ποσοστό 14,82%) συµβάσεις µε όρους εκ περιτροπής εργασίας. Συνεπώς οι
65.659 συµβάσεις πλήρους απασχόλησης (ποσοστό
43,67%) αποτελούν µειονότητα, σε σχέση µε το
σύνολο…
Από τα ποιοτικά στοιχεία του συστήµατος Εργάνη,
διαπιστώνεται ότι θετικό ισοζύγιο υπήρξε τόσο στους
άνδρες (9.308) όσο και στις γυναίκες (7.320). Ανά ηλικιακή οµάδα, ξεχωρίζει το +6.676 που καταγράφηκε
στην κατηγορία 30 – 44 ετών. Ανά δραστηριότητα το
πιο θετικό ισοζύγιο εντοπίστηκε στα καταλύµατα
(+2.393) και ακολουθούν οι υπηρεσίες εστίασης
(+1.917) και το χονδρικό εµπόριο (+1.170). Σε επίπεδο ειδικότητας, η πρώτη θέση ανήκει στους υπαλλήλους γραφείου (+3.206) και έπονται οι ανειδίκευτοι
εργάτες (+1.443) και το διδακτικό προσωπικό
(+1.014).
Σε επίπεδο περιφέρειας το πιο θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων εντοπίστηκε στην Αττική
(+7.872) και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία
(+1.964) και η Κρήτη (+1.870).

4-θριάσιο

ΒΕΠ: Εκπαιδευτικά σεµινάρια µε θέµα:

«∆ηµιουργία εξαγώγιµου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες»
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Tροποποίηση των
λεωφορειακών γραµµών
801,836 & 871

Λόγω εργασιών στο ύψος του Σχιστού
στον ∆ήµο Χαϊδαρίου

Μ

Τ

ο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά, στο
πλαί σι ο των δραστηρι οτήτων του γι α
υποστήριξη – ανάπτυξη της εξωστρέφειας
και των εξαγωγών των µελών του,διοργανώνει
δωρεάν εκπαι δευτι κά σεµι νάρι α δι άρκει ας 8
ωρών σε συνεργασί α µε τον Οργανι σµό
Enterpri se Greece, µε θέµα: «∆ηµι ουργί α
εξαγώγι µου
προϊ όντος
&
εξαγωγι κές
διαδικασίες» τη ∆ευτέρα 26 και την Τρίτη 27
Μαρτί ου 2018, ώρα 18.00 στην Αί θουσα
Συνεδρι άσεων του Β.Ε.Π. (Καραί σκου 111,
γ΄όροφος).
Θεµατολογία
• ∆ηµι ουργί α – κατοχύρωση εµπορι κών
σηµάτων.
• ∆ηµιουργία εξαγώγιµου προϊόντος .
• Σήµανση προϊόντων – barcode κ.λ.π. –
∆ηµιουργία επικοινωνιακών εργαλείων.
• Επιλογή ξένων αγορών και προσαρµογή των
προϊόντων σε αυτές.
• Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές

ε στόχο την ενηµέρωση και την
καλύτερη
εξυπηρέτηση
του
επι βατι κού
κοι νού,
ο
ΟΑΣΑ
ανακοινώνει την προσωρινή τροποποίηση των
λεωφορει ακών γραµµών 801 (ΠΕΙΡΑΙΑΣΠΑΛΑΣΚΑ), 836 (ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥΠΑΛΑΣΚΑ) και 871 (ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ
(µέσω Λ. ΕΘΝ. ΑΝΤ ΙΣΤ ΑΣΕΩΣ)) , λόγω
εργασιών στο ύψος του Σχιστού στον ∆ήµο
Χαϊ δαρί ου, το Σάββατο 17.03.2018, την
Κυριακή 18.03.2018, το Σάββατο 31.03.2018
και την Κυριακή 01.04.2018 , ως εξής:
Λεωφορειακές Γραµµές 801 και 836 από
αφετηρία προς τέρµα (Παλάσκα)

– στόχους.

• Αναφορά σε ∆ιεθνείς Εκθέσεις.
• Αναφορά σε Β2Β συναντήσεις και τρόπος
σωστής προετοιµασίας τους.
• Τρόπος συζήτησης µε τους υποψήφιους
πελάτες,
θέµατα
κατάρτι σης
εµπορι κών
συµφωνιών.
-Τι περιλαµβάνει µια εµπορική συµφωνία.
• Τ ρόποι παράδοσης – χρήση ∆ι εθνών
εµπορικών όρων.
• Τρόποι πληρωµής – συνεργασία µε τράπεζες.
• Ασφαλίσεις φορτίων – πελατών.
• Κοστολόγηση εξαγόµενου προϊόντος, θέµατα
Φ.Π.Α. εξαγωγών.
• Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών κ.λ.π. –
Ιδιαιτερότητες – ειδικό καθεστώς εξαγωγών σε
τρίτες χώρες σχετικά µε έλεγχο και πιστοποίηση
φορτίων.
• Χρήση κατάλληλων βάσεων δεδοµένων για
άντληση χρήσιµων στοιχείων.
Θα δοθούν βεβαιώσεις συµµετοχής

Από Λ. Αθηνών, συνέχεια Λ. Αθηνών,
συνέχεια Ε.Ο.Α.Κ., δεξιά προς ∆ιυλιστήρια,
αναστροφή στα ∆ιυλιστήρια, αριστερά Ε.Ο.Α.Κ.,
συνέχεια Λ. Αθηνών, δεξιά προς Λ. ΣχιστούΣκαραµαγκά και συνέχεια όπως η εγκεκριµένη
διαδροµή.
Λεωφορειακή Γραµµή 871 από αφετηρία
προς τέρµα (Ελευσίνα)
Από Λ. Σχιστού-Σκαραµαγκά, δεξιά Ορφέως,
δεξι ά Λ. Αθηνών, συνέχει α Λ. Αθηνών,
αρι στερά Μυστρά, αρι στερά Βασι λεί ου
Βουλγαροκτόνου, αρι στερά Παλαι ολόγου
Κωνσταντίνου, δεξιά Λ. Αθηνών, συνέχεια Λ.
Αθηνών και συνέχεια όπως η εγκεκριµένη
διαδροµή.
Σηµείωση: Στα τµήµατα των τροποποιηµένων
διαδροµών, τα λεωφορεία θα κάνουν στάση

Προτάσεις ανάσχεσης των ροών, από επιστήµονες του ΙΓΜΕ

Η συνέχεια από τη σελ. 2

Σηµείωσε ότι βάση της
πρώτης αξιολόγησης των
ειδικών επιστηµόνων του ΙΓΜΕ
αµέσως µετά το πληµµυρικό
φαινόµενο στη Μάνδρα διαπιστώθηκε ότι κύρια αίτια ήταν η
υψηλής έντασης βροχόπτωση,
οι φυσικοί παράγοντες της
περιοχής (µορφολογία, γεωλογική δοµή, βλάστηση) και οι
ανθρωπογενείς παρεµβάσεις
καθώς ο οικιστικός ιστός της
αναπτύσσεται επάνω σε ρέµατα.
Μετά από την έντονη βροχόπτωση που εκδηλώθηκε εστιασµένα στην ορεινή ζώνη
του όρους Πατέρα, επισήµανε ο αντιπεριφερειάρχης, «τα ρέµατα αυτά τροφοδοτήθηκαν από µεγάλους όγκους νερού, που συµπαρέσυραν υλικά διάβρωσης και κατέκλυσαν σε µικρό χρονικό διάστηµα την πόλη της Μάνδρας».
Στις απορίες που εκφράστηκαν κατά τη συνεδρίαση, σχετικά µε το ζητούµενο της

έρευνας,
απαντήσεις
έδωσαν παριστάµενοι επιστήµονες του ΙΓΜΕ διευκρινίζοντας ότι θα µελετήσουν και θα συγκρίνουν το
έδαφος στα ανάντη (ορεινά) πριν και µετά την
πληµµύρα, µε στόχο να
διαγνωσθούν επακριβώς
τα µορφολογικά – εδαφολογικά χαρακτηριστικά και
να αντιµετωπιστούν µε
συγκεκριµένα µέτρα στα
σηµεία αυτά ώστε σε ανάλογη περίπτωση να αποφευχθούν οι συνέπειες από τα φερτά υλικά στα κατάντη. Επίσης θα χαρτογραφηθούν οι
λεκάνες απορροής και τα ρέµατα µε τις αλλαγές στο ανάγλυφο.
Οπωσδήποτε, τόνισαν, «απαιτείται και θα υπάρξει ολοκληρωµένη έρευνα για την
ορθή διαχείριση των ανάντη, µε προτάσεις ανάσχεσης των ροών, χωρίς την οποία, οτιδήποτε έργο πραγµατοποιηθεί στα κατάντη δεν θα αναιρέσει την επικινδυνότητα επανάληψης του φαινοµένου».
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θριάσιο-5
Στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας

«Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για την
αποκατάσταση των συνεπειών της
πληµµύρας της 15ης Νοεµβρίου»

Έκλεψαν και βανδάλισαν
αυτοκίνητο γνωστού
επιχειρηµατία στα Μέγαρα

Θ

ύµα κλοπής του αυτοκινήτου του έπεσε
τα ξηµερώµατα γνωστός επιχειρηµατίας στα Μέγαρα, που δραστηριοποιείται στην εστίαση.
Άγνωστη σπείρα – περιφεροµενων Ροµα σύµφωνα µε αστυνοµικές πηγές- έκλεψαν το αυτοκίνητο το
χρησιµοποιησαν σε ληστεία και τρακαρισµένο πλέον
το παρατησαν λίγο πριν το ιδιωτικό ΚΤΕΟ πλησίον
του καταυλισµου Βλυχο.
Το αυτοκίνητο
έξω από το ΑΤ
Μεγάρων όπου αναµένεται να εξεταστεί εξονυχιστικά από αξιωµατικούς της σήµανσης.

