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Εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία του 33χρονου
υπηκόου Πακιστάν,στον Ασπρόπυργο

∆ράστης ένας 62χρονος, συγγενής της
συντρόφου του θύµατος

Ασπρόπυργος

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας & Παν αγούλη - Πλατεία
Ωρολογίου, 2105575614
Ελευσίνα

Σαµπάνης Σπυρίδων Α.

Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581
Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232
Άνω Λιόσια
Αεράκης Νικόλαος Λ. Αιγαίου Πελάγους 32,
Άν ω Λιόσια, 2102470189

Αχαρν ές
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Φιλαδελφείας
237-239, - Κόκκιν ος Μύλος, 2102316737
Χαιδάρι
Παπαθεοδώρου Αν τιγόν η Θ.
Αγων ιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 46,
2105815897

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια
Η θερµοκρασία από 14 έως 29
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ιερεµίας, Ισιδώρα, ∆ώρα
Τάµαρα, Ταµάρα, Φιλόσοφος,
Σοφός, Φιλοσοφία, Φιλοσοφή

Εξιχνιάσθηκε, από το Τµήµα Εγκληµάτων κατά Ζωής
και Προσωπικής Ελευθερίας της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής, η ανθρωποκτονία 33χρονου υπηκόου Πακιστάν, ο οποίος βρέθηκε θανάσιµα τραυµατισµένος, φέροντας τραύµατα από αιχµηρό αντικείµενο σε διάφορα
σηµεία του σώµατός του, απογευµατινές ώρες της 28-42018, έξω από την είσοδο οικοπέδου στην περιοχή του
Ασπροπύργου.
Από την συνδυαστική έρευνα του Τµήµατος Εγκληµά
των κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, εξακρ

Με ισχυρή παρουσία και φέτος στο
Let's do it Greece ο ∆ήµος Αχαρνών

Ε

ν ισχ υµέν η η παρουσία του
∆ήµου Αχ αρν ών στο Let's do
it Greece 2018, τη µεγαλύτερη
ταυτόχ ρον η εθελον τική δράση της
χ ώρας που φέτος πραγµατοποιήθηκε
την Κυριακή 29 Απριλίου 2018.
Με την υποστήριξη της ∆ιεύθυν σης Καθαριότητας και Αν ακύκλωσης
του ∆ήµου Αχ αρν ών , εθελον τικές
οµάδες προχ ώρησαν στον καθαρισµό περιοχ ών στους πρόποδες της
Πάρν ηθας και στο Ολυµπιακό Χωριό.

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

ιβώθηκε ότι δράστης της ανθρωποκτονίας είναι
62χρονος ηµεδαπός.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο 62χρονος δράστης είναι
ο παππούς της 19χρονης συντρόφου του θύµατος , η
οποία έχει και παιδί µαζί του. Η δολοφονία έγινε µε σκαλιστήρι.Ως κίνητρο των πράξεών του φέρονται οικογενειακές διαφορές.
Ο συλληφθείς, µε την σε βάρος του σχηµατισθείσα
δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

Το Let's do it Greece είν αι µια παν ελλαδική εθελον τική
δράση που υλοποιείται από το 2011, και πέρσι κατέρριψε κάθε ρεκόρ εθελον τισµού, µε πάν ω από 109.000 εθελον τές ν α συµµετέχ ουν σε πάν ω από 1.450 σηµεία δράσεων σε όλη την Ελλάδα.
Τα τελευταία χ ρόν ια ο ∆ήµος Αχ αρν ών συµµετέχ ει
δυν αµικά στο Let's do it Greece υποστηρίζον τας τις εθελον τικές οµάδες στα σηµεία που ορίζον ται.
Στο φετιν ό Let's do it Greece οι εθελον τικές οµάδες
που συµµετείχ αν σε συν εργασία µε τον ∆ήµο Αχ αρν ών

