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

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ, ΝΙΚ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Πανελλήνιες ∆ιακρίσεις για το 1ο και το 4ο
∆ηµοτικό Σχολείο του ∆ήµου Ασπροπύργου

ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Ελληνοαλβανική µαφία διακινούσε κοκαΐνη

σελ. 2

Συνεχίζεται ο
εκσυγχρονισµός του
δηµοτικού φωτισµού
στον Ασπρόπυργο

σελ. 2

σελ. 5

Με δράσεις ενηµέρω σης και ευαισθητοποίησης
τίµησε την Παγκόσµια Ηµέρα Αδέσπ οτων Ζώων ο ∆ήµος Αχαρνών

σελ. 7

3 συλλήψεις το
Πάσχα στη ∆υτική
Αττική για
παράνοµες κροτίδες

∆υο µήνες διαβούλευση
για τις αλλαγές
στην αυτοδιοίκηση,
ζητούν οι δήµαρχοι

σελ. 9
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σελ. 3

ΜΕΝΙ∆Ι

Πυροβολισµοί
σε γλέντι
µε έναν
τραυµατία

σελ. 3

Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ACADEMICA AΘΗΝΩΝ
ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

15.04.18 | ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
ΑΙΘ. ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
1ΟΥ- 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:

KΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ
Ο∆ΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
ΤΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, ΓΙΑ
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

σελ. 3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

σελ. 13

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ, Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ,
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
σελ. 15

2-θριάσιο
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Ασπρόπυργος

Βλαζάκη Σµαραγδή Ε. 17ο χλµ Εθν ικής Οδού
Αθην ών - Κορίν θου, ∆ιασταύρωση Ασπροπύργου,
2105575911

ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Ελληνοαλβανική µαφία διακινούσε κοκαΐνη

Ελευσίνα

ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ-

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.

Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 (ΕΝΑΝΤΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)ΜΑΓΟΥΛΑ , 210-5558731
Μάνδρα

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

ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΛΕΩΦ.ΦΥΛΗΣ 75 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΣΙΑΣ)
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΦΥΛΗ, 210-2411911

Χαιδάρι
Σαρρή Νίτσα - Παγών α Γ.
Πλαταιών 49 & Ηπείρου, 2105987343

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αραιή συννεφιά
Η θερµοκρασία από 10 έως 19
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ακάκιος, Κάχι, Κάκι
Ανθούσα

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

Ε

ξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Ναρκωτικών εγκληµατική οργάνωση, που διακινούσε
κοκαΐνη σε διάφορες περιοχές της Αττικής, µεταξύ
τους και στο Χαϊδάρι.
Συνελήφθησαν οκτώ άτοµα, συγκεκριµένα πέντε Αλβανοί, δύο Έλληνας µέλη της οργάνωσης καθώς και ένας
ακόµη Έλληνας για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Η εκτεταµένη αστυνοµική επιχείρηση έγινε σε Αθήνα, Χαϊδάρι,
Καισαριανή, Αγ. Αναργύρους, Σαρωνίδα και Κορωπί, από
το µεσηµέρι της 2ας Απριλίου έως πρωινές ώρες της 3
Απριλίου.

Συνεχίζεται ο
εκσυγχρονισµός
του ∆ηµοτικού
Φωτισµού στον
Ασπρόπυργο

Στη δικογραφία περιλαµβάνονται ακόµη δύο Έλληνες
και ένας Αλβανός, µέλη της οργάνωσης.
Σε βάρος τους σχηµατίστηκε δικογραφία -κακουργηµατικού χαρακτήρα- για τα κατά περίπτωση αδικήµατα της
εγκληµατικής οργάνωσης καθώς και για παραβάσεις των
νοµοθεσιών για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, τα όπλα και
την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες.
συνεχίζεται στη σελ. 11

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου, ενηµερώνει τους δηµότες ότι, σ’ ένα ακόµα σηµείο της πόλης, και συγκεκριµένα στην Πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου δίπλα
από το «Απόµερο», τοποθετήθηκε σύγχρονο
σύστηµα λειτουργίας ηλεκτροδότησης, ενισχύοντας
τον παλιό φωτισµό.

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

Ειδικότερα, εγκαταστάθηκαν δεκαπέντε (15) νέοι µεταλλικοί ιστοί, έξι (6) µέτρων, στους οποίους (µε
µονό ή διπλό βραχίονα), τοποθετήθηκαν συνολικά είκοσι εννέα (29) φωτιστικά τεχνολογίας led, ισχύος
40watt έκαστο. Επίσης, εγκαταστάθηκε ένας ιστός µεγάλου ύψους, εννέα (9) µέτρων, µε φωτιστικά
τύπου led ισχύος 120watt, ενώ αντικαταστάθηκαν δύο (2) προβολείς παλιάς τεχνολογίας, που
υπήρχαν στο χώρο.
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Μενίδι: Πυροβολισµοί σε
γλέντι µε έναν τραυµατία

Ξηµερώµατα της Τρίτης, όπως γνωστοποιήθηκε, η ΕΛ.ΑΣ βρέθηκε σε κατοικία στην οδό Αναστασίου Γκέλα στις Αχαρνές.
Εκεί όπως διαπιστώθηκε, ένας άνδρας κατά τη
διάρκεια γιορτής, πήρε την καραµπίνα του ιδιοκτήτη του σπιτιού και άρχισε να πυροβολεί στον
αέρα.

Κάποια στιγµή, ο άνδρας, χωρίς να έχει γίνει
γνωστό πως, έχασε τον έλεγχο και αυτοπυροβολήθηκε στο πόδι.Ο άνδρας µεταφέρθηκε στο
νοσοκοµείο Αγία Όλγα, όπου νοσηλεύεται χωρίς
ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.
Να σηµειωθεί πως σε βάρος του θα σχηµατιστεί
δικογραφία για άσκοπους πυροβολισµούς.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: KΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΓΑΘΟΥ
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ,
ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Ενηµερώνουµε ότι στην πόλη µας βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο της σύνδεσης των ακινήτων µε την
αποχέτευση. Για την καλλίτερη οργάνωση του έργου παρακαλούµε τους κατοίκους των παραπάνω οδών
να προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ( 1ος όροφος Χατζηδάκη 41 & ∆ήµητρος ), προκειµένου να ενηµερωθούν για τον τρόπο της σύνδεσης του ακινήτου τους και να συµπληρώσουν την αίτηση
σύνδεσης .
Πρέπει όλοι να γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε το παρ. 1.3 του άρθρου 10 του Κανονισµού Λειτουργίας ∆ικτύου Αποχέτευσης ( ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 846 ), η σύνδεση των ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική. Επίσης όπως θα ενηµερωθείτε και από υπαλλήλους της Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε. , θα
συνεχιστεί η χρηµατοδότηση του ποσού των 2.500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α} για την αντιµετώπιση της συνολικής δαπάνης σύνδεσης ακινήτων στο δίκτυο της αποχέτευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες η Υπηρεσία µας είναι στην διάθεσή σας. ( Πληροφορίες: κος Θεµιστοκλής Σακόβ τηλ. 210.5537201).
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.∆.Ε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

θριάσιο-3

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
∆ΗΜΑΡΧΟ, ΝΙΚ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Πανελλήνιες ∆ιακρίσεις
για το 1ο και το 4ο
∆ηµοτικό Σχολείο
του ∆ήµου Ασπροπύργου

Ο

∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου,
εκ µέρους όλων των ∆ηµοτών της πόλης απευθύνει θερµά συγχαρητήρια για τις Πανελλήνιες
∆ιακρίσεις που απέσπασαν, σε δύο ∆ηµοτικά Σχολεία της
πόλης, το Πρώτο (1ο) και το Τέταρτο (4ο) ∆ηµοτικό
Σχολείο.
Ειδικότερα, οι ¨Ασπροµαχητές¨, του 1ου ∆ηµοτικού
Σχολείου έλαβαν µέρος στον 4ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό
Εκπαιδευτικής Ροµποτικής, παρουσιάζοντας ένα Αυτοποιηµένο Ραντάρ Πλανητικής Προστασίας στην Κορυφή
του Ολύµπου και αφού προκρίθηκαν στα ηµιτελικά
τιµήθηκαν µε τη διάκριση, του «Καλύτερα ∆ιακοσµηµένου Περιπτέρου». Η οµάδα απαρτίζονταν από τους
µαθητές, Στάθη Καλλιέρη, Μάριο Κοκαλά, Μαρία Σιάνη,
Σάντικ Χισεµπέλου, Γιώργο Κοπαλά, Μέγκυ Τσαλέκου,
Ιάσωνα Καλλιά, Άννα Γεωργακοπούλου και από το ∆άσκαλο κ. Απόστολο Γεωργακόπουλο.