Συν εδριάζει αύριο Τρίτη 13.3.2018 και ώρα 13:30 η
Οικον οµική Επιτροπή δήµου Μάν δρας- Ειδυλλίας , µε
θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Παράταση της µε αριθµ. πρωτ.3847/3.3.2017
σύµβασης του ∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας µε τον αν άδοχ ο ΒΕΛΙΚΗ ΕΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ (Εµπορία Ελαστικών
και Ζαν τών )
2.Παράταση της µε αριθµ. πρωτ. 4170/9.3.2017
σύµβασης του ∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας µε την εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕ.
3. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 1.000,00€ σε βάρος
του ΚΑΕ 10.6691 για προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων
4. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 6.000,00€ σε βάρος
του ΚΑΕ 30.6699.0020 για προµήθεια υλικών περίφραξης
5. ∆έσµευση πίστωσης ποσού 17.889,45€ σε βάρος
του ΚΑΕ 30.7421.0014 για εκπόν ηση µελετών πράξεων αν αλογισµού του ρυµοτοµικού σχ εδίου Μάν δρας
6. Y ποβολή αιτήµατος στην Προϊσταµέν η ∆/ν σης
Οικον οµικών Υ πηρεσιών για έγκριση δαπάν ης ποσού
24.800,00€ για αµοιβές για την προστασία αδέσποτων
ζώων .
7.Παροχ ή εν τολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, όπως εκπροσωπήσει το δήµο Μάν δραςΕιδυλλίας εν ώπιον του Ειρην οδικείου Ελευσίν ας (διαδικασία εργατικών διαφορών ) για τη συζήτηση της από
14.12.2017 (αριθ. καταθ. 2307/22/2017) αγωγής.
8.Παροχ ή εν τολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο
όπ ως εκπ ροσωπ ήσει το δήµο Μάν δρας-Ειδυλλίας
εν ώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθην ών για την
σύν ταξη και κατάθεση π ροσφυγής κατά της
105027/36938/11.01.2018 Απόφασης του Συν τον ιστή
της Αποκεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης Αττικής.
9. Υ ποβολή αιτήµατος στην Προϊσταµέν η ∆/ν σης

Οικον οµικών Υ πηρεσιών για έκδοση απόφασης
αν άληψης υποχ ρέωσης για µίσθωση µηχ αν ηµάτων
έργου για την αποκατάσταση των συν επειών της
πληµµύρας της 15ης Νοεµβρίου 2017
10. Υ ποβολή αιτήµατος στην Προϊσταµέν η ∆/ν σης
Οικον οµικών Υ πηρεσιών για έκδοσηαπόφασης αν άληψης υποχ ρέωσης για µίσθωση γεραν οφόρου οχ ήµατος
µεταφοράς για την αποµάκρυν ση βαρέων αν τικειµέν ων
και κατεστραµµέν ων οχ ηµάτων συν επ εία της
πληµµύρας της 15ης Νοεµβρίου 2017.2
11. Αν άθεση σε δικηγόρο της εξώδικης ν οµικής υποστήριξης του ∆ήµου κατά τη διαδικασία σύν ταξης απόψεων επί αιτήσεως θεραπείας του Γ. Λιάσκου, Ε∆Ε,
αν αδόχ ου του έργου «∆ΙΑΝΟΙΞΗ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕ∆ΟΡΕΙΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΣ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΑΡΙΑ – ΓΥ ΜΝΑΣΙΟ».
12. Αποδοχ ή δωρεάν παραχ ώρησης χ ώρου.
13. Y ποβολή αιτήµατος στην Προϊσταµέν η ∆/ν σης
Οικον οµικών Υ πηρεσιών για έκδοση απόφασης αν άληψης υποχ ρέωσης για εν έργειες δηµοσιότητας και δικτύωσης του Κέν τρου Κοιν ότητας του ∆ήµου Μάν δρας –
Μάν δρας.

ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆ιορισµός δικηγόρου για τον χειρισµό της υπόθεσης
οφειλών του ∆ήµου προς την ΕΥ∆ΑΠ.

Τ

ην Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 και ώρα 8:30
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, θα
συνεδριάσει η αµόδια Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου , για να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1.
Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος (οριστικός ανάδοχος) της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγµάτευσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση και
επισκευή υποδοµών παιδικών χαρών».
2.
Έγκριση ή µη του υπ’αριθµ. 20/6-3-2018 πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών, περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε τίτλο: «Λοιπές Πρόσθετες Παροχές (ΓΑΛΑ) 2017-2018».
3.
Έγκριση του υπ’ αριθµ. 1/2-3-2018 πρακτικού
της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών
∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών που αφορά τον
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την «Προµήθεια
ανταλλακτικών – ελαστικών για τα οχήµατα της υπηρεσίας».
4.
∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για το χειρισµό της υπόθεσης οφειλών του ∆ήµου Ελευσίνας προς
την ΕΥ∆ΑΠ.
5.
∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για την
εκπροσώπηση του ∆ήµου ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας στην εκδίκαση της υπ’ αριθµ. καταθ.
688/2013 έφεσης κατά της υπ’ αριθµ. 2166/2012 απόφ

ασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία
αφορά οικοδοµικές άδειες αποθηκών επί ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
6.Απόδοση υπολόγου ∆Ε∆∆ΗΕ και απαλλαγή αυτής.
7.Απόδοση υπολόγου για δαπάνη επιµόρφωσης προσωπικού & απαλλαγή αυτής.
8.Ακύρωση της υπ’ αριθµ. 154/18 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
9.Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προϊ

σταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας
για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης ταχυδροµικών τελών – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € –
ορισµός υπολόγου υπαλλήλου και έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής λόγω αδυναµίας έκδοσης κανονικού εντάλµατος ως απρόσφορο.
10.
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων και
Μελετών για το έτος 2018.

6-θριάσιο

Στο προσκήνιο η δράση του Συµβουλευτικού
Κέντρου Γυναικών στον ∆ήµο Φυλής
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Τιµήθηκε για την πολύτιµη συνεργασία της η Φωτεινή Γιαννοπούλου

Τ

Μαθήµατα Ιστιοπλοΐας
από Ναυταθλητικό
Όµιλο
Ν. Περάµου & Ναυτικό
Όµιλο Αλεποχωρίου

Ο Ναυτικός Όµιλος Αλεποχωρίου σε συνεργασία µε τον
Ναυταθλητικό Όµιλο Νέας Περάµου, ξεκινούν µαθήµατα Ιστιοπλοΐας στο Λιµάνι της Νεας Περάµου, για παιδιά απο 7 ετών. Οι
εγγραφές ξεκίνησαν.
Στόχος των δύο οµίλων είναι τα
παιδιά να αγαπήσουν το άθληµα
αυτό που λέγεται ιστιοπλοΐα να
παραµείνουν και να προσπαθήσουν για βελτίωση των επιδόσεων τους και στο όραµά τους να
γίνουν οι µελλοντικοί πρωταθλητές της Ελλάδας.
Πληροφορίες στα τηλ. 6987
406 444 και 6981 020 730 και
στη σελίδας www.noalep.gr.

ην προσφορά της πρώην ∆ηµάρχου Ζεφυρί ου και νυν Γραµµατέως του ∆ηµοτι κού
Συµβουλί ου Φωτει νής Γι αννοπούλου στην
Τοπι κή Αυτοδι οί κηση ανέδει ξε ο ∆ήµος Φυλής, µε
αφορµή την εκδήλωση γι α την Παγκόσµι α Ηµέρα
της Γυναί κας, που συνδι οργάνωσαν, την Πέµπτη 8
Μαρτί ου 2018, το Συµβουλευτι κό Κέντρο Γυναι κών
και ο Πολι τι στι κός και Αθλητι κός Οργανι σµός του
∆ήµου .
Ο ∆ήµαρχος, µέσα από την πορεί α της τέως
∆ηµάρχου Ζεφυρί ου εξήρε την προσφορά της
γυναί κας στην Τοπι κή Αυτοδι οί κηση. «Παρακολουθούσα την οµι λί α σας και θυµήθηκα ότι πρι ν από 9
χρόνι α εί χαµε δώσει µαζί µι α µάχη στην Τοπι κή
Ένωση ∆ήµων και Κοι νοτήτων. Εκεί εί δα τη µαχητι κή γυναί κα, τη µαχητι κή δήµαρχο, και σκέφτηκα
πώς ήταν δυνατό να ήταν απαγορευτι κή η ψήφος
στι ς γυναί κες πρι ν από µερι κές δεκάδες χρόνι α»,
υπογράµµι σε ο Χρήστος Παππούς.
Ο ∆ήµαρχος Φυλής δεν παρέλει ψε να συγχαρεί
την κα Γι αννοπούλου γι α τη θαυµάσι α εκδήλωση και
τη λει τουργί α του Συµβουλευτι κού Κέντρου, αλλά
και γι α την πορεί α της στην αυτοδι οί κηση, το Ζεφύρι
και τη κοι νή πορεί α στο ∆ήµο Φυλής.
«Η 8η Μαρτί ου αποτελεί ηµέρα τι µής και µνήµης γι α τους αγώνες των γυναι κών και γι α το γυναι κεί ο κί νηµα, που στην επέτει ο αυτή αποτι µά τι ς
κατακτήσει ς του και επαναπροσδι ορί ζει τους
στόχους του», ανέφερε στην οµι λί α της η οι κοδέσποι να της εκδήλωσης Φωτει νή Γι αννοπούλου, η
οποί α υπογράµµι σε ότι τα αι τήµατα των γυναι κών
γι α οι κονοµι κή ασφάλει α και καλύτερη ποι ότητα
ζωής, παραµένουν επί και ρα και σήµερα, παρά τα
θετι κά βήµατα που έχουν γί νει στο δι άβα του χρόνου.
«Στι ς µέρες µας, έχουµε τη δυνατότητα να αντι µετωπί σουµε τι ς έµφυλες ανι σότητες και δι ακρί σει ς
και τι ς συνέπει ες της έµφυλης βί ας, µέσα από
θεσµι κά κατοχυρωµένες και οργανωµένες δοµές,
όπως εί ναι τα Συµβουλευτι κά Κέντρα Γυναι κών, µε