ήταν οι: FARIQ ELMAS, AIRSOFT TIME, AIRSOFT HELLAS,
ΠΕΙΡΑΤΕΣ,
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
Α
Χ
Α
Ρ
Ν
Ω
Ν
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ, ΟΜΑ∆Α
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΛΥ ΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ , ΝΕΑ
ΓΕΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ,
ΣΥ ΛΛΟΓΟΣ
ΓΥ ΝΑΙΚΩΝ
ΟΛΥ ΜΠΙΑΚΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ
"Η
ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ".
Παράλληλα ο ∆ήµος Αχ αρν ών
από 23 έως τις 27 Απριλίου 2018,
υποστήριξε περιβαλλον τικές δράσεις στα σχ ολεία του ∆ήµου Αχ αρν ών στο πλαίσιο της "Σχ ολικής
Εβδοµάδας Εθελον τισµού Let's do it Greece 2018".
Ο Αν τιδήµαρχ ος Καθαριότητας και Αν ακύκλωσης κ.
Θοδωρής Συριν ίδης ευχ αρίστησε εθελον τικές οµάδες που
συν εργάστηκαν µε τον ∆ήµο Αχ αρν ών στο φετιν ό Let's
do it Greece, αλλά και τους εργαζοµέν ους στη ∆ιεύθυν ση
Καθαριότητας και Αν ακύκλωσης του ∆ήµου Αχ αρν ών
που υποστήριξαν και φέτος τη συµµετοχ ή του ∆ήµου
Αχ αρν ών σε µια ιδιαίτερα σηµαν τική δράση.
συν εχ ίζεται στη σελ. 11
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Νυχτερινό «λουκέτο» στα
τµήµατα ασφαλείας λόγω
έλλειψης προσωπικού!

Τραγική διάσταση έχει λάβει η υποστελέχωση
των τµηµάτων και στη ∆υτική Αττική

Τ

ραγική διάσταση έχει
λάβει η υποστελέχωση των τµηµάτων ασφαλείας σε όλη την Αττική µε
τους πολίτες να αναγκάζονται
να περι µένουν ναHξηµερώσει
προκει µένου
να
καταγγεί λουν δι άρρηξη ή
ληστεία.
Σύµφωνα µε ρεπορτάζ του
newpost, µόλι ς 11 εί ναι
ταHδιανυκτερεύοντα τµήµατα
ασφαλείας σε όλο το λεκανοπέδιο µε τους αστυνοµικούς
να παρεµβαίνουν µόνο σε
πολύ
σηµαντι κές
περι πτώσεις καθώς δεν προλαβαίνουν να συνδράµουν σε
όλες τις περιπτώσεις λόγω
φόρτου εργασίας!

Σε πολλές περιπτώσεις οι
αστυνοµι κοί
αποτρέπουν
τους πολίτες απο το να καταγγείλουν την κλοπή, ενώ σε
άλλες πάλι περιπτώσεις, οι
πολίτες δεν προχωρούν σε
καταγγελί ες, καθώς εµφανί ζονται βέβαι οι πως η
υπόθεσή τους δεν θα έχει
καµία εξέλιξη.
Ενδεικτικό του προβλήµατος µε τα τµήµατα ασφαλείας
που υπάρχει, αποτελεί το
γεγονός πως σε κάθε γεωγραφικό διαµέρισµα απο τις
22:00 έως και τις 06:00 τα
ξηµερώµατα λειτουργεί ένα ή
το πολύ δυο τµήµατα ασφαλείας, στα υπόλοιπα µπαίνει
«λουκέτο».

Από τα 20 τµήµατα ασφαλείας στην Βορειοανατολική
Αττικής ανοιχτά παραµένουν
τη νύχτα µόνο τα 5. Απο τα 12
στη Νοτιοανατολική Αττική τα
2, από τα 8 του Πει ραι ά
ανοιχτό παραµένει µόνο το 1,
ενώ από τα 14 στην ∆υτική
Αττική µόλις τα 2.
Τ ο θέµα έχει αναδεί ξει
δεκάδες φορές ο πρόεδρος
της ΠΟΑΣΥ, Γρηγόρης Γερακαράκος, που τονίζει πως,
«υπάρχει πρόβληµα υποστελέχωσης.
Τα πιο πολλά τµήµατα ασφαλείας κλείνουν καθώς τα
παιδιά πηγαίνουν για υπηρεσίες στην διεύθυνση αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη,