Από την άλλη οι µαθητές της ΣΤ1, του 4ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Ασπροπύργου συµµετείχαν στον Εθνικό ∆ιαγωνισµό Γαλλοφωνίας 2018, όπου κι έλαβαν Πανελλήνια
∆ιάκριση για τη δηµιουργία τους. Ο διαγωνισµός Γαλλοφωνίας διοργανώθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής ∆ράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε τις γαλλόφωνες Πρεσβείες στην Ελλάδα και
τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Ο εθνικός
διαγωνισµός Γαλλοφωνίας επέτρεψε σε περισσότερους
από 3200 µαθητές από όλη την ελληνική επικράτεια, να
εκφράσουν το γλωσσικό και καλλιτεχνικό τους ταλέντο
και να αξιοποιήσουν όλη τη δηµιουργικότητά τους.
Το θέµα του φετινού διαγωνισµού ήταν «ΠΡΑΣΙΝΗ
ΠΑΡΑΖΑΛΗ…»ΜΑΓΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΡΙΖΕΣ. Οι µαθητές
εργάστηκαν γύρω από ένα επίκαιρο θέµα: την προστασία του πλανήτη µας, την αειφόρο ανάπτυξη, τη
διαιώνιση των πατροπαράδοτων γνώσεων γύρω από τα
φυτά, τις θεραπευτικές …αλλά και τις µαγικές τους ιδιότητες! Έγιναν µάγοι/µάγισσες και απέκτησαν την
ικανότητα να δηµιουργούν µαγικά φυτά µε ιδιότητες
που µπορούν να µεταµορφώσουν τη ζωή των άλλων ή
ακόµη και το ίδιο το περιβάλλον.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

4-θριάσιο
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ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ
Πρόσωπο «κλειδί» στην υπόθεση Noor One συνελήφθη στην Τουρκία

Στα χέρια των τουρκικών αρχών
φέρεται να βρίσκεται εδώ και
µερικά εικοσιτετράωρα ο ιρανικής καταγωγής Τούρκος υπήκοος Νάτσι Σερίφι Ζιντάστι, κεντρικό
πρόσωπο στην υπόθεση µεταφοράς δύο τόνων ηρωίνης µε το
πλοίο «Noor One», τον Ιούνιο
του 2014.
∆ηµοσιεύµατα στον τουρκικό
Τύπο αναφέρουν ότι ο Ζιντάστι
συνελήφθη, µαζί µε εννέα συνεργούς του στην Κωνσταντι νούπολη από αστυνοµικούς της
∆ίωξης Οργανωµένου Εγκλήµατος και µεταφέρθηκαν στα κεντρικά της Ασφάλειας για ανάκριση.
Σε βάρος του Ζιντάστι είχε εκδοθεί το Σεπτέµβριο του 2017 και µέχρι πρότινος εκκρεµούσε
ένταλµα σύλληψης της 3ης τακτικής ανακρίτριας
Πειραιά Ασπασίας Αλβανού για την οργάνωση και
χρηµατοδότηση της µεταφοράς των δύο τόνων
ηρωίνης από τα Εµιράτα στην Ελευσίνα, το καλοκαίρι του 2014. Στο ρόλο στην υπόθεση, του ιρανικής καταγωγής Τούρκου ναρκέµπορου είχε
αναφερθεί σε µια από τις καταθέσεις του ο καταδικασµένος σε ισόβια εφοπλιστής Μάκης Γιαννουσάκης, στο σπίτι του οποίου στη Φιλοθέη είχαν
βρεθεί τα 500 κιλά από τους συνολικά 2 τόνους
του φορτίου της ηρωίνης.
Ο τελευταίος µάλιστα φέρεται να είχε δώσει στις
δικαστικές και ανακριτικές αρχές βίντεο από

συνάντησή του µε τον Ζιντάστι στην Κωνσταντινούπολη, κατά την οποία είχε συµφωνηθεί η
µεταφορά των ναρκωτικών µε το πλοίο Noor One.
Παρών στην ίδια συνάντηση, µε χρέη µεταφραστή,
ήταν και στενός συγγενής του Ζιντάστι, επιχειρηµατίας µε µόνιµη διαµονή στο Λονδίνο. Σε
βάρος και αυτού εκδόθηκε το φθινόπωρο του
2017 ένταλµα σύλληψης της ανακρίτριας Πειραιά.
Ο Ζι ντάστι εί χε συλληφθεί το 2007 γι α
διακίνηση περίπου 70 κιλών ηρωίνης και το
2010 είχε –υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες– αποφυλακι στεί . Υπήρξαν µάλι στα υπόνοι ες ότι
δρούσε ως πράκτορας της αµερικανικής DEA.
Μάλιστα την 26η Σεπτεµβρίου του 2014, τρεις
µήνες µετά την κατάσχεση των δύο τόνων

Κοπή άγριων χόρτων και ευπρεπισµός
στο εσωτερικό του Παλαιού Ελαιουργείου

Για την υποδοχή µέρους των εκδηλώσεων της 34ης
Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενηµέρωσης

Οι εκδηλώσεις της 34ης Παν ελλήν ιας Αν ιχ ν ευτικής Πολιτιστικής Εν ηµέρωσης ξεκιν ούν σήµερα Πέµπτη 12 Απριλίου, στις 6:30 το απόγευµα από την
πλατεία Ηρώων στην Ελευσίν α.
Με τη συν οδεία κρουστών θα γίν ει πορεία προς το παλαιό Ελαιουργείο όπου
θα παρουσιαστεί το φόρουµ. Θεατρικά, stand-up comedy , εκθέσεις φωτογραφίας-σκίτσου-λογοτεχ ν ίας, χ ορευτικά, παιχ ν ίδια, παρουσιάσεις ερευν ών ,
κιν ηµατογράφος (ταιν ίες µικρού µήκους), µουσικά συγκροτήµατα περιλαµβάν ον ται στο τριήµερο πρόγραµµα.
Οι χ ώροι των εκδηλώσεων θα είν αι: το παλαιό Ελαιουργείο, η πλατεία
Ηρώων , ο πεζόδροµος της Νικολαΐ δου, το 10ο, 11ο ∆ηµοτικά, το 2ο-4ο
Γυµν άσιο.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Έτσι επινόησαν επτά (7) φανταστικά φυτά αποτελούµενα από µέρη διαφορετικών
φυτών που είχαν συλλέξει ή εντοπίσει γύρω τους και δηµιούργησαν ένα Ψηφιακό
φυτολόγιο. Το καθένα από αυτά έχει ξεχωριστές «µαγικές ιδιότητες»!

Τα φυτά τους ξεχωρίζουν για τις ενεργειακές και θεραπευτικές τους ιδιότητες, προσφέρουν ευηµερία, γαλήνη, ενέργεια, αλτρουισµό, δεσµούς αγάπης µεταξύ των ανθρώπων, των λαών, ονειροπόληση, ταξίδια, γνώσεις, εµπειρίες, πολιτιστικούς και πνευµατικούς θησαυρούς. Χαρακτηριστικό είναι το µαγικό φυτό που ονοµάζεται: «Οι
ευλογηµένες ρίζες» (Les racines bénies). Αυτό το φυτό, όταν έχει πληµµύρες, απλώνει
τις ρίζες του µέσα στο έδαφος για να το κάνει πιο στέρεο και δυνατό. Η δηµιουργία αυτή
είναι αφιερωµένη στους κατοίκους της Μάνδρας που επλήγησαν το Νοέµβριο του 2017
από τις φονικές πληµµύρες! Οι µαθητές συµµετείχαν στην τελετή απονοµής των βραβείων στις 15 Μαρτίου 2018 κι έλαβαν το δίπλωµα.

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου συγχαίρει του µαθητές, τους ∆ιευθυντές και τους ∆ασκάλους των δύο ∆ηµοτικών Σχολείων, καθώς και όλους όσους
συνέβαλαν για την κατάκτηση των σπουδαίων διακρίσεων.

ηρωίνης στην Ελευσίνα, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ σε προάστιο της
Κωνσταντι νούπολης η 19χρονη
κόρη του, Αρζού, και ο 23 ετών
οδηγός της. Το 2016 ως ηθικός
αυτουργός του δι πλού φονι κού
συνελήφθη στο Βέλγιο και εκδόθηκε
στην Τουρκία ο 46χρονος τουρκικής
καταγωγής Βέλγος επιχειρηµατίας
Ορχάν Ουρµ.
Θεωρείτο από τους Ελληνες και
Ευρωπαί ους ερευνητές ως ο
τελικός παραλήπτης των δύο τόνων
ηρωίνης και βρισκόταν στο επίκεντρο
έρευνας της ολλανδι κής
αστυνοµίας για µεταφορά ναρκωτικών
και «ξέπλυµα» χρήµατος. Φέρεται να
διέταξε τη δολοφονία της 19χρονης Αρζού ως
πράξη αντεκδίκησης, θεωρώντας τον πατέρα της
υπεύθυνο για τη «διαρροή» της µεταφοράς των
δύο τόνων ηρωίνης στις αρχές δίωξης ναρκωτικών ΗΠΑ και Ε.Ε.
Σύµφωνα µε τον τουρκικό Τύπο, ο Ζιντάστι
υπήρξε και µυστικός µάρτυρας στην υπόθεση
«Εργκένεκον», το πολυσυζητηµένο «µυστικό
σχέδιο» για την ανατροπή της κυβέρνησης του
κόµµατος ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης, του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν. Η σύλληψη του Ζιντάστι πάντως
δεν επιβεβαιώθηκε από επίσηµες ελληνικές
πηγές.
Πηγή: Καθηµερι νή

θριάσιο-5
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Μ ε δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης

τίµησε την Παγκόσµια Ηµέρα Αδέσποτων Ζώων ο ∆ήµος Αχαρνών

Σ

τον π ροαύλιο χ ώρο του
∆ηµαρχ είου Αχ αρν ών , ο
∆ήµος Αχ αρν ών σε συν εργασία µε τις Φιλοζωικές Οργαν ώσεις,
Παν ελλήν ια Οµάδα Προστασίας
Ζώων
"Εco-librium", Φιλοζωικό
Σωµατείο Ολυµπιακού Χωριού "ο ∆ιογέν ης" και "Μέριµν α" έδωσαν τη
δυν ατότητα στους παρευρισκόµεν ους ν α απ οκτήσουν έν α π ιστό
σύν τροφο, µέσα από τη διοργάν ωση "Puppy Day ".