ένα από τα 13 που λει τουργούν συνολι κά σε όλη την
Ελλάδα, να βρί σκεται στον ∆ήµο µας», τόνι σε η κα
Γι αννοπούλου.
Η κα Γι αννοπούλου ευχαρί στησε τον ∆ήµαρχο
Χρήστο Παππού γι α την τι µή που της έκανε να την
ορί σει Εντεταλµένη Σύµβουλο σε θέµατα Ισότητας
στο ∆ήµο και Υπεύθυνη του Συµβουλευτι κού Κέντρου, και γι α το αµέρι στο ενδι αφέρον του γι α την αντι µετώπι ση κάθε θέµατος που αφορά τι ς γυναί κες.
Ευχές σε όλες τι ς γυναί κες έδωσαν και εκπρόσωποι της ∆ηµοτι κής Αρχής. «Να εί µαστε γερές
γι α να µπορούµε να στηρί ζουµε τους άντρες γι ατί
πί σω από έναν επι τυχηµένο άντρα κρύβετε µι α
δυναµι κή γυναί κα», τόνι σε η Πρόεδρος του ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου Ζωή Αρβανι τάκη.
Ο Αντι δήµαρχος Ζεφυρί ου Γι άννης Μαυροει δάκος αναφέρθηκε σε δύο κυρί ες, σηµαντι κές προσωπι κότητες της Ελλάδας και της τοπι κής κοι νωνί ας,
τη Μελί να Μερκούρη και την Ελένη Γουναλάκη,
αντί στοι χα, ενώ στο έργο και την κοι νωνι κή προσφορά της Υπεύθυνης του Ελληνι κού Ερυθρού Σταυρού
στα Άνω Λι όσι α Αρι στέας Πλακί δα αναφέρθηκε ο
Αντι δήµαρχος Τεχνι κής Υπηρεσί ας Θανάσης
Σχί ζας.
«Να εί στε χαρούµενες, γι ατί όπως εί πε και ο
∆ήµαρχος, εµεί ς παί ρνουµε τη δύναµη από το
χαµόγελο της γυναί κας», υπογράµµι σε ο Γι ώργος
Μαυροει δής, ενώ ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Πολε-

Ιδρύθηκε το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης στο Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”

Σ

την ίδρυση Κέν τρου Περιβαλλον τικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στο
Πάρκο Τρίτση, προχ ώρησε το
Υ πουργείο Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευµάτων ύστερα από σχ ετική οµόφων η απόφαση – αίτηµα του ∆Σ του
Φορέα ∆ιαχ είρισης.
Συγκεκριµέν α, σύµφων α µε την Υ πουργική Απόφαση (ΦΕΚ 684/Β/2018),
που υπογράφει ο Υ πουργός Κώστας
Γαβρόγλου, αποφασίζεται η ίδρυση του
Κέν τρου Περιβαλλον τικής Εκπαίδευσης

(ΚΠΕ) Πάρκου Αν τών η Τρίτση.
Το Κέν τρο θα στελεχ ωθεί και θα λειτουργήσει σύµφων α µε τις προβλεπόµεν ες
από το Υ Π.Π.Ε.Θ. διαδικασίες στελέχ ωσης στα Κέν τρα Περιβαλλον τικής
Εκπαίδευσης, όταν οι υποδοµές είν αι
έτοιµες προς χ ρήση.
Επίσης, θα υπογραφεί σύµβαση παραχ ώρησης των εγκαταστάσεων και λειτουργίας του ΚΠΕ, µεταξύ του Φορέα
∆ιαχ είρισης Μητροπ ολιτικού Πάρκου
Περιβαλλον τικών και Εκπ αιδευτικών

∆ραστηριοτήτων και
Αν άπτυξης Κοιν ων ικής
Οικον οµίας
«Αν τών ης Τρίτσης»
και του Υ Π.Π.Ε.Θ
σύµφων α µε τις
ισχ ύουσες διατάξεις
των ν όµων και των
υπουργικών αποφάσεων που διέπουν
τη λειτουργία των ΚΠΕ.
Το Υ .Π.Π.Ε.Θ, διατηρεί το δικαίωµα
της αν άκλησης της απόφασης ίδρυσης

οδοµί ας και Πρόεδρος της Β’βάθµι ας Επι τροπής
Εκπαί δευσης Νί κος Χατζητρακόσι ας συνεχάρη την
κα Γι αννοπούλου γι α «την εξαι ρετι κή προσπάθει α
και το πραγµατι κά κοι νωνι κό θεάρεστο έργο» του
Συµβουλευτι κού Κέντρου.
Τι ς υπηρεσί ες και τη δράση του Συµβουλευτι κού
Κέντρου Γυναι κών του ∆ήµου Φυλής παρουσί ασε η
κοι νωνι ολόγος και συνεργάτης του Κέντρου, Ευαγγελί α Πυρρώτη, τονί ζοντας ότι «στο Κέντρο έχουν
απευθυνθεί γι α συµβουλευτι κή στήρι ξη τουλάχι στον 300 γυναί κες θύµατα βί ας ή πολλαπλών δι ακρί σεων».
Την εξαι ρετι κή εκδήλωση «λάµπρυνε» η βράβευση της λαϊ κής τραγουδοποι ού, συντοπί τι σσάς
µας, Γι ώτας Χαλκι άς, την οποί α η Φωτει νή Γι αννοπούλου χαρακτήρι σε «ξεχωρι στή γυναι κεί α προσωπι κότητα της πόλης µας και όχι µόνο, η οποί α µε
αγάπη, µεράκι και ήθος τι µά την πατρί δα και
υπηρετεί επί σει ρά ετών το παραδοσι ακό τραγούδι ».
Την τι µητι κή πλακέτα πρόσφεραν στην κα Χαλκι ά ο Χρήστος Παππούς και η Ζωή Αρβανι τάκη,
ενώ η λαϊ κή τραγουδοποι ός δήλωσε συγκι νηµένη
από την χει ρονοµί α και την αγάπη του κόσµου και
του ∆ηµάρχου προσωπι κά.
Στο καλλι τεχνι κό µέρος της εκδήλωσης, το Τµήµα
Παραδοσι ακών χωρών της «Πάρνηθας» παρουσί ασε παραδοσι ακούς χορούς της Φλώρι νας, αι γαι οπελαγί τι κο «αέρα» σκόρπι σε στην αί θουσα το χορευτι κό του Συλλόγου Αι γέα, ενώ υπό τους ήχους της
κρητι κής λύρας το χορευτι κό του Συλλόγου Κρητών
«ταξί δεψε» το κοι νό στη Μεγαλόνησο.
Ξεχωρι στή νότα στην εκδήλωση έδωσε ο Νί κος
Κονι τόπουλος, που τόσο ο ί δι ος µε νησι ώτι κα τραγούδι α, συνοδευόµενος από τον Παντελή Αµπαζή,
όσο και η ορχήστρα του, ξεσήκωσαν το κοι νό που
πήρε τη «σκυτάλη» στο χορό από τα χορευτι κά.

του ΚΠΕ Πάρκου Τρίτση, σε περίπτωση
που ο Φορέας ∆ιαχ είρισης δεν αν ταποκριθεί στις υποχ ρεώσεις που αν έλαβε, ως προς τις υποδοµές και τον εξοπλισµό.
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"Εν..τυπώσεις" στην Ελευσίνα

Μια νοσταλγική περιήγηση στα έντυπα που αποτύπωσαν στο χαρτί
τους προβληµατισµούς και τις σκέψεις τους για την πόλη!

Ξ

εκίν ησε το Σάββατο 10 Μαρτίου στο Πολιτιστικό Κέν τρο του ∆ήµου "Λεων ίδας Καν ελλόπουλος" (∆ραγούµη
37 - παραλία Ελευσίν ας) η έκθεση "Εν ..τυπώσεις" που οργαν ών ει το Μουσείο Σύγχ ρον ης Ιστορίας Ελευσίν ας. Μια περιήγηση στα έν τυπα που εµπν εύστηκαν και αποτύπωσαν στο χ αρτί τους προβληµατισµούς
και τις σκέψεις τους κατά καιρούς άν θρωποι της πόλης.
Μια ν οσταλγική βόλτα στους χ ώρους όπου γράµµα - γράµµα οι τυπογράφοι στοιχ ειοθετούσαν τις εφηµερίδες, τις
προκηρύξεις, τις αν ακοιν ώσεις. Μια εκ ν έου γν ωριµία µε τις παλιές τυπογραφικές µηχ αν ές. Μια έκθεση που αξίζει
ν α επισκεφθούµε. ∆ιάρκεια έκθεσης:: 10/3 - 24/5/2018

θριάσιο-7

Ο Υπουργός Ενέργειας και
Περιβάλλοντος
Γ. Σταθάκης στις 21 Μαρτίου
στα Μέγαρα

Ο

ν όµος 4513 που αν αφέρεται στις εν εργειακές
κοιν ότητες είν αι µια µορφή συν εταιριστικής
επιχ είρησης.
∆ύν αται ν α συν εργαστούν οι
∆ήµοι µε τους πολίτες και τους επιχ ειρηµατίες. Στην
ουσία έχ ουµε την σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα ( Σ∆ΙΤ ).
∆ίν ει την ευκαιρία και την ν οµική κάλυψη , ώστε
ΟΛΟΙ οι πολίτες ν α έχ ουν την δυν ατότητα συµµετοχ ής στην παραγωγή εν έργειας , για τις αν άγκες του
ο καθέν ας, µέσω της αξιοποίησης των Αν αν εώσιµων
Πηγών Εν έργειας.
Η αξιοποίηση του ν όµου από τους πολίτες, φέρει
µακροπρόθεσµα οικον οµικό όφελος σε όλους, δηµιουργεί προϋποθέσεις αν ταγων ιστικότητας των επιχ ειρήσεων , των αγροτικών παραγωγών , των βιοτεχ ν ιών
κλπ.
Οι δήµοι έχ ουν την ευκαιρία ν α διαχ ειριστούν τα
απορρίµµατα τους και ν α παράγουν εν έργεια που θα
την εκµεταλλευτούν για τις αν άγκες των πόλεων .
Στην συζήτησή µας «Εν ηµέρωση – Αν άλυση» του
ν οµοσχ εδίου 4513 περί εν εργειακών κοιν οτήτων ο
Υ πουργός Γ. Σταθάκης θα επεξηγήσει όλα τα άρθρα
του ν οµοσχ εδίου. Η συζήτηση είν αι αν οιχ τή για όλους
τους πολίτες .
Η συζήτηση θα διεξαχ θεί στην αίθουσα του κέν τρου
διασκέδασης LE MIRAGE την Τετάρτη 21 Μαρτίου
2018 και ώρα 7 µµ.