ενώ σωρηδόν αποσπώνται
άτοµα στην υπηρεσί α vi p
προσώπων».
Ενδεικτικό του προβλήµατος αποτελεί το γεγονός πως
«λουκέτο» κατά τις νυχτερινές ώρες µπαίνει σε µεγάλα
τµήµατα ασφαλεί ας, όπως
στις περιοχές:
Βούλα Βάρη Βουλιαγµένη
Ελληνικό-Αργυρούπολη
Άλιµος
Κερατέα
Πειραιάς

Ζεφύρι
Αιγάλεω
Ελευσίνα
Χαϊδάρι
Τα σοβαρά προβλήµατα στα
τµήµατα ασφαλεί ας έχουν
προκληθεί από τις λανθασµένες, όπως καταγγέλλουν
οι συνδικαλιστές αστυνοµικοί, συγχωνεύσεις τµηµάτων
που τονί ζουν την ανάγκη
επανεξέτασης του θέµατος
απο το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας.

«Κλεισθένης 1»: Οι νέοι επόπτες των ΟΤΑ
- Εκτός οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις

ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΤΑΣ

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στη Ν.Ε.Ο.
Αθηνών - Κορίνθου λόγω εκτέλεσης εργασιών

Λόγω εκτέλεσης εργασιών άρσης επικιν δυν οτήτων και εργασιών µικρής κλίµακας , θα πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες
προσωριν ές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στη Ν.Ε.Ο. Αθην ών Κορίν θου από τη χ /θ 23+500 ( A / K Θηβών ) έως και τη χ /θ
59+800 (3,160 χ λµ µετά τον Α/Κ Κιν έττας), περιοχ ής ∆ήµων
Μάν δρας, Μεγαρέων και Νέας Περάµου, από 1-5-2018 έως 3112-2018, τις ηµέρες ∆ευτέρα έως Σάββατο, κατά τις ώρες 07:00΄
έως 20:00΄, ως εξής :
Τοπικός αποκλεισµός της Λωρίδας Έκτακτης Αν άγκης
(Λ.Ε.Α.), καθ’ όλο το µήκος του αυτοκιν ητοδρόµου και στα δύο
ρεύµατα κυκλοφορίας.
Εν αλλάξ τοπικός αποκλεισµός της µεσαίας και της αριστερής
µόν ο ή της µεσαίας και της δεξιάς µόν ο λωρίδας κυκλοφορίας,
σε συν δυασµό µε τη Λ.Ε.Α., συµπεριλαµβαν οµέν ων των
σηράγγων και των κλάδων των αν ισόπεδων κόµβων και στα
δύο ρεύµατα κυκλοφορίας.
Τις περιόδους εορτών δεν θα πραγµατοποιούν ται εργασίες.
Ως περίοδος εορτών χ αρακτηρίζον ται τα χ ρον ικά διαστήµατα που διαµορφών ον ται από τις επίσηµες αργίες του έτους, σε
συν δυασµό µε κάθε Σάββατο και Κυριακή, όπου πραγµατοποιούν ται µαζικές µετακιν ήσεις, ήτοι 1.5, 25 έως 28.5.2018, 10
έως 15.8.2018, 26 έως 28.10.2018, 21 έως 26.12.2018 και 28
έως 31.12.2018.
Στην ίδια κατηγορία συµπεριλαµβάν ον ται κάθε Σάββατο και
Κυριακή κατά τους θεριν ούς µήν ες, ήτοι 15.6.2018 έως
16.9.2018.Παρακαλούν ται οι οδηγοί των οχ ηµάτων ν α είν αι
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σηµεία
των εργασιών και ν α ακολουθούν την υπάρχ ουσα οδική
σήµαν ση.