Σεµινάρια από έµπειρους εκπαιδευτές

Στη συν έχ εια έµπειροι εκπαιδευτές από τις σχ ολές
εκπαίδευσης σκύλων Casual-K9 και Mr. Dog & Jo
Place έδωσαν βασικές συµβουλές στην υπακοή και τη
διόρθωση συµπεριφοράς των ζώων . Εν ώ η Ειδική
Οµάδα ∆ιάσωσης Ζώων STAR (Special Team Animal
Rescue) πραγµατοποίησε εν τυπωσιακή επίδειξη καταρρίχ ησης µε υποθετικό σεν άριο διάσωσης ζώου καθώς
και επίδειξη Πρώτων Βοηθειών σε αδέσποτο ζώο αλλά
και σε άν θρωπο που βάσει του σε σεν αρίου είχ ε δεχ θεί επίθεση από ζώο και είχ ε χ άσεις τις αισθήσεις του.
Καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την Παγκόσµια Ηµέρα Αδέσποτων Ζώων οι κτην ίατροι Αλέξαν δρος Προκοπίου και Ηλέκτρα Παπαδέα παρείχ αν
χ ρήσιµες συµβουλές, εν ώ µαθητές από το 1ο ΓΕΛ Αχ αρν ών , εν ηµέρων αν για την εικον ική επιχ είρηση τους
City Tails.Acharnai µέσω της οποίας εν θαρρύν ουν
τους πολίτες ν α υιοθετήσουν έν α αδέσποτο ζώο, υποστηρίζον τας την υιοθεσία µε δωρεάν παροχ ή υπηρεσιών και προϊόν των (ζωοτροφές, κτην ιατρική φρον τίδα, εκπαίδευση κ.ά.) από επιχ ειρήσεις του ∆ήµου
Αχ αρν ών .
Εθελοντικές οµάδες και κτηνίατροι
ανταποκριθήκαν στο κάλεσµα του ∆ήµου

Ο Αν τιδήµαρχ ος Τοπικής Αν άπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Αν τών ης Παλιούρας εξέφρασε την
ικαν οποίησή του για την πραγµατοποίηση της εκδή-

λωσης, ευχ αριστών τας τις εθελον τικές οµάδες και τους
κτην ιάτρους που αν ταποκριθήκαν στο κάλεσµα του
∆ήµου Αχ αρν ών . Παράλληλα τόν ισε πως οι εργαζόµεν οι στη ∆ιεύθυν ση Τοπικής Αν άπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη του ∆ήµου Αχ αρν ών (Υ πηρεσία που
έχ ει την αρµοδιότητα διαχ είρισης αδέσποτων ζώων )
δίν ουν καθηµεριν ά έν αν τιτάν ιο αγών α για ν α
καλύψουν τις αυξηµέν ες αν άγκες του ∆ήµου Αχ αρν ών
στο θέµα της διαχ είρισης αδέσποτων ζώων , εν ώ όπως
αν έφερε "οι δράσεις για τα Αδέσποτα Ζώα, όπως οι
εν ηµερώσεις στα σχ ολεία ή η εν ηµερωτικές εκδηλώσεις
θα συν εχ ιστούν µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των
πολιτών στη διαχ είριση των αδέσποτων ζώων ".
Η συµπεριφορά µας απέναντι στα αδέσποτα
αλλά και τα δεσποζόµενα είναι δείγµα
Πολιτισµού της κοινωνίας µας

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός επισκέφθηκε τον χ ώρο των εκδηλώσεων και είχ ε την
ευκαιρία ν α παρακολουθήσει αποσπάσµατα από τις
επιδείξεις των εθελον τικών οµάδων καθώς και ν α
εν ηµερωθεί από τις φιλοζωικές οργαν ώσεις και από
τους µαθητές του 1ου ΓΕΛ για την εργασία τους και
δήλωσε σχ ετικά: "Ο ∆ήµος Αχ αρν ών µέσα από δράσεις αλλά και µέσα από συν έργειες µε διαδηµοτικούς
οργαν ισµούς, καταβάλλει σηµαν τικές προσπάθειες
στον περιορισµό του προβλήµατος των αδέσποτων
ζώων στον ∆ήµο Αχ αρν ών , Μέσα από τις εκδηλώσεις
και τις εκπαιδευτικές δράσεις προσβλέπουµε στην

εν ηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στο
συγκεκριµέν ο θέµα.
Η συµπεριφορά µας απέν αν τι στα αδέσποτα αλλά
και τα δεσποζόµεν α είν αι δείγµα Πολιτισµού της κοιν ων ίας µας.
Σκοπός µας δεν είν αι µον ό ν α τηρήσουµε τις
υποχ ρεώσεις µας βάσει του ν οµικού πλαισίου που
ισχ ύει, αλλά ν α λειτουργήσουµε οργαν ωµέν α και αποτελεσµατικά, αλλά και ν α προκαλέσουµε ευσυν είδητες
συµπεριφορές".
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6-θριάσιο

ΟΑΣΑ: Προσωρινές αλλαγές στις γραµµές
537, 721, 740 και 755 στις Αχαρνές
Λόγω διεξαγωγής του πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής

Βαρέα Μεγάρων :

αρευτικός διαγωνισµός
την Κυριακή 16 Απριλίου

Την Κυριακή 16 Απριλίου και ώρα 06.30 ο Σύλλογος Βαρέας «Άγιος Νικόλαος» σε συνεργασία µε την
Ακαδηµία Αλιευτικών δραστηριοτήτων Ελλάδος διοργανώνουν ψαρευτικό διαγωνισµό µε καλάµι από την
ακτή.
Στον ανοικτό αυτό διαγωνισµό ο οποίος θα διεξαχθεί στην παραλία Βαρέας µπορούν να πάρουν
µέρος όσοι επιδίδονται σε αυτόν το τρόπο του ψαρέµατος.
∆εν υπάρχει αντίτιµο συµµετοχής. Ο κάθε συµµετέχων µπορεί να συµµετάσχει µε έως δύο καλάµια
που θα φέρουν αρµατωσιές µέχρι τρία αγκίστρια και
το δόλωµα θα είναι ακροβάτης.
Όλα τα ψάρια θα επελευθερωθούν µετά το τέλος
του διαγωνισµού, γι’ αυτό και ο κάθε διαγωνιζόµενος
πρέπει να έχει µαζί του έναν κουβά στον οποίο θα
τοποθετεί το κάθε ψάρι που πιάνει µέχρις ότου το
απελευθερώσει στο φυσικό του περιβάλλον.
Στο τέλος του διαγωνισµού θα απονεµηθούν
αναµνηστικά διπλώµατα.

Οι δύο συνδιοργανωτές σύλλογοι συνεχίζουν τη
συνεργασία τους µε κοινό στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας ζωής.

Οριακή άνοδο σηµείωσε
ο πασχαλινός τζίρος
στα καταστήµατα λιανικής

Γ

ια οριακή βελτίωση της κατανάλωσης και της εικόνας
της αγοράς - για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, έκανε
λόγο ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης.
«Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά η υποχώρηση του κόστους του πασχαλινού τραπεζιού κατά 1,8% και η µικρή άνοδος
της τάξεως του 1% - 1,2% που φαίνεται να σηµείωσε ο
φετινός πασχαλινός εορταστικός τζίρος στα καταστήµατα λιανικής, συνιστούν ενδείξεις οριακής βελτίωσης της εικόνας της
αγοράς και της κατανάλωσης» τόνισε σε δήλωσή του για το
φετινό πασχαλινό τζίρο ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας.
Και ο κ. Κορκίδης εξηγεί: «Οι πρώτες εκτιµήσεις του Ινστιτούτου Εµπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ)
για τόνωση των πωλήσεων εδράζονται τόσο στην ετήσια
καταγεγραµµένη αύξηση κατά 0,9% του δείκτη κύκλου εργασιών, όσο και στις θετικές προοπτικές του τρέχοντος έτους.
Εντούτοις και επειδή το 2018 αποτελεί ένα έτος καµπής για
την ελληνική οικονοµία, πρέπει να γίνει σαφές πως η ανοδική πορεία των οικονοµικών δεικτών πρέπει να συµβαδίζει µε
τη βελτίωση της πραγµατικής οικονοµίας για την τόνωση του
εγχώριου επιχειρείν.
Γενικά, η πασχαλινή αγορά ήταν περιορισµένη σε χρόνο
και χρήµα, µικρή σε διάρκεια και τζίρο, αλλά πολύ σηµαντική
για το λιανικό εµπόριο.
Η έρευνα του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ µπορεί να σηµειώνει οριακή µείωση (-1,8%) στις τιµές του πασχαλινού τραπεζιού και
µία σταθεροποίηση στον τζίρο (+1,2%) της πασχαλινής αγοράς φέτος, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι είναι αρκετό για
εµπόρους και καταναλωτές».

Π

ροσωρινές αλλαγές θα υπάρξουν στις διαδροµές των λεωφορειακών γραµµών 537,
721, 740 και 755, λόγω διεξαγωγής της
Πανηγύρεως της Ζωοδόχου Πηγής στον ∆ήµο
Αχαρνών.