Συνεχίζεται η αποκατάσταση
του οδικού δικτύου
στον Ασπρόπυργο

Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
εν ηµερών ει τους πολίτες ότι, συν εχ ίζον ται µε εν τατικούς ρυθµούς, οι εργασίες αποκατάστασης ζηµιών ,
που έχ ουν προκληθεί στους δρόµους του Ασπρόπυργου, σε όλο το οδικό δίκτυο της πόλης, από τα ακραία καιρικά φαιν όµεν α του φετιν ού χ ειµών α.
Στο π λαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν εργασίες
συν τήρησης των οδοστρωµάτων , από τα τεχ ν ικά
συν εργεία του ∆ήµου Ασπροπύργου, στην περιοχ ή
Θερµοκήπια και στην οδό Φυλής.

8-θριάσιο

Α

νάλογο ποσό του επι δόµατος επι κί νδυνης και
ανθυγι ει νής εργασί ας χορηγεί ται και σε
εργαζόµενους µερι κής απασχόλησης.
Αυτό καταγράφεται στην ερµηνευτι κή ερµηνευτι κή
εγκύκλι ος 33 που επεξηγεί την εφαρµογή του ν.
4483/2017 (πολυνοµοσχέδι ο): «Ρυθµί σει ς γι α τον
εκσυγχρονι σµό του θεσµι κού πλαι σί ου οργάνωσης
και λει τουργί ας των ∆ηµοτι κών Επι χει ρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.). Ρυθµί σει ς σχετι κές
µε την οργάνωση, τη λει τουργί α, τα οι κονοµι κά και το
προσωπι κό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊ κοί Όµι λοι Εδαφι κής Συνεργασί ας. Μητρώο Πολι τώνκαι άλλες δι ατάξει ς.»
Ει δι κότερα στη σελί δα 28 της ερµηνευτι κής
εγκυκλί ου δι ευκρι νί ζεται , ότι στην εφαρµογή του
άρθρου 98 σχετι κά µε το επί δοµα επι κί νδυνης και
ανθυγι ει νής εργασί ας, χορηγεί ται κατ’ ανάλογο
ποσό και σε εργαζόµενους µερι κής απασχόλησης.
Συγκεκρι µένα στην εγκύκλι ο αναφέρεται :
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∆ικαιούνται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας και εργαζόµενοι ΟΤΑ µερικής απασχόλησης
«Ε̟πι σηµαί νεται ότι η ̟ προϋ̟πόθεση της «̟πλήρους
και α̟ποκλει στι κής α̟πασχόλησης» δεν έχει την
έννοι α της ̟παροχής υ̟πηρεσι ών κατά ̟πλήρες ωράρι ο εργασί ας, αλλά την έννοι α ότι ο δι και ούχος
α̟πασχολεί ται ̟ πλήρως και α̟ποκλει στι κά στους
χώρους και στι ς ει δι κότητες που δι και ολογούν την
καταβολή του ανωτέρω ε̟πι δόµατος.
Ε̟ποµένως, το α̟πασχολούµενο στους ΟΤΑ α΄και
β΄ βαθµού και στα νοµι κά πρόσω̟α αυτών,
̟προσω̟πι κό µερι κής α̟πασχόλησης δι και ούται το εν
λόγω ε̟πί δοµα αναλογι κά µε τι ς ώρες α̟πασχόλησής
του.
Ει δι κότερα το άρθρο 98 προβλέπει :

1. Στους δι και ούχους του επι δόµατος επι κί νδυνης
και ανθυγι ει νής εργασί ας, όπως αυτό εί χε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226),
εξακολούθησε να καταβάλλεται , σύµφωνα µε το
άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αντι καταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) και
εξει δι κεύθηκε, κατά ποσό, ανά κατηγορί α δι και ούχων και ως προς τους όρους και τι ς προϋποθέσει ς καταβολής, µε τι ς, κατ’εξουσι οδότηση των δι ατάξεων αυτών, εκδοθεί σες και ι σχύουσες αποφάσει ς, προστί θενται οι µόνι µοι και δόκι µοι υπάλληλοι
και οι υπάλληλοι µε σχέση εργασί ας ι δι ωτι κού
δι καί ου, αορί στου και ορι σµένου χρόνου, των Ο.Τ.Α.

α΄ και β΄ βαθµού και των νοµι κών προσώπων
αυτών, που υπάγονται στι ς ει δι κότητες ή παρέχουν
τι ς εργασί ες που περι λαµβάνονται στι ς κατηγορί ες
της παραγράφου 2.
2. Στηνκατηγορί α Α΄ συµπερι λαµβάνεται το προσωπι κό που απασχολεί ται σε συνεργεί α
απολύµανσης, οι απολυµαντές, οι εργάτες και
τεχνί τες βι ολογι κού καθαρι σµού, οι υδραυλι κοί ,
τεχνί τες και εργάτες που απασχολούνται στην
κατασκευή και συντήρηση δι κτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρµανσης, στα αντλι οστάσι α
αποχέτευσης, το προσωπι κό που απασχολεί ται
στηνεποπτεί α καθαρι ότητας, το προσωπι κό καθαρι ότητας εσωτερι κών χώρων, το νοσηλευτι κό προσωπι κό, οι οδηγοί , χει ρι στές και εργάτες αποφρακτι κών µηχανηµάτων, οι εργάτες και τεχνί τες ψεκασµού, οι εργάτες κοπής ψηλών δένδρων, οι σι δεράδες αλουµι νάδες, καθώς και οι εργάτες καθαρι ότητας των δηµοτι κών νεκροταφεί ων.
Στην κατηγορί α Β΄ συµπερι λαµβάνονται οι µηχανοτεχνί τες, οι ηλεκτροτεχνί τες, οι βαφεί ς και οι φανοποι οί .
Στην κατηγορί α Γ΄ συµπερι λαµβάνεται το εποπτι κό προσωπι κό (µηχανι κοί Π.Ε. και Τ.Ε.) που
απασχολεί ται στι ς εγκαταστάσει ς επεξεργασί ας
λυµάτων.
3. Το ποσό του επι δόµατος γι α τους ανωτέρω
υπαλλήλους ορί ζεται , ανά κατηγορί α, ως εξής:

α) Γι α την κατηγορί α Α΄, σε εκατόν πενήντα (150)
ευρώ µηνι αί ως.
β) Γι α την κατηγορί α Β΄, σε εβδοµήντα (70) ευρώ
µηνι αί ως.
γ) Γι α την κατηγορί α Γ΄, σε τρι άντα πέντε (35)
ευρώ µηνι αί ως.

4. Το ανωτέρω επί δοµα καταβάλλεται µε την
απαραί τητη προϋπόθεση ότι οι δι και ούχοι αυτού
προσφέρουν υπηρεσί α µε πλήρη και αποκλει στι κή
απασχόληση στους χώρους και στι ς ει δι κότητες που
δι και ολογούν την καταβολή του. Επί σης καταβάλλεται , γι α όσο δι άστηµα οι δι και ούχοι υπάλληλοι
τελούν σε θεσµοθετηµένες άδει ες (κανονι κές, συνδι καλι στι κές, εκτός από τι ς περι πτώσει ς πλήρους
απαλλαγής από τα καθήκοντα ή τηνεργασί α τους γι α
συνδι καλι στι κούς λόγους, ει δι κές, εκπαι δευτι κές
µι κρής δι άρκει ας έως δύο (2) µηνών, δι ευκόλυνσης
υπαλλήλων µε οι κογενει ακές υποχρεώσει ς, µητρότητας και ανατροφής παι δι ού), σε βραχυχρόνι α αναρρωτι κή άδει α έως έξι (6) ηµέρες κατ’έτος, καθώς
και αναρρωτι κή άδει α που χορηγεί ται από δηµόσι α
νοσοκοµεί α, κέντρα υγεί ας του ∆ηµοσί ου, πανεπι στηµι ακές κλι νι κές, νοσηλευτι κούς σχηµατι σµούς
φορέων κοι νωνι κής ασφάλι σης και ι δι ωτι κές κλι νι κές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεί α σε αυτές, η
οποί α αποδει κνύεται µε σχετι κά παραστατι κά
(ει σαγωγή, εξι τήρι ο, σχετι κές γνωµατεύσει ς).

18/3 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ - ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
Μονοήµερη, επίσκεψη στην Αγία Λαυρα, µετά Καλάβρυτα
για καφ έ, φ αγητό στο GRAND CHALLET
(δεν συµπεριλαµβάνεται ) και επίσκεψη στο Μέγα Σπήλαιο - ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 15€

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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«Καίγεται» ακόµη ο κατεστραµµένος
σκουπιδότοπος στον Ασπρόπυργο

Το περιεχόµενο ενός εργοστασίου ανακύκλωσης που κάηκε το 2015
πρέπει να αποµακρυνθεί µε 5 εκατ που διέθεσε το «Πράσινο Ταµείο»

Η

ασφαλιστική του εταιρεία αρν είται ν α καταβάλει αποζηµίωση για την περιβαλλον τική ζηµιά (και τη φωτιά) και οι περιφερόµεν οι στο εργοστάσιο Ροµά βάζουν συχ ν ά-πυκν ά φωτιά στα υπολείµµατα της πυρκαγιάς, το 1/10 των οποίων είν αι πλέον και µε τη βούλα πραγµατογν ώµον α επικίν δυν ο.
Στις 6 Ιουν ίου του 2015 έν α εργοστάσιο διαλογής απορριµµάτων (αν ακύκλωσης) της «Γεν ικής Αν ακύκλωσης» στον Ασπρόπυργο παίρν ει
φωτιά, προκαλών τας µία από τις µεγαλύτερες περιβαλλον τικές καταστροφές στην περιοχ ή, καθώς τα απορρίµµατα, µεταξύ των οποίων τόν οι
πλαστικού, καίγον ται επί µέρες παράγον τας διοξίν ες. Οι επιθεωρητές περιβάλλον τος κάν ουν έλεγχ ο στις εγκαταστάσεις και καταλήγουν στο
συµπέρασµα ότι ν αι µεν διεν εργούσε ν όµιµη συλλογή και προσωριν ή αποθήκευση µη επικίν δυν ων απορριµµάτων , διέθετε τις απαιτούµεν ες µελέτες, εγκρίσεις και άδειες, χ ωρίς όµως τη λήψη και τήρηση των ελάχ ιστων απαιτούµεν ων µέτρων , όρων , περιορισµών και προδιαγραφών για τη διαχ είριση των αποβλήτων . Ακόµα, η εταιρεία δεν έλαβε τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας. ∆ηµιούργησε έν αν χ ώρο αν εξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων , κατά παράβαση του άρθρου 12 του Ν. 1650/86 και του άρθρου 10 της ΚΥ Α 50910/2727/2003, εν ώ
δεν διέθετε σχ έδιο έκτακτης αν άγκης.
Οι διαπιστώσεις αυτές οδήγησαν την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είχ ε ασφαλισθεί για φωτιά ν α µην πληρώσει αποζηµίωση, εν ώ για
την περιβαλλον τική ζηµιά δεν υπήρχ ε ασφάλεια. Μάλιστα, ασφαλιστική εταιρεία και συστηµική τράπεζα που συµµετέχ ει σε αυτήν βρίσκον ται σύµφων α µε πληροφορίες της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» σε αν τιπαράθεση, καθώς η τράπεζα περίµεν ε ν α εισπράξει µέρος των οφειλόµεν ων δαν είων από την αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρείας. Από την πλευρά της η ασφαλιστική εταιρεία επικαλείται τις ελλείψεις στο
σχ έδιο και τα µέτρα πυρόσβεσης για ν α µην αποζηµιώσει την επιχ είρηση.
Το αδιέξοδο είχ ε διαφαν εί αµέσως µετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Ετσι, η τότε ηγεσία του υπ. Περιβάλλον τος (Παν . Λαφαζάν ης) αποφάσισε έν α µήν α µετά τη φωτιά (14 Ιουλίου 2015) ν α διατεθούν 5 εκατ. στην Περιφέρεια Αττικής, ώστε ν α εκπον ήσει µελέτη για την αξιολόγηση και την αποµάκρυν ση των αποβλήτων , τα οποία «καν ιβαλίζον ται» από περιοίκους και µη, µε τη συν δροµή φωτιάς, µε αποτέλεσµα ν α
παρεµβαίν ει η αστυν οµία.
Η πρώτη πραγµατογν ωµοσύν η είχ ε δείξει, σύµφων α µε εκθέσεις των ερευν ητικών φορέων ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» και του Εθν ικού Αστεροσκοπείου Αθην ών , ότι: Η καύση των αποβλήτων και ειδικότερα πλαστικών προκαλεί περιβαλλον τική ζηµία ή αποτελεί απειλή για την πρόκληση περιβαλλον τικής ζηµίας στο έδαφος και στα ύδατα και απειλή για τη δηµόσια υγεία – παράγει διοξίν ες, φουράν ια, που είν αι αεροµεταφερόµεν α και επικάθον ται στο έδαφος και στα ύδατα. Η τέφρα από την καύση των απορριµµάτων είν αι πιθαν ό ν α περιέχ ει βαρέα µέταλλα,
εν ώ η µάζα των καµέν ων αποβλήτων χ αρακτηρίζεται απόβλητο, και για τον λόγο αυτό διεν εργήθηκαν σχ ετικά τεστ εκπλυσιµότητας.
«Πράσινο Tαµείο»

Τα χ ρήµατα διατέθηκαν από το «Πράσιν ο Ταµείο». Ο αν τιπεριφερειάρχ ης Αττικής κ. Βασιλείου είπε στην εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ότι
η µελέτη για τη σύσταση των καµέν ων «έχ ει παραδοθεί στην περιφέρεια και το υπουργείο». Σύµφων α µε πληροφορίες της εφηµερίδας, 8,5%
των απορριµµάτων αξιολογούν ται ως «επικίν δυν α», για τα οποία χ ρειάζεται ειδική διαχ είριση, εν ώ τα υπόλοιπα θα οδεύσουν στους χ ώρους ταφής οικιακών απορριµµάτων . Εν τω µεταξύ, µε την τροποποίηση της αρχ ικής απόφασης του 2015, το ∆ηµόσιο το 2016 εν έγραψε απαιτήσεις κατά της εταιρείας για το ύψος της δαπάν ης που θα απαιτηθεί, ώστε ν α επαν έλθει ο χ ώρος σε αν εκτά περιβαλλον τικά επίπεδα.

θριάσιο-9

Σήµερα η
πρώτη
συνεδρίαση
τ ης
∆ιοικούσας
Επιτροπής του
πανεπιστηµίου
∆υτικής
Αττικής.
Παρουσία του Υπουργού Παιδείας Κώστα
Γαβρόγλου, θα πραγµατοποιηθεί σήµερα
∆ευτέρα 12 Μαρτίου,
στις 13:30, στην Αίθουσα Ιωάννης ∆. Παντής,
η πρώτη συνεδρίαση
της ∆ιοικούσας
Επιτροπής του
πανεπιστηµίου
∆υτικής Αττικής.
Πρόεδρος της
∆ιοικούσας Επιτροπής
έχει οριστεί ο οµότιµος
καθηγητής του Εθνικού
Μετσόβιου
Πολυτεχνείου Κωνσταντίνος Μουτζούρης
και αντιπρόεδρος ο
καθηγητής και τέως
πρόεδρος του ΤΕΙ
Πειραιά Λάζαρος
Βρυζίδης.

10-θριάσιο

ΙΚ Α, Ο ΓΑ, ΟΑΕ Ε και ΝΑΤ
Συ ντ άξει ς Α π ρ ι λί ο υ 2 0 18 :
Οι ηµ ερο µ ην ίες πλη ρω µή ς
για ό λ α τα ταµ εία

Ο

ι ηµεροµηνίες καταβολής των συντάξεων του επόµενου µήνα, Απ ριλίου,
έχουν ήδη γίνει γνωστές από τα ταµεία.
Ειδικότερα, το ∆ηµόσιο θα καταβάλλε ι τις
συντάξεις Απριλίου 2018 στις 29 Μαρτίου 2018
ηµέρα Πέµπτη.
Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Απριλίου

2018 στις 29 Μαρτίου 2018 ηµέρα Πέµπτη .
Για τα υπόλοιπα Ταµεία οι συντάξεις του Απριλίου 2018 θα πληρωθούν ως εξής:
Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Απριλίου
2018 στις 29 Μαρτίου 2018 ηµέρα Πέµπτη.
Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Απριλίου
2018 στις 02 Απριλίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα.
Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Απριλίου
2018 στις 02 Απριλίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα.
Τα υπόλοιπα ταµεία του Υπουργείου Εργασίας
θα καταβάλλουν τις συντάξεις Απριλίου 2018
στις 29 Μαρτίου 2018 ηµέρα Πέµπτη.
Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων ∆υνάµεων,
Σ ω µ ά τ ω ν Α σφ α λ ε ί α ς κ α ι Π υ ρ ο σ β ε στ ι κ ο ύ

∆ευτέρα 12 Μαρτίου 2018

Σώµατος του Απριλίου 2018 θα καταβληθούν
στις 29 Μαρτίου 2018 ηµέρα Πέµπτη.
Οι επικουρικές συντάξεις (ΕΤΕΑΕΠ) Απριλίου
2018 θα καταβληθούν στις 3 Απριλίου 2018,
ηµέρα Τρίτη.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ
ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ

Την Κυριακή 4/3/18 στην
Λεωφόρο Αθηνών- Κορίνθου
πρός Ελευσίνα στο σηµείο
'Πιλινίου hot spot' οδηγός
χτύπησε πεζό στις 22:00 µ.µ.
Όποιος ειδε το περιστατικό
και έχει πληροφορίες
παρακαλείται να
επικοινωνησει
µε την Τροχαία
Περιστερίου ή
µε το 6973517965 .

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΡΟ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΘΩΜΑΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΥΠΡΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

48

ΓΑΜΟΣ

Ο ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝΕ-ΝΤΟΜΕΝΙΚΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΕΡΤΧΟΛΤ ΓΚΟΛΛΕΚ,
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΛΗΓΑΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΛΕΥΡΩΝΤΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

∆ευτέρα 12 Μαρτίου 2018
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ΚΕ∆Ε -Παιδικοί Σταθµοί: Να µην κινδυνεύσουν θέσεις εργασίας

Ο

Εκδήλωση µε τίτλο «Στη Μετά Εποχή µε
κοινωνικό πρόσηµο και πράξη» και
οµιλήτρια την αναπληρωτή υπουργό
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου
διοργανώνουν οι τοπικές Οργανώσεις
ΣΥΡΙΖΑ Άνω Λιοσίων-Φυλής & Ζεφυρίου.
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιθεί σήµερα
∆ευτέρα 12 Μαρτίου, στις 19.30,
στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του
δηµαρχείου στα Άνω Λιόσια.

Σ υνεχίζετα ι από τ η σελ . 3

Ο ∆ήµαρχ ος Χ. Παππούς παρουσίασε
µεταξύ άλλων τα βασικά στοιχ εία του
σχ εδίου του ∆ήµου, όσον αφορά την
αν άπλαση της χ ωµατερής, µε στόχ ο
αφεν ός ν α βελτιώσει ουσιαστικά την
ποιότητα ζωής των ∆ηµοτών και ν α
αλλάξει την αρν ητική εικόν α δεκαετιών
για την περιοχ ή και αφετέρου ν α αποτελέσει έργο πν οής για ολόκληρη την Αττική. Το έργο αυτό προβλέπει:
•
Την κατασκευή εγκαταστάσεων
φωτοβολταϊκών και αν εµογεν ν ητριών ,
•
Τη δηµιουργία πάρκου ν ερού
από τα στραγγίσµατα των απορριµµάτων .
•
Τη δηµιουργία αθλητικού πάρκου και πίστας moto cross.