Mερική προσωρινή τροποποίηση της διαδροµής των λεωφορειακών γραµµών 537, 721, 740
και 755, την Τετάρτη 11.04, την Πέµπτη 12.04 και
την Παρασκευή 13.04. λόγω διεξαγωγής της Πανηγύρεως της Ζωοδόχου Πηγής επί της οδού
Φιλαδελφείας (από την οδό Λιοσίων έως την οδό
Αθ. Μπόσδα), επί της Λ. Αθηνών (από την οδό
Φιλ. ∆έδε έως την οδό Αθ. Μπόσδα) και επί της
οδού Aγ. Κωνσταντίνου στον ∆ήµο Αχαρνών, ως
εξής:
Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής γραµµής 537 από αφετηρία προς τέρµα (Βαρυµπόµπη)
Από Χρ. ∆έδε, λοξά δεξιά Μ. Βαµβακάρη,
συνέχεια Αριστοτέλους, αριστερά ∆εκελείας και
συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδροµή.

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής γραµµής 537 από τέρµα προς αφετηρία (Αχαρναί ) Από ∆εκελεί ας, δεξι ά Αρι στοτέλους,
συνέχεια Μ. Βαµβακάρη, λοξά αριστερά Χρ. ∆έδε
(αφετηρία).

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής γραµµής 721 από αφετηρία προς τέρµα (Κηφισιά) Από Πάρνηθος, αριστερά Λαθέας, δεξιά
Πλήθωνος Γεµιστού, αριστερά ∆εκελείας και
συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδροµή.

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής γραµµής 721 από τέρµα προς αφετηρία (Αχαρναί) Από ∆εκελείας, δεξιά Αριστοτέλους, δεξιά
Πάρνηθος και συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδροµή.

Τροποποίηση της διαδροµής της κυκλικής
λεωφορειακής γραµµής 740 Από Εθνικής Αντιστάσεως, λοξά αριστερά Παγκάλου, αριστερά
Πάρνηθος, συνέχεια Πάρνηθος, δεξιά Λαθέας και
συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδροµή.
Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορεια-

κής γραµµής 755 από αφετηρία προς τέρµα (Στ.
Κάτω Πατήσια)
Από Πάρνηθος, συνέχεια Πάρνηθος, δεξιά Αριστοτέλους, συνέχεια Μ. Βαµβακάρη, λοξά αριστερά Χρ. ∆έδε, λοξά δεξιά Θεµ. Βαρελά, αριστερά
Αθ. Μπόσδα, δεξιά Λ. Αθηνών, αριστερά Ν.
Λαδά, συνέχεια Ν. Λαδά, δεξιά Φιλαδελφείας
(πάνω από την Αττική Οδό), συνέχεια Φιλαδελφείας και συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδροµή.
Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής γραµµής 755 από τέρµα προς αφετηρία (Αχαρναί)
Από Φι λαδελφεί ας, συνέχει α Φι λαδελφεί ας
(πάνω από την Αττική Οδό), ριστερά Ν. Λαδά,
συνέχεια Ν. Λαδά, δεξιά Λ. Αθηνών, αριστερά Αθ.
Μπόσδα, δεξιά Θεµ. Βαρελά, λοξά αριστερά Χρ.
∆έδε, λοξά δεξιά Μ. Βαµβακάρη, συνέχεια Αριστοτέλους, αριστερά Πάρνηθος, συνέχεια Πάρνηθος και συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδροµή.

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής γραµµής Α10 από αφετηρία προς τέρµα (Αχαρναί)
Από Λ. Αθηνών, αριστερά Αθ. Μπόσδα, δεξιά
Θεµ. Βαρελά, λοξά αριστερά Χρ. ∆έδε, λοξά δεξιά
Μ. Βαµβακάρη, δεξιά Εθνικής Αντιστάσεως και
συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδροµή.

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής γραµµής Β10 από αφετηρία προς τέρµα (Αχαρναί)
Από Λ. Αθηνών, αριστερά Αθ. Μπόσδα, δεξιά
Θεµ. Βαρελά, λοξά αριστερά Χρ. ∆έδε, λοξά δεξιά
Μ. Βαµβακάρη, συνέχει α Αρι στοτέλους και
συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδροµή.
Τροποποίηση της διαδροµής των λεωφορειακών γραµµών Α10 και Β10 από τέρµα προς
αφετηρία (Στ. Λαρίσης)
Από Αριστοτέλους, συνέχεια Μ. Βαµβακάρη,
λοξά αριστερά Χρ. ∆έδε, λοξά δεξιά Θεµ. Βαρελά,
αριστερά Αθ. Μπόσδα, δεξιά Λ. Αθηνών και
συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδροµή.
Σηµείωση: Στα τµήµατα των τροποποιηµένων
διαδροµών, τα λεωφορεία θα κάνουν στάση στις
υπάρχουσες στάσεις των άλλων γραµµών.
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3 συλλήψεις το Πάσχα στη ∆υτική Αττική
για παράνοµες κροτίδες

Σ

τ
ο
πλαίσιο
τ ω ν
ε ι δ ι κ ώ ν
ασ τ υν οµικ ών
δράσεων για
την
αν τιµετώπιση της
π αράν οµης
κ ατ οχ ής,
εµπ ορίας και
χ ρήσης πυροτ ε χ ν ι κ ών
ειδών , συν ελήφθησαν , τις
τ ελευ τ αίες
µέρες, σε διάφορες περιοχ ές της ∆υτικής Αττικής, τρείς
ηµεδαποί για παράβαση του Νόµου περί φωτοβολίδων
και πυροτεχ ν ηµάτων .
Συγκεκριµέν α:
Συν ελήφθη, στις 5-4-2018 στα Άν ω Λιόσια, από
αστυν οµικούς του Τµήµατος Ασφάλειας Φυλής, 62χ ρον ος ο οποίος εν τοπίστηκε σε περίπτερο ιδιοκτησίας
του, ν α διαθέτει προς πώληση -500- κροτίδες.

Σ υ ν ε λή φ θ η ,
στις
6-4-2018
στο Καµατερό,
απ ό αστυν οµικούς του Τµήµατος Τουριστικής
Αστυν οµίας
∆υτικής Αττικής,
46χ ρον η
η
ο π ο ί α
εν τοπίστηκε σε
κατάστηµα ιδιοκτησίας της, ν α
διαθέτει
π ρος
π ώληση
-896π υροτεχ ν ήµατα

διαφόρων ειδών και τύπων .
Συν ελήφθη, στις 6-4-2018 στο Ζεφύρι, από αστυν οµικούς της Ο.Π.Κ.Ε 67χ ρον ος, διότι σε έλεγχ ο που διεν εργήθηκε στο αυτοκίν ητό του, κατελήφθη ν α µεταφέρει -340- κροτίδες.

Οι συλληφθέν τες, µε τις σε βάρος τους σχ ηµατισθείσες δικογραφίες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθην ών .

θριάσιο-7

«Πρόγραµµα Κοινωφελούς
Εργασίας για την
Αντιπυρική Προστασία
των ∆ασών»
Οι ενδιαφερόµενοι - άνεργοι
παρακαλούνται να προσέλθουν
στο Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου

Τ

ο Γραφείο Απασχ όλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου, σας εν ηµερών ει ότι αν αµέν εται ν α
αν ακοιν ωθεί η δράση «Πρόγραµµα Κοιν ωφελούς Εργασίας για την Αν τιπυρική Προστασία των
∆ασών », η οποία σχ εδιάστηκε από κοιν ού από τα
Υ πουργεία Εργασίας και Περιβάλλον τος.
Η δράση έχει οκτάµηνη διάρκεια και αποσκοπεί:
α) στην εξυπηρέτηση αν αγκών σε προσωπικό των
∆ασικών Υ πηρεσιών της χ ώρας για την αν τιπυρική
προστασία.
β) στην κατάρτιση των αν έργων σε έν α εξειδικευµέν ο αν τικείµεν ο µε στόχ ο την πλήρη επαν έν ταξή
τους στην αγορά εργασίας.
Το πρόγραµµα, προϋπολογισµού 32 εκ. ευρώ, απευθύν εται σε 5.066 ωφελούµεν ους, οι οποίοι θα
τοποθετηθούν στις κατά τόπους ∆ασικές Υ πηρεσίες
της χ ώρας µε βάση τις καταγεγραµµέν ες αν άγκες.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος, διάρκειας
8 µην ών , θα χ ορηγηθεί βεβαίωση για τις θεµατικές της
εκπαίδευσης των ωφελουµέν ων από τα δασαρχ εία,
εν ώ η επαγγελµατική εµπειρία που θα αποκοµίσουν
θα αν αγν ωρίζεται από το ΑΣΕΠ.
Εκτός από την απασχ όληση των αν έργων , το πρόγραµµα σχ εδιάστηκε µε σκοπό ν α αφήσει «καθαρό»
κοιν ων ικό αποτύπωµα:
α) Η απασχ όληση των ωφελουµέν ων θα εµπεριέχ ει
εργασίες για την προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων από πυρκαγιές και τη διαχ είριση καµέν ων εκτάσεων (πχ καθαρισµοί δασών , δηµιουργία
αν τιπυρικών λωρίδων ), προς αποφυγή µελλον τικών
καταστροφών . Με την υλοποίηση του προγράµµατος, η χ ώρα θα είν αι καλύτερα προετοιµασµέν η
εν άν τια σε πιθαν ές πυρκαγιές κατά την αν τιπυρική
περίοδο.
β) Οι ωφελούµεν οι, αν εξάρτητα από το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, θα αποκτήσουν ν έα εξειδικευµέν η γν ώση σε θέµατα δασών και δασικού περιβάλλον τος µε σεµιν άρια που θα γίν ουν στις κατά τόπους δασικές αρχ ές, η οποία θα περιλαµβάν ει και πρακτική άσκηση στο πεδίο.
Τα παραπάν ω µπορούν ν α οδηγήσουν σε ν έες
δυν ατότητες απασχ όλησης, π.χ . δηµιουργία φορέα
ΚΑλΟ που θα αν αλάβει τον καθαρισµό δασικών περιοχ ών , την αξιοποίηση της βιοµάζας και την απόκτηση εισοδήµατος από τις δασικές οικοσυστηµικές
υπηρεσίες.
H αν άρτηση της πρόσκλησης υπολογίζεται εν τός 10
ηµερών . Οι εν διαφερόµεν οι παρακαλούν ται ν α προσέλθουν στο Γραφείο Απασχ όλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου (Σαλαµίν ος 20, Ασπρόπυργος), από
∆ευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10.00 έως τις 15.30,
προκειµέν ου ν α εν ηµερωθούν για την περαιτέρω διαδικασία υποβολής αίτησης στο πρόγραµµα.
Παράλληλα µπορείτε ν α επικοιν ων είτε µε το Γραφείο Απασχ όλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου
στα τηλέφων α 2132006489 και 2105576704.
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ΟΑΕ∆: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Ο