Στόχος, η ενίσχυση της ενεργειακής
αυτοτέλειας του ∆ήµου
Τα οφέλη από την υλοποίηση της
συγκεκριµέν ης π αρέµβασης θα είν αι
πολλά και µεγάλα.
1.
Όφελος οικον οµικό, για ∆ήµο
και χ ιλιάδες οικογέν ειες
Ο ∆ήµος θα εξοικον οµεί σε ετήσια
βάση εκατοµµύρια ευρώ. Θα έχ ει πλέον
τη δυν ατότητα, αξιοποιών τας το ν έο
θεσµικό πλαίσιο, ν α γίν ει «εν εργειακή
κοιν ότητα» και ν α παράγει ο ίδιος το

Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης συν αν τήθηκε µε
το Προεδρείο του Συλλόγου Ιδιωτικών Μεγάλων και
Μικρών Παιδικών Σταθµών και Νηπιαγωγείων Ελλάδας στα γραφεία της Έν ωσης. Σύµφων α µε την αν ακοίν ωση
της ΚΕ∆Ε, στη συν άν τηση συµµετείχ αν η Πρόεδρος του
Συλλόγου Σελλή Χαρά, ο Αν τιπρόεδρος Κουν ιάκης Χάρης, η
Γραµµατέας Πρωτόπαπα Μαρία και το µέλος Τζιουµάκη
Γλυκερία.
Αν τικείµεν ο της συζήτησης, σύµφων α µε την ΚΕ∆Ε, ήταν
η πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Παιδείας η οποία
προβλέπει την υποχ ρεωτικότητα της φοίτησης των παιδιών
στα ν ηπιαγωγεία από την ηλικία των 4 ετών .
Τα µέλη του Προεδρείου εν ηµέρωσαν τον κ. Πατούλη για τους προβληµατισµούς και τις επιφυλάξεις τους σχ ετικά
µε τις δυσκολίες εφαρµογής της επίµαχ ης απόφασης, εστιάζον τας κυρίως στην έλλειψη υποδοµών που θα πληρούν
τις προϋποθέσεις για την ορθή φιλοξεν ία και εκπαίδευση των παιδιών .
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε εν ηµέρωσε το Προεδρείο του Συλλόγου για όλες τις πρωτοβουλίες που
έχ ουν ληφθεί από την Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθµού προκειµέν ου ν α µην τιν αχ θεί στον αέρα ο οικογεν ειακός προγραµµατισµός χ ιλιάδων οικογεν ειών , ν α µην τορπιλιστεί η οµαλή λειτουργία πετυχ ηµέν ων δοµών αλλά και ν α µην κιν δυν εύσουν θέσεις εργαζοµέν ων .
Κατά τη συζήτηση, τους επισήµαν ε την αν άγκη ν α χ αρτογραφηθούν τα προβλήµατα όπως είν αι η έλλειψη υποδοµών , προσωπικού αλλά και άλλες δυσλειτουργίες και τους εξέφρασε τη διάθεση συν εργασίας µε όλους τους αρµόδιους φορείς προκειµέν ου ν α βρεθεί µια βιώσιµη λύση που θα διασφαλίζει την ποιότητα εκπαίδευσης και φιλοξεν ίας
των παιδιών .

ρεύµα που είν αι απαραίτητο για τις
αν άγκες του. Αυτό το ρεύµα θα παράγεται από τα φωτοβολταϊκά και τις αν εµογεν ν ήτριες που θα τοποθετηθούν στη
χ ωµατερή. Αυτό σηµαίν ει, µεσοπρόθεσµα, µηδεν ικό κόστος καταν άλωσης
ηλεκτρικού ρεύµατος για τις αν άγκες των
112 δηµοτικών κτιρίων και το δηµοτικό
οδοφωτισµό. Αλλά και σηµαν τική οικον οµική ελάφρυν ση για 500 οικογέν ειες
του ∆ήµου σε πρώτη φάση και 3.000
οικογέν ειες µελλον τικά, οι οποίες θα
ηλεκτροδοτούν ται δωρεάν αφού επιλεγούν µε βάση τα κριτήρια του Κοιν ων ικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης
2.
Όφελος π εριβαλλον τικό, για
όλους
Η παραγωγή και χ ρήση ηλεκτρικού
ρεύµατος που θα παράγεται από τις αν αν εώσιµες πηγές εν έργειας που θα εγκατασταθούν στο πάρκο, σε συν δυασµό
µε τα προγράµµατα εξοικον όµησης εν έργειας, µέσω της χ ρήσης ν έων τεχ ν ολογιών που θα υλοποιηθούν
( π.χ .
αν τλίες θερµότητας, led κλπ), θα έχ ουν
τεράστιο περιβαλλον τικό όφελος για το
∆ήµο. Επιπλέον υπηρετούν τον στρατηγικό µας στόχ ο , που είν αι η εν εργειακή αυτοτέλεια του ∆ήµου αλλά και το
όραµά µας για µετατροπή της περιοχ ής
µας σε πράσιν ο ∆ήµο.

3.
Όφελος κοιν ων ικό, για χ ιλιάδες
ευάλωτα ν οικοκυριά
Στόχ ος του ∆ήµου είν αι η εξοικον όµηση της εν έργειας που θα επιτευχ θεί, ν α
επιστρέψει ως όφελος σε συµπολίτες µας
π ου έχ ουν π ραγµατική αν άγκη. Ο
∆ήµος Φυλής θα παρέχ ει µε τη λειτουργία
των ν έων εγκαταστάσεων δωρεάν
ρεύµα σε τουλάχ ιστον 3.000 οικογέν ειες
της πόλης, µε την ολοκλήρωση του
έργου. Με τον τρόπο αυτό θα εν ισχ ύσουµε ακόµη περισσότερο το «δίχ τυ κοιν ων ικής προστασίας» που έχ ουµε ήδη
απλώσει σε όλη την πόλη.
Χ. Παππούς: Κάθε µέρα που
περνά,η ζωή των συµπολιτών µας θα
γίνεται καλύτερη

Με αφορµή την π αρουσίαση του
σχ εδίου αυτού, ο ∆ήµαρχ ος Φυλής
έκαν ε την παρακάτω δήλωση:
« Η σηµεριν ή ∆ηµοτική Αρχ ή υπηρετεί
µε συν έπεια κι ευθύν η έν α µεγαλόπν οο
σχ έδιο, που στόχ ο έχ ει ν α αν ατρέψει
όλα όσα δεν µας επέτρεπαν τα προηγούµεν α χ ρόν ια ν α έχ ουµε ως τόπος,
ίσες ευκαιρίες για αν άπτυξη και καλύτερη
ποιότητα ζωής.
Με το σχ έδιο αυτό που βρίσκεται σε
εξέλιξη, µε τα έργα και τις παρεµβάσεις

που ήδη έχ ουµε υλοποιήσει ή προγραµµατίζουµε για το άµεσο µέλλον , ο
∆ήµος Φυλής περν ά στη ν έα εποχ ή. Σε
µια εποχ ή δηµιουργίας και ν έων ευκαιριών , που θα κάν ουν τη ζωή των συµπολιτών µας καλύτερη.
Έχ ουµε το σχ έδιο αλλά και τη
δυν ατότητα ν α γυρίσουµε σελίδα. Να
γίν ουµε πρότυπο οικον οµικής , κοιν ων ικής και περιβαλλον τικής αν άπτυξης.
Για ν α γίν ουν όλα αυτά και ακόµη περισσότερα είν αι αυτον όητο πως συν εργάζοµαι δηµιουργικά µε την Πολιτεία,
τους φορείς αλλά και όλες τις υγιείς δυν άµεις της τοπικής µας κοιν ων ίας, µε έν α
και µόν ο στόχ ο, ν α πάµε την πόλη µας
µπροστά.
Το παράδειγµα της συν εργασίας µας µε
την Κυβέρν ηση , µέσω της παραχ ώρησης του κτιρίου και των 8 οχ ηµάτων που
θα καλύψουν τις αν άγκες της Ελλην ικής
Αστυν οµίας ώστε ν α αστυν οµεύεται
καλύτερα η π εριοχ ή µας, και ν α
εν ισχ υθεί το αίσθηµα ασφαλείας των
∆ηµοτών µας αποδεικν ύει ότι υπηρετούµε µε συν έπεια τη φιλοσοφία µας.
Με όραµα , µε σχ έδιο, µε γν ώσεις κι
εµπειρία και χ ωρίς µιζέρια, συν εχ ίζουµε
την προσπάθειά µας, ώστε κάθε µέρα
που περν ά, η ζωή των κατοίκων του
∆ήµου Φυλής ν α γίν εται καλύτερη».

12-θριάσιο
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο Σ.Ε.Ε.Λ.Φ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΠΕΡΙΞ διοργαν ών ει επίκαιρο σεµιν άριο µε θέµα :
“ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4488/13-09-2017”
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ : -ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
-ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ
-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
-ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
Εισηγητές του σεµιναρίου θα είναι :

ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ Γ. ΠΕΤΡΟΣ , Οικονοµολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., Σύµβουλος επιχειρήσεων σε
θέµατα εργατικής νοµοθεσίας & ανθρώπινου δυναµικού, Εισηγητής, Συγγραφέας.
Η διεξαγωγή του σεµιναρίου θα γίνει την ∆ΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 12:00 στο
Αµφιθέατρο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ , Τραπεζούντος και ∆ιγενή Ακρίτα ,
Ελευσίνα. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 2105574433 – 2105549191
FAX : 2105580000 EMAIL : mouzacas@otenet.gr.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥ ΜΜΕΤΟΧΗΣ : 30 ,00 ευρώ . Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΕΝΗΜΕΡΑ ΜΕΛΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Σ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥ ΘΕΡΗ .
ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΟΥ ΖΑΚΑΣ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ ΜΑΡΙΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ) ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΠΟ 120 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

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

ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Επικοινωνία 6982155684
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ΕΠΣΑΝΑ: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Α Κατηγορία 2ος Όµιλος(23η αγωνιστική)

ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΓΟΥ ∆Η 2-1
ΠΑΝΕΡΥ ΘΡΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 0-0
ΧΑΪ∆ΑΡΙ - ΑΘΗΝΑΪ∆Α ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 3-0
ΣΟΥ ΡΜΕΝΑ - ΧΑΡΑΥ ΓΙΑΚΟΣ 1-2
ΓΣ ΑΡΓΥ ΡΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΠΕΥ ΚΗ 1-0
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1-0
ΗΛΙΟΥ ΠΟΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 0-2
ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ∆ΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 1-2
Γ Κατηγορία 4ος Όµιλος(20η αγωνιστική)

ΠΕΡΑ ΚΛΟΥ ΜΠ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 4-1
ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ 0-1
ΛΕΟΝΤΕΣ - ΠΑΤΗΣΙΑ 4-2
ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ∆ΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ 3-0
∆ΑΣΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1-1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ 4-0

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.∆.Α.

Μ

ετά από έκτακτο συµβούλιο και µε αφορµή το
έγγραφο του αστυν οµικού τµήµατος Αγίων
Αν αργύρων -Καµατερού (αρ.πρωτ. 1003/1/20-γ)
και κατόπιν προφορικής εν τολής του αθλητικού εισαγγελέα Αθην ών κ. Μπουγιουκου, αποφασίστηκε η αν αστολή όλων των πρωταθληµάτων Α και Β κατηγορίας
και υποδοµών , µέχ ρι οι ∆ήµοι στους οποίους αν ήκουν
τα γήπεδα των οµάδων που µετέχ ουν στα πρωταθλήµατα µας, ν α µεριµν ήσουν για την αδειοδότηση των
γηπέδων και των παραχ ωρητηρίων . Μετά από αυτές
τις εν έργειες θα πρέπει ν α µεριµν ήσουν για την άδεια
διεξαγωγής αγών ων από την περιφέρεια Αττικής για τις
οµάδες που αν ήκουν στα όρια των ∆ήµων τους.

Βαθµολογία:

1. Ιων ικός Νικαίας 41 (20-1)
2. ∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων 37 (16-5)
3. Ιπποκράτης Κω 36 (15-6)
4. Παν ερυθραϊκός 34 (13-8)
5. Τρίτων 34 (13-8)
6. ΓΣ Μάν δρας/Νικηφόρος 33 (11-9)
7. ΚΑΟΚ 31 (10-11)
8. Ηράκλειο 31 (10-11)
9. Πρωτέας Βούλας 30 (9-12)
10. Κορωπί 29 (8-13)
11. ΕΦΑΟΖ 29 (8-13)
12. Παν ελευσιν ιακός 29 (8-13)
13. Παγκράτι 28 (7-14)
14.. ∆άφν η ∆αφν ίου 28 (7-14)
15. Νέα Κηφισιά 28 (7-14)
16. Ίκαρος Νέας Σµύρν ης 26 (5-16)
Επόµενη 22η αγωνιστική (18/3):

∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων – Ιπποκράτης
Κω
ΕΦΑΟΖ – Ν. Κηφισιά
Μάν δρα/Νικηφόρος – Παν ερυθραϊκός
Ηράκλειο -Πρωτέας Βούλας
Παγκράτι – ΚΑΟΚ
∆άφν η ∆αφν ίου – Παν ελευσιν ιακός
Κορωπί – Ικαρος Ν. Σµύρν ης
Τρίτων – Ιων ικός Νικαίας

Το πανόραµα των αποτελεσµάτων της Γ' Εθνικής
6ος όµιλος (19η αγωνιστική)

Ζευγολατιό - Κερατσίν ι 0-1
Ιων ικός - Πέλοπας Κιάτου 4-1
∆ιαγόρας - Εθν ικός 1-1
(10/3) Προοδευτική - Ρόδος 1-0
(10/3) Λουτράκι - Ιάλυσος 1-3
Ρεπό: Ασπρόπυργος

Ρουµανία: Νο.1 στον κόσµο µε ΑΕΠ +7%,
4 µύθοι και 6 αλήθειες

Γράφει ο Ηλία
Παπαγεωργιάδης
ο 2017 η Ρουµανί α κατέγραψε τη µεγαλύτερη αύξηση
ΑΕΠ στην Ευρώπη (και τον
κόσµο;) µε +7%, προσπέρασε την
Ελλάδα ως η χώρα µε το µεγαλύτερο ΑΕΠ στη ΝΑ Ευρώπη και
συνεχί ζει φέτος µε το γκάζι πατηµένο. Με βάση τη χαµηλή φορολογί α, στοχεύει σε ένα νέο +4%,
+5%, πάνω από τα 190 δι ς ευρώ.
Κρί νοντας από τι ς αντι δράσει ς
µί ας µι κρής µει οψηφί ας αναγνωστών στα social media όποτε δηµοσι εύεται ένα άρθρο αναφoρι κά µε
τη Ρουµανί α, έχει ενδι αφέρον να
δούµε 4 µύθους που αρκετοί
Έλληνες πι στεύουν γι α την ανάπτυξη της Ρουµανί ας, καθώς και
την αλήθει α πί σω από αυτούς.
Μύθος: «Η Ρουµανί α αναπτύσσεται γι ατί µοι ράζει δανει κά
/ σε κάθε γωνί α έχει και τράπεζα»
Αλήθει α:
– Τα δάνει α στη Ρουµανί α
αυξήθηκαν το 2017 περί που κατά
7%, πολύ χαµηλότερα από τι ς
καταθέσει ς που αυξήθηκαν µε

Τ

11%.
– Το συνολι κό ύψος των καταθέσεων υπερβαί νει αυτό των δανεί ων
κατά περί που 25%.
– Ουσι αστι κά ανέβηκαν σηµαντι κά οι δανει οδοτήσει ς σε τοπι κό
νόµι σµα (Λέι ), που αντι καθι στούν
τι ς µει ούµενες χρηµατοδοτήσει ς
σε συνάλλαγµα
– Οι τράπεζες έχουν καθαρί σει
τα χαρτοφυλάκι ά τους και εί ναι
υγι εί ς. Παρόλα αυτά αποφεύγουν
την υπέρογκη έκθεση και την
ταχεί α ανάπτυξη
– Τα κρι τήρι α δανει οδότησης
παραµένουν αυστηρά
– Η κατάσταση εί ναι ακρι βώς
αντί θετη της «φούσκας»
Μύθος: «Η Ρουµανί α ανεβαί νει
γι ατί έχει δι κό της νόµι σµα»
(= αν το εί χαµε και εµεί ς, θα
µοι ράζαµε λεφτά και θα εί χαµε
ανάπτυξη)
Αλήθει α:
– Οι Ρουµάνοι προσπαθούν να
κρατούν το νόµι σµά τους σταθερό
– Αυτό υποτι µάται ελαφρά
κυρί ως λόγω πολι τι κών αναταραχών

– Όταν χρει άστηκε, πήραν µί α
και έξω τα σκληρά µέτρα, κόβοντας από το κράτος και αφήνοντας
ανέπαφη τη φορολογί α, γι ατί ήξεραν πως µόνο ο ι δι ωτι κός τοµέας
µπορεί να τους βγάλει από την
κρί ση
– Η Ρουµανί α έχει έλλει µµα
κάτω του 3% του ΑΕΠ (τελι κό, όχι
πρωτογενές)
– Το δηµόσι ο χρέος της εί ναι
περί που 35% του ΑΕΠ
– Τα συναλλαγµατι κά αποθέµατα της Κεντρι κής Τράπεζας έφτασαν τα 38 δι ς Ευρώ, περί που στο
20% του ΑΕΠ και πάνω από το 50%
των δανεί ων της χώρας
– Το κράτος δανεί ζεται κατά
προτεραι ότητα από την τοπι κή
αγορά, σε τοπι κό νόµι σµα
– Η χώρα και οι πολί τες της
έχουν πολύ πι κρή εµπει ρί α από
την περί οδο πρι ν τη σταθεροποί ηση του 2004
Μύθος: «Με χαµηλούς φόρους,
το κράτος δεν µαζεύει έσοδα, δεν
έχει να δώσει στους πολί τες»
Αλήθει α:
– Το 2017 το ΑΕΠ της Ελλάδας

Β’ Εθνική (Νότος)

Tα αποτελέσµατα της 21ης αγωνιστικής:

Ιπποκράτης - Κορωπί 77-74
ΑΕΝ Κηφισιάς - ∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων 83-91
Παν ερυθραϊκός - ΕΦΑΟ Ζωγράφου 78-73
Πρωτέας Βούλας - Μάν δρας 70-60
ΚΑΟ Κορίν θου - Ηράκλειο ΟΑΑ 61-53
Παν ελευσιν ιακός - Παγκράτι 81-61
Ίκαρος Ν. Σµύρν ης - ΑΟ Τρίτων 49-66
Ιων ικός Νίκαιας - ∆άφν η ∆αφν ίου 121-72

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ 70-80

∆ιαιτητες : Ζακεστίδης ,Σπυροπουλος
∆εκάλεπτα: 20-11,33-33,49-37,70-60
Πρωτεας (Βλαχ ος,Τερζης) Αγγελοπουλος 5 , Βαρδαβας 2 ,
Τοπαλης 8(2), Κραν ιάς 1, Αθην ιωτης 8(2), Ματαλιωτακης 6, Μορφης 13(1) , , Μπαλας 7(1) , Παπαδης , Καµατερος 8, Γαργαλης 1 ,
Αυγεν ικός 11.
Μανδραικός (Μπεκές , Στρατικόπουλος) Τζιβελέκας 10(2) ,
Κοτσόπουλος 4 , Παπαν ικολάου 2 , Κούσουλας 10 , Καραµπάτσος
, Γκαιτάσοφ 5(1) , Παπαπέτρος , Γουργιωτόπουλος , Βαφιάς 5(1) ,
Γεωργοπαπαδάκος 19(4) , Ψυλέας 5.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΤΟ WWW.
THRIASSIO.GR