ΟΑΕ∆, µε εγκύκλιο του, καλεί τους εν διαφερόµεν ους δικαιούχ ους αλλά και π αρόχ ους
κατασκην ωτικών επιχ ειρήσεων που επιθυµούν ν α συµµετάσχ ουν στο Πρόγραµµα ∆ιαµον ής
Παιδιών σε Παιδικές Κατασκην ώσεις έτους 2018 ν α
υποβάλουν αιτήσεις συµµετοχ ής µέσω των ηλεκτρον ικών Υ πηρεσιών του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆
(www.oaed.gr) απ ό τις 12.04.2018 έως την
01.05.2018.
Ειδικότερα σε αν ακοίν ωση του, ο ΟΑΕ∆, σηµειών ει:

Ξεκιν ά σήµερα Πέµπτη 12 Απριλίου 2018 και ώρα
08:00 π.µ. η υποβολή αιτήσεων δικαιούχ ων και παρόχ ων κατασκην ωτικών επιχ ειρήσεων για τη συµµετοχ ή τους στο Πρόγραµµα ∆ιαµον ής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκην ώσεις έτους 2018, το οποίο θα υλοποιηθεί από την 15η Ιουν ίου 2018 έως την : α) 3η
Σεπτεµβρίου 2018 για τα παιδιά τυπικής αν άπτυξης
και β) 10η Σεπτεµβρίου 2018 για τα παιδιά µε αν απηρία.
Η υποβολή αιτήσεων γίν εται από πιστοποιηµέν ους
χ ρήστες, απ οκλειστικά µέσω των ηλεκτρον ικών
υπ ηρεσιών της ∆ιαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕ∆
(www.oaed.gr).

καθώς και εγγεγραµµέν οι άν εργοι µε συν εχ όµεν η
αν εργία 4 τουλάχ ιστον µην ών κατά την ηµεροµην ία
λήξης υποβολής των αιτήσεων .

Το σύστηµα επιλογής των δικαιούχ ων βασίζεται στη
µοριοδότηση συγκεκριµέν ων κριτηρίων µε αν τικειµεν ικό και διαφαν ή τρόπο µε τη χ ρήση µηχ αν ογραφικού
λογισµικού του ΟΑΕ∆.
Οι δικαιούχ οι που επιλέγον ται, επιδοτούν ται για τη
διαµον ή των ωφελουµέν ων παιδιών τους σε Παιδική
Κατασκήν ωση του Μητρώου Παρόχ ων του ΟΑΕ∆. Η
επιδότηση θα γίν ει µε τη χ ορήγηση Επιταγής ∆ιαµον ής σε Παιδικές Κατασκην ώσεις, η οποία έχ ει τη
µορφή εν ός µον αδικού ηλεκτρον ικού κωδικού αριθµού.
Ωφελούµεν οι είν αι τα παιδιά των δικαιούχ ων που
έχ ουν γεν ν ηθεί από την 1η Ιαν ουαρίου 2002 έως την
14η Ιουν ίου 2012. Οι ωφελούµεν οι µπορούν ν α διαµείν ουν στην παιδική κατασκήν ωση µέχ ρι δεκαπέν τε (15) συν εχ όµεν ες ηµέρες κατ’ αν ώτατο όριο,
συµπεριλαµβαν οµέν ων και των ηµερών προσέλευσης
και αποχ ώρησης.

Όσοι χ ρήστες δεν έχ ουν ήδη πιστοποιηθεί για την
πρόσβασή τους στις ηλεκτρον ικές υπηρεσίες του
ΟΑΕ∆, οφείλουν ν α προσέλθουν εγκαίρως στις Υ πηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆ στις οποίες αν ήκουν για την
έκδοση κωδικών πρόσβασης. ∆εν απαιτείται η προσέλευση στις Υ πηρεσίες για όσους είν αι εγγεγραµµέν οι
στα Μητρώα του Οργαν ισµού και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς µε
την εισαγωγή στο σύστηµα των κωδικών αυτών µπορούν ν α πιστοποιηθούν αυτόµατα και ως χ ρήστες του
ΟΑΕ∆.

∆ικαιούχ οι του προγράµµατος είν αι εργαζόµεν οι/ες
και άν εργοι/ες µε πραγµατικό οικογεν ειακό εισόδηµα
φορολογικού έτους 2016 µέχ ρι 28.000,00 €, οι
οποίοι/ες το έτος 2017:
• είχ αν τουλάχ ιστον 50 ηµέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή
• έλαβαν από τον ΟΑΕ∆ τουλάχ ιστον 50 ηµέρες
ειδικής παροχ ής προστασίας µητρότητας ή
• έλαβαν επιδότηση αν εργίας τουλάχ ιστον 2 µην ών
(50 ηµερήσια επιδόµατα) ή
• συγκεν τρών ουν τουλάχ ιστον 50 ηµέρες αθροιστικά από τα παραπάν ω (ηµέρες εργασίας, ειδικής παροχ ής προστασίας µητρότητας και επιδότησης αν εργίας),

Ο συνολικός αριθµός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 70.000,
ο δε προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται στα 35.000.000,00€.

Πάροχ οι του προγράµµατος είν αι φυσικά ή ν οµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν
επιχ ειρηµατική δραστηριότητα και διατηρούν στην
Ελλάδα επιχ είρηση παιδικών κατασκην ώσεων σύµφων α µε την κείµεν η ν οµοθεσία.
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Α΄ Λυκείου, ενώ πέρα του
εξεταστικού συστήµατος,
µεγάλες
αλλαγές
θα
υπάρξουν και στη
Β΄
Λυκείου.
Αναλυτικότερα,
όπως
αναφέρεται σε δηµοσίευµα
της εφηµερίδας «Τα Νέα»,
η Β’ Λυκείου αλλάζει ριζικά
σε πρόγραµµα σπουδών
και πιθανώς σε κάποια
σχολικά συγγράµµατα.

Ο υπ. Παιδείας µάλιστα
ανέφερε σε συνέντευξή του
ότι η Β΄ και η Γ΄ Λυκείου
αλλάζουν θεαµατικά τα
επόµενα χρόνια, καθώς η
τελευταία τάξη του Λυκείου
θα αποµακρυνθεί από το
εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Λυκείου και θα συνδεθεί
περισσότερο µε την εισαγωγή στα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα.

Νέο σύστηµα Πανελληνίων

Οι αλλαγές που έρχονται σε Β' και Γ' Λυκείου

Μ

εγάλες θα είναι οι αλλαγές που θα
εφαρµοστούν µε το νέο εξεταστικό σύστηµα
των Πανελληνίων, το οποίο σύµφωνα µε
δηλώσεις του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου θα
εφαρµοσθεί το 2020.
Το νέο σύστηµα θα αφορά τους φετινούς µαθητές της

Ετσι, στην Β΄ Λυκείου οι µαθητές θα ολοκληρώνουν
τις εγκύκλιες γνώσεις τους, αλλά θα διδάσκονται

Οι ηλεκτρον ικές αιτήσεις υποβάλλον ται από όλους
τους εν διαφερόµεν ους, δικαιούχ ους και παρόχ ους,
µέχ ρι την 01.05.2018 και ώρα 23:59. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούν ται δικαιολογητικά, αυτά επισυν άπτον ται στις ηλεκτρον ικές αιτήσεις. Συν επώς, δεν
υπάρχ ει υποχ ρέωση προσέλευσης στις Υ πηρεσίες για
την προσκόµιση δικαιολογητικών .

Παρόλα αυτά, αν κάποιοι δικαιούχ οι αδυν ατούν ν α
επισυν άψουν τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους,
όταν αυτά απαιτούν ται, µπορούν ν α προσέλθουν
στις Υ πηρεσίες του ΟΑΕ∆ για την προσκόµισή τους
µέχ ρι την εποµέν η της καταληκτικής ηµεροµην ίας
υποβολής των αιτήσεων , δηλαδή έως την 02.05.2018,
και ώρα 14:00.
Οι πάροχ οι αποστέλλουν αποκλειστικά µε ηλεκτρον ικό τρόπο τα δικαιολογητικά µέχ ρι την 01.05.2018
και ώρα 23.59.
Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλών ον ται στις αιτήσεις των δικαιούχ ων θα γίν ει µέσω αυτεπάγγελτης αν αζήτησης µε βάση τον ΑΜΚΑ τους, οι
δικαιούχ οι οφείλουν ν α έχ ουν µεριµν ήσει εγκαίρως για
την απόδοση ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή για την επικαιροποίηση των στοιχ είων τους, όταν υπάρχ ει µεταβολή αυτών στην οικογεν ειακή µερίδα, και ν α προσέξουν ιδιαίτερα στη συµπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ
στην αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχ ετικά µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις του Προγράµµατος οι εν διαφερόµεν οι µπορούν ν α αν τλήσουν από τον διαδικτυακό
τόπο του Ο.Α.Ε.∆. www.oaed.gr.

λιγότερα µαθήµατα και σε µεγαλύτερο βάθος.

Οσον αφορά την Γ΄ Λυκείου, στις απολυτήριες
εξετάσεις θα υπάρχουν µόνο τέσσερα µαθήµατα, ενώ
τα θέµατα τους θα είναι κοινά για όλη την Ελλάδα.

Τα µαθήµατα αυτά θα είναι Γλώσσα, Μαθηµατικά,
Ιστορία και Φυσικές Επιστήµες.

Η Γλώσσα θα διδάσκεται και θα εξετάζεται µαζί µε την
Λογοτεχνία ενώ για τις Φυσικές Επιστήµες σε εξέλιξη
βρίσκεται η αντιπαράθεση για τη διδακτική ισορροπία
και τις ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων Φυσικής,
Χηµείας και Βιολογίας.
Τι ισχύει για τις Πανελλαδικές

Μετά τις απολυτήριες εξετάσεις θα υπάρχουν και οι
Πανελλαδικές σε τουλάχιστον τρία µαθήµατα. Τα
µαθήµατα των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα
προσδιορίζονται από το Επιστηµονικό Πεδίο των
σχολών που επιλέγει κάθε υποψήφιος και θα είναι
εµβάθυνσης.

Όπως έχει αναφερθεί στο παρελθόν από πηγές του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο βαθµός του
απολυτηρίου θα µετράει για την επιλογή των
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Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ACADEMICA AΘΗΝΩΝ
ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
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15.04.18 | ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΙΘ. ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 1ΟΥ- 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η

καταξιωµέν η
Ορχ ήστρα
Academica του Ωδείου Αθην ών
ταξιδεύει το κλασσικό ρεπερτόριο
και την σύγχ ρον η ελλην ική δηµιουργία,
από το κέν τρο της πόλης σε περιοχ ές
της Περιφέρειας Αττικής. '
Έν α τριετές καλλιτεχ ν ικό πρόγραµµα
(2018-2020) που φιλοδοξεί ν α διαµορφώσει έν α δίκτυο πολιτιστικής επικοιν ων ίας και ν α αν αδείξει τη δηµόσια αξία
του πολιτισµού.
Το πρόγραµµα χ ρηµατοδοτείται από το
Περιφερειακό Επιχ ειρησιακό Πρόγραµµα
Περιφέρειας Αττικής 2014-2020, µε τη
συγχ ρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Περιφερειακής Αν άπτυξης
(ΕΤΠΑ) και υλοποιείται από τον Μουσικό
και ∆ραµατικό Σύλλογο «Ωδείον Αθην ών
– 1871».
Mέσα στο 2018, η Ορχ ήστρα
Academica θα δώσει 20 συν αυλίες σε
διάφορους χ ώρους της Αττικής.
H είσοδος είν αι ελεύθερη.

Περισσότερες
πληροφορίες
http://www.athensconserv atoire.gr/academica/

∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ |
30.03.2018 – 15.04.2018

Στις 4 συν αυλίες του δεύτερου κύκλου θα
ακουστούν έργα των Johann Christian
Bach και Wolf gang Amadeus Mozart.
Σολίστ Οδυσσέας Κορέλης, βιολί. Την
Ορχ ήστρα Academica διευθύν ει ο Νίκος
Αθην αίος.
30.03.18 | 20:30
Ω∆ΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, AΙΘΟΥΣΑ «ΑΡΗΣ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ
01.04.18 | 20:30
∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ,
ΠΟΛΙΤΩΝ

ΘΕΑΤΡΟ

12.04.2018 | 20:30
∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
15.04.18 | 19:00
∆ΗΜΟΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ,
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΙΘ.
3ΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ |
30.03.2018 – 15.04.2018

Johann Christian Bach, Συµφων ία σε
σολ ελάσσον α, εργ. 6, αρ. 6
Allegro

Andante più tosto Adagio
Allegro molto

Wolf gang
Amadeus
Mozart, Κον σέρτο για βιολί
και ορχ ήστρα αρ. 4, σε ρε
µείζον α, KV 218
Allegro
Andante cantabile
Rondeau
(Andante
grazioso – Allegro ma non
troppo)
Σολίστ: Οδυσσέας Κορέλης, βιολί
∆ΙAΛΕΙΜMΑ

Wolf gang Amadeus Mozart, Συµφων ία
αρ. 29 σε λα µείζον α, KV 201
Allegro moderato
Andante
Menuetto (Allegretto – Trio)
Allegro con spiritο
Μουσική ∆ιεύθυν ση: Νίκος Αθην αίος
Ορχ ήστρα Academica Αθην ών

Πρώτα βιολιά: Φραν ς Σεστάν ι, ∆ηµήτρης
Αγγελίδης, Ιρίν α Σαλέν κοβα,

Κων σταν τίν ος Μπουραν τάς, Ιωάν ν ης
Τζιώτης, Κίτι Βαρδάµη
∆εύτερα βιολιά: Αν των έλα Τσεφά, Ηλέκτρα Βεζύρογλου, Τάσος Γρατσίας, Γεωργία Τσολάκη (∆ήµητρα Ντάση, Ιωάν ν ης
Αιγυπτιάδης, για 30/3)
Βιόλες: Αν τών ης Μαν ιάς, Γιώργος Γιακουµής, Παν αγιώτης Αράπογλου, Μάκης
Τσορούκογλου (ευγεν ική συµµετοχ ή)
Βιολον τσέλα: Βαγγέλης Νίν α, Έλλη
Φιλίππου, Aλέξαν δρος Χαραλάµπους
Κον τραµπάσο: Θεόδωρος Λυγν ός
Oµπόε: Σπύρος Κον τός, Τίν α ∆εσύλλα
Kόρν α:
Μαρία
Φωτιά,
Ναυσικά
Μοτσεν ίγου
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ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εγκρίθηκε το κονδύλι για τη
µετακίνηση ΑµεΑ και πολυτέκνων
µε µειωµένα εισιτήρια

Εγκρίθηκαν τα κονδύλια για τα µειωµένα εισιτήρια πολυτέκνων και ΑµεΑ για τη µετακίνηση µε τους
συγκοινωνιακούς φορείς.
Ειδικότερα, εγκρίθηκε η δέσµευση πίστωσης,
ύψους 585.000 ευρώ, για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκει µένου να καλυφθεί η δαπάνη
µετακίνησης πολυτέκνων µε µειωµένο εισιτήριο
στους συγκοινωνιακούς φορείς, σύµφωνα µε
απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου.
Παράλληλα, µε ξεχωριστή απόφαση της κ. Αχτσιόγλου, η οποία αναρτήθηκε στη «∆ιαύγεια»,
εγκρίθηκε η δέσµευση πίστωσης, ύψους 20 εκατ.
ευρώ, για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη µετακίνησης ΑµεΑ µε
µειωµένο ή δωρεάν δελτίο µετακίνησης στους
συγκοινωνιακούς φορείς.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 120
ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

Επικοινωνία 6982155684
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Ανακοίνωση του Οµίλου ΕΛΠΕ, µε αφορµή δηµοσιεύµατα για την
απεργία του «Σωµατείου Εργαζοµένων σε εργολάβους στις
επιχειρήσεις πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου και χηµικής βιοµηχανίας»

Ο Όµιλος ΕΛΠΕ, µε αφορµή αν ακοιν ώσεις και δηµοσιεύµατα σχ ετιζόµεν α µε την απεργία που προκήρυξε το «Σωµατείο Εργαζοµέν ων
σε εργολάβους στις επιχ ειρήσεις
πετρελαιοειδών , φυσικού αερίου και
χ ηµικής βιοµηχ αν ίας» και π ρος
αποκατάσταση της αλήθειας, διευκριν ίζει τα εξής:
Πρωταρχ ικό µέληµά µας είν αι η
τήρηση των ν όµων και ο σεβασµός
των εργασιακών δικαιωµάτων όλων
των εργαζοµέν ων .
Στον Όµιλο ΕΛΠΕ δεν είναι
αποδεκτές «η απλήρωτη, η
αδήλωτη και η µαύρη
εργασία».