και αυτό της Ρουµανί ας ήταν
περί που ί δι α (µεγαλύτερο αυτό
της Ρουµανί ας κατά µερι κά δι ς
Ευρώ)
– Επί περί που ι δί ου ΑΕΠ, τα
έσοδα ήταν επί σης περί που ί δι α!
– Με µί α µι κρή λεπτοµέρει α:
Στην Ελλάδα η φορολογί α εί ναι
αυτή που ξέρουµε όλοι , ενώ στη
Ρουµανί α εί ναι πολύ χαµηλή, ως
και 1% επί του τζί ρου γι α τζί ρο ως
1.000.000 Ευρώ!
– Τα έσοδα αυτά χρηµατοδότησαν τι ς µεγάλες αυξήσει ς µι σθών
στον δηµόσι ο τοµέα, µε πρόσφατο
παράδει γµα αυτό των γι ατρών και
του ι ατρι κού προσωπι κού.
– Η σωστή κρι τι κή που γί νεται
εί ναι ότι θα µπορούσαν να δοθούν
περι σσότερα χρήµατα σε έργα
υποδοµής, όµως κανεί ς δεν εί ναι
τέλει ος, ούτε οι Ρουµάνοι .
Μύθος: «Οι Ρουµάνοι έξω από
τι ς κεντρι κές συνοι κί ες ζουν µε
µι σθούς πεί νας»
Αλήθει α:
– (Να προσέχετε όσους το λένε
ως επι χεί ρηµα γι α να σας ζητήσουν οι κονοµι κή βοήθει αH)
– Κατ’ αρχήν, η Ρουµανί α δεν
εί ναι µί α χώρα, αλλά ουσι αστι κά
µι λάµε γι α 3 χώρες σε µί α.
Περί που το 40% των κατοί κων
παράγει περί που το 80% του ΑΕΠ

και κάθε χρόνο δεκάδες χι λι άδες
άνθρωποι αλλάζουν το επί πεδο
δι αβί ωσής τους και βγαί νουν από
τη φτώχει α.
– Οι µι σθοί στο Βουκουρέστι και
τι ς άλλες µεγάλες πόλει ς εί ναι
πλέον πολύ πι ο πάνω από το παρελθόν.
– Ενώ ο µέσος καθαρός µι σθός
στη χώρα εί ναι περί που στα 450
Ευρώ / µήνα, στο Βουκουρέστι
άγγι ξε τα 700, ενώ το Κλουζ, η
Τι µι σοάρα και άλλες µεγάλες
πόλει ς βρί σκονται στα 550 – 600
Ευρώ.
– Με κόστος ζωής περί που -30%
σε σχέση µε την Ελλάδα (µε εξαί ρεση τα ενοί κι α), η κατάσταση
πλέον εί ναι αρκετά αξι οπρεπής
και βελτι ώνεται συνεχώς
– Η θέρµανση, το ί ντερνετ, η
τηλεφωνί α και σει ρά άλλων
βασι κών παραγόντων του κόστους
δι αβί ωσης κοστί ζουν υποπολλαπλάσι α στη Ρουµανί α από ότι στην
Ελλάδα.
– Οι εκατοντάδες χι λι άδες
συναλλαγές ακι νήτων το 2017,
κυρί ως µε µετρητά, καθώς και η
ανεργί α 0% στι ς µεγάλες πόλει ς
δεί χνουν ξεκάθαρα πως το επί πεδο ζωής ανεβαί νει συνεχώς.
– Εννοεί ται πως η χώρα έχει

συνεχίζεται στη σελ. 14
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Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο
κέντρο του
Ασπροπύργου, επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας (Πλησίον
∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062
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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Σ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατί ας και πωλεί ται ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415
- Ενοικιάζεται σπί τι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρεβατοκάµαρες, κουζί να,
σαλονοτραπεζαρί α και µπάνι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφωνα,
νυχτερινό
ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος
επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για

γραφείο ή mini market. Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη θέση ∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες
τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

ακόµη 50% του πληθυσµού της να
ζει σε σπί τι χωρί ς τουαλέτα µέσα
σε αυτό.
– Όταν πρι ν 15 χρόνι α το 95 –
98% των κατοί κων µί ας χώρας
ζούσαν µε πραγµατι κούς µι σθούς
πεί νας και σήµερα το 40%
περί που ζει µε ει σόδηµα τουλάχι στον 1.000 – 1.500 Ευρώ / µήνα /
οι κογένει α, εί ναι ξεκάθαρο ότι τα
πράγµατα άλλαξαν προς το
καλύτερο εκεί .
– Τα ευρωπαϊ κά κονδύλι α τώρα
άρχι σαν να απορροφούνται και
ει δι κά στην Παι δεί α και την Υγεί α
έχουν ακόµη µεγάλο δρόµο να
δι ανύσουν. (= µεγάλα περι θώρι α
ανάπτυξης)
Αλήθει α: «Γι ατί οι Ρουµάνοι στην
Ελλάδα µι λάνε άσχηµα γι α τη
χώρα τους;»
Η εξήγησή της:
– Η πλει οψηφί α δεν το κάνει πι α

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
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, τι-

αυτό

– Όσοι το κάνουν συνήθως έχουν
φύγει πρι ν πολλά χρόνι α και έχουν
αποκοπεί από τη σηµερι νή πραγµατι κότητα της Ρουµανί ας
– Άλλοι έφυγαν από πολύ
φτωχές, αγροτι κές περι οχές, όπου
και σήµερα τα πράγµατα δεν εί ναι
ρόδι να.
– Πολλοί λατρεύουν την Ελλάδα
και την προτι µούν ως πατρί δα
τους.
– Άλλοι έχουν το «εθνι κό ψυχι κό
πρόβληµα» των Ρουµάνων, να
βρί ζουν την πατρί δα τους, νοµί ζοντας πως έτσι θα συγχωρεθούν γι α
τυχόν λανθασµένες προσωπι κές
συµπερι φορές. (Κάτι αντί στοι χο
συµβαί νει και στην Ελλάδα, αλλά
όχι σε τέτοι α έκταση).
Αλήθει α: Οι χαµηλοί φόροι

µή 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
10:00-13:00 ) (7.1.17)

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

ωθούν την ανάπτυξη και γεµί ζουν
τι ς τσέπες των πολι τών µε χρήµατα
– Άλλο να αγοράζει ς τρόφι µα µε
9% ΦΠΑ και άλλο µε 13% ή 24%.
– Άλλο να εί σαι αγρότης και να
παράγει ς πληρώνοντας 9% και
άλλο να πληρώνει ς 24% στα αγροτι κά εφόδι α.
– Άλλο να έχει ς εται ρεί α και µε
τζί ρο 200.000 Ευρώ / κέρδη 60.000
Ευρώ και να πληρώνει ς 2.000
Ευρώ στην Εφορί α (µε έναν υπάλληλο, 6.000 Ευρώ χωρί ς υπάλληλο)
και άλλο να φοβάσαι ότι θα
πληρώσει ς φόρους H Ευρώ
(βάλτε το νούµερο µόνοι σαςH)
– Άλλο να εί σαι υπάλληλος και
να δί νει ς 10% φόρο, ανεξαρτήτως
µε το πόσα θα δηλώσει ς ως έσοδα
και άλλο να πληρώνει ς ως και 45%
του ει σοδήµατός σου + προκατα-

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.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
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)

βολή φόρου κλπ
– ∆εν εί ναι τυχαί ο ότι πάρα πολλοί ι δι οκτήτες εται ρι ών απορούν
µε το ποσό φόρου που πληρώνουν
και όταν καταλαβαί νουν πως η
χαµηλή φορολογί α εί ναι αληθι νή,
«φουλάρουν τι ς µηχανές» τους γι α
να µεγαλώσουν τη δουλει ά τους.

– Οι υψηλοί φόροι αναι ρούν το
κί νητρο του ανθρώπου να δηµι ουργήσει . Οι χαµηλοί προσκαλούν
όλους όσους δραστηρι οποι ούνται
στην οι κονοµί α, ντόπι ους και ξένους, να δουλέψουν και να κερδί σουν.
– (Η εύκολη αδει οδότηση βι οµηχανι ών έχει και αυτή τον ρόλο της,
το ί δι ο και η µηδενι κή φορολόγηση
των προγραµµατι στών Η/Υ, που
οδήγησε σε εκατοντάδες χι λι άδες
θέσει ς εργασί ας, µε µέσο µι σθό
άνω των 2.500 Ευρώ / µήνα).
Όσο θα υπερφορολογούµε

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

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 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

αυτούς που παράγουν, τόσο θα
αναπτυσσόµαστε λί γο ή καθόλου.
∆εν πέτυχαν οι Ρουµάνοι το παγκόσµι ο ρεκόρ ανάπτυξης γι ατί
εί ναι οι εξυπνότεροι του κόσµου.
Το έκαναν γι ατί προτάσσουν τη
χαµηλή φορολογί α και βοηθούν το
επι χει ρεί ν να ανθήσει . Όσο η
Ελλάδα θα υπερφορολογεί όσους
παράγουν, τόσο θα χάνει σε ανάπτυξη, ή θα εί ναι ακόµη και υπό
του µηδενός.
Καλό θα εί ναι αντί να ψάχνουµε
δι και ολογί ες γι α να κατηγορήσουµε όσους προοδεύουν, να δούµε τα
λάθη µας και εµεί ς και να αλλάξουµε δρόµο. Μπορεί και η Ελλάδα
να κάνει παγκόσµι α ρεκόρ ανάπτυξης, τα έκανε παλι ά. Γί νεται
και αλλι ώς, τα σταφύλι α µας περι µένουν, δεν εί ναι κρεµαστάρι αH
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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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΤΑ∆ΟΡΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ TIG - MIG
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Β ΟΗ ΘΟ Σ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ΛΕ Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν

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

Α ΝΕ Ι ∆ Ι Κ Ε Υ Τ ΟΥ Σ
Ε Ρ ΓΑ Τ Ε Σ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΤΟΡΝΑ∆ΟΡΟΥΣ

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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου,
Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704

Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

16-θριάσιο
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