Αυτό διασφαλίζεται µε την υπογραφή συµβάσεων παροχ ής υπηρεσιών ή έργου, που θέτουν αυστηρούς όρους στους εξωτερικούς συν εργάτες µας για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής ν οµοθεσίας,
των καν όν ων υγιειν ής και ασφάλειας και της πληρωµής παν τός είδους
µισθών , κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών στο προσωπικό
των εν λόγω συν εργατών , εν ώ είν αι
αυτον όητο ότι οποιαδήποτε καταγγελία σχ ετικά µε τα αν ωτέρω, διερευν άται άµεσα και λαµβάν ον ται
µέτρα.
Συν επ ώς, οι π ροβαλλόµεν ες

αιτιάσεις και οι σχ ετικές ακραίες
δηλώσεις
και
δηµοσιεύµατα
απέχ ουν από την πραγµατικότητα
και
δηµιουργούν
εσφαλµέν η
εν τύπωση για την µακρά και εποικοδοµητική σχ έση της εταιρείας µε
το συν δικαλιστικό κίν ηµα.
Οι εργαζόµεν οι των εξωτερικών
συν εργατών που παρέχ ουν υπηρεσίες ή έργο στην ΕΛΠΕ, αµείβον ται
µε µισθούς σηµαν τικά αν ώτερους
από τους «Βασικούς» που προβλέπει η Εθν ική Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας, εν ώ λαµβάν ουν τις ν όµιµες προσαυξήσεις από την εργασία
τους σε πρόγραµµα βάρδιας. Το
µέσο µην ιαίο κόστος εργασίας του
προσωπικού που παρέχ ει υπηρεσίες τεχ ν ικής, οικον οµικής και
διοικητικής υποστήριξης αν έρχ εται
στα 1.700 Ευρώ και διαµορφών εται
αν άλογα µε τις παρεχ όµεν ες υπηρεσίες, τα πτυχ ία και την εµπειρία
που διαθέτει ο κάθε εργαζόµεν ος.
H αν άθεση επιµέρους δραστηριοτήτων και λειτουργιών υποστηρικτικού (διοικητικές, τεχ ν ικές υπηρεσίες) ή περιφερειακού χ αρακτήρα
(π.χ . φύλαξη, καθαριότητα, σίτιση,
συν τήρηση µηχ αν ολογικού εξοπλισµού) σε τρίτες επιχ ειρήσεις, είν αι
µια συν ήθης και ν όµιµη επιχ ειρηµατική πρακτική.

Ο Όµιλος ΕΛΠΕ συµβάλλεται,
µέσω διαγων ιστικών διαδικασιών
που διεξάγον ται δυν άµει του Καν ον ισµού Προµηθειών του Οµίλου, µε
εταιρείες που διαθέτουν την κατάλληλη τεχ ν ογν ωσία και υποδοµή, τα
υψηλά επ αγγελµατικά π ρότυπ α,
καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισµό και οργάν ωση για την εκτέλεση
των έργων και υπηρεσιών που
αν αλαµβάν ουν .

Η παροχ ή υπηρεσιών φύλαξης,
σίτισης και καθαριότητας, αν ατίθεται µέσω διαγων ιστικής διαδικασίας
σε εξωτερικούς συν εργάτες, λαµβάν ον τας υπόψη ότι δεν υπάρχ ει η
δυν ατότητα πρόσληψης και έν ταξης
στην ΕΣΣΕ ΕΛΠΕ αν τίστοιχ ων ειδικοτήτων , όπως προβλέπεται και
από τη συµφων ία της ∆ιοίκησης της
Εταιρείας µε το Σωµατείο των εργαζοµέν ων σε αυτήν , από 1/8/2011.
Συµπερασµατικά, θα πρέπει ν α
καταστεί σαφές ότι οι αν αφορές σε
«κάτεργα», «ν ταχ άου» και «σύγχ ρον ους σκλάβους», δεν έχ ουν καµία
σχ έση µε την πραγµατικότητα και
παραγν ωρίζουν το γεγον ός ότι για
τις συγκεκριµέν ες θέσεις εργασίας
συν ωθούν ται
εκατον τάδες
συµπολίτες µας, που προφαν ώς
κάθε άλλο παρά ν α «υποδουλωθούν » επιθυµούν .

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ WWW.THRIASSIO.GR

Επαγγελµατική υποδοµή

Κατασχέθηκαν συνολικά: κοκαΐνη βάρους 2,104 κιλών
και ακατέργαστη κάνναβη βάρους 48,5 γραµµαρίων.
Ακόµη πέντε αυτοκίνητα, τρεις µοτοσικλέτες, 55.810
ευρώ, ένα πιστόλι, γεµιστήρες, φυσίγγια, δύο ζυγαριές
ακριβείας κτλ.
Από τη µεθοδολογία δράσης, την ιεραρχική δοµή, το
χρηµατικό ποσό που κατασχέθηκε, τα µέσα µεταφοράς,
τους χώρους αποθήκευσης «καβάντζες» και τα λοιπά χαρακτηριστικά της εγκληµατικής οργάνωσης, προκύπτει
επαγγελµατικού τύπου υποδοµή.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Ρόλοι και ιεραρχική δοµή

Η Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας
Αττικής ύστερα από πολύµηνη διερεύνηση και αξιοποίηση
πληροφοριών, διασταύρωση στοιχείων, εξακριβώσεις ατόµων και δηµιουργία “προφίλ” των εµπλεκοµένων, αποκάλυψε την εγκληµατική δράση της οργάνωσης και διακρίβωσε την ιεραρχική δοµή και τους ρόλους των µελών της.

Η οµάδα λειτουργούσε όλο το 24ωρο, σε καθηµερινή
βάση, µε κατανοµή των µελών της σε «βάρδιες».
Αρχηγός του κυκλώµατος ήταν 35χρονος Αλβανός. Αποθήκευε και φύλαγε τις ποσότητες των ναρκωτικών σε
“καβάντζες” και τα προµήθευε στα µέλη της οργάνωσης.
Κοµβικό ρόλο είχαν δύο ακόµη µέλη, ένας Έλληνας και
ένας Αλβανός.
Τα υπόλοιπα µέλη της εγκληµατικής οργάνωσης ήταν
επιφορτισµένα µε την αποθήκευση-φύλαξη της κοκαΐνης
και την είσπραξη των χρηµάτων που προέρχονταν από
την διάθεση των ναρκωτικών.

Τα κέρδη, µε βάση τις κατασχεµένες ποσότητες υπολογίζονται σε 300.000 ευρώ.

Τα ναρκωτικά τα διακινούσαν σε Εξάρχεια, πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου, Μεταξουργείο, Γκάζι, Κολωνάκι,
Άγιο ∆ηµήτριο, Νέα Σµύρνη, ∆άφνη, Γλυφάδα, Ελληνικό,
Ψυχικό, Χαλάνδρι, Αγία Παρασκευή, Παλαιό Φάληρο, Χαϊδάρι, Περιστέρι, Κορυδαλλό, Καλλιθέα και Μαρούσι.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, που
τους παραπέµψε στον Ανακριτή.
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2018
Ποια είναι τα «βρώµικα» και ποια τα
πιο «καθαρά» φρούτα και λαχανικά

Για άλλη µία φορά, οι φράουλες βρίσκον ται στην κορυφή της λίστας των 12 «πιο
βρώµικων » φρούτων και λαχ αν ικών , σύµφων α µε την Οµάδα Εργασίας για το Περιβάλλον .Κάθε χ ρόν ο, από το 2004, ο οργαν ισµός -µια µη κερδοσκοπική περιβαλλον τική οργάν ωση – ταξιν οµεί την µόλυν ση µε φυτοφάρµακα σε 47 δηµοφιλή
φρούτα και λαχ αν ικά.
Τα φυτοφάρµακα περιλαµβάν ουν έν α ευρύ φάσµα
χ ηµικών ουσιών που καταστρέφουν αν επιθύµητα έν τοµα, φυτά και τρωκτικά.
Το σπαν άκι έρχ εται στη
δεύτερη θέση της λίστας
«Dirty Dozen», ακολουθούµεν ο απ ό τα ν εκταρίν ια, τα
µήλα, τα σταφύλια, τα ροδάκιν α, τα κεράσια, τα αχ λάδια, τις
ν τοµάτες, το σέλιν ο, τις πατάτες και τις πιπεριές.
Κάθε έν α από αυτά είχ ε
θετικό αποτέλεσµα για υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και
περιείχ ε υψηλότερες συγκεν τρώσεις φυτοφαρµάκων από
άλλα προϊόν τα.
Στην
π ραγµατικότητα,
σχ εδόν το 70% των δειγµάτων µολύν θηκαν , σύµφων α
µε τις δοκιµές.
Πώς συντάχθηκε η λίστα

Η λίστα βασίζεται σε αποτε

λέσµατα δοκιµών από το
Υ πουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ
και τη ∆ιοίκηση Τροφίµων και
Φαρµάκων σε π ερισσότερα
απ ό 38.800 µη οργαν ικά
δείγµατα.
Η οµάδα εργασίας για το
Περιβάλλον εξετάζει 6 µέτρα
µόλυν σης, συµπ εριλαµβαν οµέν ου του µέσου αριθµού
φυτοφαρµάκων
π ου
εν τοπίζον ται στα δείγµατα και
της µέσης π οσότητας των
εν τοπισθέν των παρασιτοκτόν ων .
Κατά τη δοκιµή των δειγµάτων , το προσωπικό του οργαν ισµού πλέν ει ή ξεφλουδίζει τα προϊόν τα, προκειµέν ου ν α µιµηθούν τις πρακτικές των καταν αλωτών .
Έν α δείγµα από φράουλες, έδειξε 20 φυτοφάρµακα, αν έφερε η έκθεση, Περισσότερο από το 98% των φραουλών , του σπαν ακιού, των ροδάκιν ων , των ν εκταριν ιών , των κερασιών και των µήλων ήταν θετικά για τουλάχ ιστον έν α υπόλειµµα
φυτοφαρµάκου.

Και κατά µέσο όρο, τα δείγµατα σπαν ακιού είχ αν κατά βάρος 1,8 φορές περισσότερο κατάλοιπο φυτοφαρµάκων από οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια.
Η λίστα µε τα 15 «καθαρά»

Σε µια θετική σηµείωση, η οµάδα εργασίας για το Περιβάλλον δηµιουργεί επίσης
το αν τίστροφο της βρώµικης 12άδας: τον οδηγό µε τα 15 καθαρά φρούτα και λαχ αν ικά, που περιέχ ουν τα λιγότερα φυτοφάρµακα.
Το αβοκάν το βρίσκεται πρώτο στη λίστα του 2018, ακολουθούµεν ο από το
καλαµπόκι, τον αν αν ά, το λάχ αν ο, τα κρεµµύδια, τον αρακά, την παπάγια, τα
σπαράγγια, το µάν γκο, τη µελιτζάν α, το ακτιν ίδιο, το πεπόν ι, το κουν ουπίδι και
το µπρόκολο.
Τα δύο πρώτα στη λίστα, περιείχ αν παρασιτοκτόν α σε λιγότερο από το 1% των
δειγµάτων που εξετάστηκαν , σύµφων α µε την έκθεση.

48
Ασπρόπυργος:
πωλούνται 7,5
στρέµµατα
θέση Κατσουλιέρη
κοντά στο Ρουπάκι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα
θέση Κατσουλιερη κοντά
στο Ρουπάκι
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6948560208

Ασπρόπυργος:
Πωλούνται 24
στρέµµατα στη
θέση Ρυκιά

Αχαρακτήριστη ζώνη
περίπου 24 στρέµµατα θέση
Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6948560208
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∆υο µήνες διαβούλευση για τις αλλαγές
στην αυτοδιοίκηση, ζητούν οι δήµαρχοι

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

" Παρά τις επανειλληµένες
δεσµεύσει ς
της
πολι τι κής
ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ότι θα µας δοθεί προς
διαβούλευση πριν το Πάσχα, το
νοµοσχέδιο για την αλλαγή του
Καλλι κράτη, αυτό τελι κά δεν
έγινε.
Η Αυτοδιοίκηση όµως και οι
τοπικές µας κοινωνίες δεν µπορούν να εξαρτούν το µέλλον
τους από τους κυβερνητικούς
σχεδι ασµούς, που εξυπηρετούν µι κροκοµµατι κές σκοπιµότητες", αναφέρει σε δήλωση του ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε
Γ. Πατούλης
" Η Ελλάδα βιάζεται και η
Κυβέρνηση καθυστερεί. Αυτό
δεν µπορούµε να το επιτρέψουµε άλλο.

Εί µαστε αποφασι σµένοι να
προχωρήσουµε µπροστά. Να
βάλουµε τις ισχυρές βάσεις για
να χτίσουµε την Ελλάδα από την
αρχή, προωθώντας µια ουσιαστική µεταρρύθµιση στη λειτουργία του Κράτους, µέσα από
την υιοθέτηση ενός νέου µοντέλου αυτοδιοικητικής διακυβέρνησης, που θα δίνει προτεραιότητα στον πολίτη και θα προωθεί
την τοπική και περιφερειακή
ανάπτυξη.

ΓΑΜΟΣ

Ο SARTAZ SINGI TOY LAKHNIDER ΚΑΙ ΤΗΣ
MANDEER ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΑΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ∆Ε∆Ε ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Η Κ.Ε.∆.Ε έχει ήδη καταθέσει
από τον Οκτώβριο του 2016 ,
µετά τη διεξαγωγή του ειδικού
θεµατι κού
συνεδρί ου
του
Βόλου, συγκεκριµένες θέσεις
που αφορούν τόσο το περιεχόµενο της µεταρρύθµισης, όσο
και του εκλογικού συστήµατος.
Οι θέσεις αυτές έχουν επικαιροποιηθεί και ψηφισθεί κι από τα

δύο τακτικά µας συνέδρια.
Της Θεσσαλονίκης το ∆εκέµβριο του 2016 και των Ιωαννίνων, το ∆εκέµβριο του 2017.

Την ολοκληρωµένη , κοινή
µας πρόταση για την αυτοδιοικητική διακυβέρνηση θα τη διαµορφώσουµε την επόµενη βδοµάδα, µέσα από
την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.∆.Ε., που θα πραγµατοποι ηθεί την ερχόµενη
Τ ρί τη 17 Απρι λί ου, στην
Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Κάραβελ, αλλά και στο Κοινό Συνέδριο της Κ.Ε.∆.Ε. µε την Ένωση
Περιφερειών Ελλάδος, που θα
πραγµατοποι ηθεί στον ί δι ο
χώρο την Τετάρτη και Πέµπτη
18 και 19 Απριλίου.

Στι ς δύο κορυφαί ες αυτές
πολιτικές εκδηλώσεις θα έχουν
την ευκαιρία οι αιρετοί εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης Α’ και
Β΄ Βαθµού να διατυπώσουν τις
απόψεις τους πάνω στο περι εχόµενο της µεταρρύθµι σης
στη λει τουργί α του Κράτους
αλλά και στην ανάγκη να διασφαλίσουµε τη σταθερότητα και
κυβερνησιµότητα των ∆ήµων
και των Περι φερει ών, που
συνδέεται άµεσα µε το εκλογικό
σύστηµα.
Όσοι πιστεύουν ότι µπορούν
να ανατρέψουν τον αυτοδιοικητι κό σχεδι ασµό κρύβοντας
µέχρι την τελευταία στιγµή ένα
νοµοσχέδιο που υποτίθεται ότι
βρίσκεται εδώ κι ένα χρόνο υπό
διαµόρφωση κι επεξεργασία, θα
διαψευστούν.
Με αφετηρία τις δύο σηµαντι-

κές πολιτικές πρωτοβουλίες
της ερχόµενης εβδοµάδας
προχωράµε µε αποφασιστικότητα στη συγκρότηση ενός ισχυρού κι ενιαίου αυτοδιοικητικού
µετώπου, που θα διεκδικήσει
µε συγκροτηµένες θέσεις και
προτάσεις, έχοντας τη στήριξη
των τοπικών µας κοινωνιών, την
προώθηση ενός νέου µοντέλου
Αυτοδι οι κητι κής
∆ι ακυβέρνησης.

Μιας Αυτοδιοικητικής ∆ιακυβέρνησης, που θα δι ασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα
στη λειτουργία των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα
δίνει προτεραιότητα στην τοπική
και περιφερειακή ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο αυτό

1.
Καλούµε τον Υπουργό
Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη να
παραστεί, εφόσον το επιθυµεί,
στο Κοινό Συνέδριο Κ.Ε.∆.Ε. –
ΕΝ.Π.Ε.
προκει µένου
να
ακούσει τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης πάνω στο ζήτηµα της
µεταρρύθµισης και να τοποθετηθεί επ’ αυτών.
2.
Να υπάρξει δηµόσια
δέσµευση του Υπουργού ότι θα
υπάρξει επαρκής χρόνος δηµόσιας διαβούλευσης , πριν την
κατάθεση του νοµοσχεδί ου
προς ψήφιση από τη Βουλή,
τουλάχιστον δύο µηνών, προκειµένου να µπορέσουν να το
µελετήσουν και να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό τα ∆ηµοτικά
Συµβούλια όλων των ∆ήµων
της χώρας, οι Περιφερειακές
Ενώσεις ∆ήµων και η Κ.Ε.∆.Ε.

14-θριάσιο

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
ΑΣΠ ΡΟΠΥΡΓΟΣ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό σχολείο κάθετα στην
Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος)
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
για οποιαδήποτε χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστηµα (Οδός Παγκάλου)
300τµ + 100τµ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:

6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 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
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 , 10:0022:00-- 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 10:00-13:00 ) (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 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. Πληροφο-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

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

ρίες 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
ΤΗ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
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 ΚΟ 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)
Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

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

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. 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.g
r. 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
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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

210 32 19 776
210 55 46 019

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

∆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 ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ
Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

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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ΛΑΜΠΑ∆ΕΣ ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ∆ΩΡΑ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ∆ΑΠ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αντάλλαξαν ευχές µε προσωπικό και γονείς η Πρόεδρος της ΚΕ∆Α κα Σ. Μαυρίδη & ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. κ. Αντ. Κοναξής

Η

Πρόεδρος της
Κοιν ωφελούς
Επ ιχ είρησ ης
∆ήµου Ασπροπύργου
κα Σ. Μαυρίδη & ο
Αν τιπ ρόεδρος
του
Ν.Π.∆.∆. κ. Αν τ.
Κον αξής µε αφορµή
τις εορτές του Πάσχ α,
επ ισκέφτηκαν τους
Βρεφικούς Σταθµούς
& τα Κέν τρα ∆ηµιουργικής Απ ασχ όλησης
του
∆ήµου
π ου
βρίσκον ται στη δικαιοδοσία τους, αν τάλλαξαν ευχ ές & µοίρασαν λαµπάδες & δώρα σε προσωπικό, γον είς & παιδιά.
Η κα Μαυρίδη συν εχ άρη το προσωπικό για το έργο
που επιτελούν , αν αφέρθηκε στα Κ∆ΑΠ που δηµιουργήθηκαν τον τελευταίο χ ρόν ο & στις ν έες δοµές,
που θα γίν ουν άµεσα και ζήτησε από τους γον είς ν α
στηρίξουν την προσπάθεια αυτή.
Ο κ. Κον αξής µε τη σειρά του αν αφέρθηκε στο εξαιρετικό έργο που γίν εται σε όλες τις δοµές του ∆ήµου &
ιδιαίτερα σε αυτές που αφορούν παιδιά, τόν ισε τη
σπουδαιότητα του ν α συν εχ ιστεί το έργο αυτό & ευχ αρίστησε γον είς και προσωπικό για την καλή συν εργασία.
Επίσης, η ∆ηµοτική Αρχ ή, παρά την δύσκολη οικον οµική συγκυρία & τις περικοπές, µεριµν ά, ώστε όλοι οι
πολίτες ν α έχ ουν τις καλύτερες δυν ατόν παροχ ές,
υπογράµµισε ο κ. Κον αξής.