Σ

την αφαίρεση της αρµοδιότητας ελέγχου
νοµιµότητας των ΟΤΑ από τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις µε τη δηµιουργία
«Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤ Α’,
προχωράει ο «Κλεισθένης 1». Συγκεκριµένα,
όπως προβλέπει το άρθρο 106 του ν/σ,
«συστήνονται επτά (7) Αυτοτελείς Υπηρεσίες
Εποπτείας ΟΤΑ, οι οποίες αποτελούν αποκεντρωµένες υπηρεσί ες του Υπουργεί ου
Εσωτερικών, υπαγόµενες απευθείας στον
Υπουργό και είναι αρµόδιες για την εποπτεία
των ΟΤΑ, ως εξής:

α. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Αττικής, µε κατά τόπο αρµοδιότητα που εκτείνεται
στα όρια της Περιφέρειας Αττικής και µε έδρα
την Αθήνα.
β. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, µε κατά τόπο αρµοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και µε
έδρα τη Λάρισα.
γ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤ Α
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, µε κατά τόπο

αρµοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας και
µε έδρα τα Ιωάννινα.
δ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤ Α
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου,
µε κατά τόπο αρµοδιότητα στα όρια των Περιφερειών Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και
Ιονίων Νήσων και µε έδρα την Πάτρα.
ε. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤ Α
Αι γαί ου, µε κατά τόπο αρµοδι ότητα που
εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Βορείου
Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου και µε έδρα τον
Πειραιά.
στ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ
Κρήτης, µε κατά τόπο αρµοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφέρειας Κρήτης και µε
έδρα το Ηράκλειο.
ζ. Αυτοτελής Υπηρεσί α Εποπτεί ας ΟΤ Α
Μακεδονίας – Θράκης, µε κατά τόπο αρµοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.»

4-θριάσιο

Τετάρτη 2 Μαΐου 2018

Λαµπαδηδροµία από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου έως το Σκοπευτήριο Καισαριανής

Εκδηλώσεις τιµής για τη θυσία των 200
εκτελεσθέντων κοµµουνιστών

Ο

Ο ∆ήµος Καισαριανής και ο ∆ήµος Χαϊδαρίου
διοργανώνουν τριήµερο εκδηλώσεων από 4 έως
6 Μάη, για να τιµήσουν τους 200 κοµµουνιστές
που εκτελέστηκαν την Πρωτοµαγιά του 1944 από τα
ναζιστικά γερµανικά στρατεύµατα στο Σκοπευτήριο
της Καισαριανής.
Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:
Στο Χαϊδάρι
Την Παρασκευή 4 Μάη, στις 7 µ.µ., εγκαίνια έκθεσης
ζωγραφικής και παρουσίαση ιστορικού λευκώµατος
του ΕΑΜίτη καλλιτέχνη Βασίλη Βλασσίδη, στην αίθουσα εκδηλώσεων του δηµαρχείου. Η έκθεση θα διαρκέσει µέχρι τις 13/5 (6 µ.µ. - 9 µ.µ.).
Το Σάββατο 5 Μάη, στις 6.30 µ.µ., πολιτική - πολιτιστική εκδήλωση στον ιστορικό χώρο του Μπλοκ 15, µε
τη συµµετοχή του Θοδωρή Καρέλλα.
Στην Καισαριανή
Το Σάββατο 5 Μάη:
-- 6 µ.µ., αγώνας ανώµαλου δρόµου προς τιµήν του
Ναπολέοντα Σουκατζίδη, µέσα στο Σκοπευτήριο.
-- 8.30 µ.µ., επίσηµη παρουσίαση της εικονικής περιήγησης και των νέων εκθεµάτων του Μουσείου ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης.
-- 9 µ.µ., Προβολή της ταινίας του Π. Βούλγαρη «Το
τελευταίο σηµείωµα», στο Σκοπευτήριο.
Την Κυριακή 6 Μάη, στις 10 π.µ., θα πραγµατοποιηθεί
συγκέντρωση στο παλιό δηµαρχείο και πικετοφορία
προς το «Θυσιαστήριο της Λευτεριάς».
Ο ιστορικός χώρος του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς»
θα παραµείνει ανοιχτός το Σάββατο 5/5 και την Κυρια-

κή 6/5, από τις 10 π.µ. µέχρι τις 8
µ.µ.

Λαµπαδηδροµία στα χνάρια των
εκτελεσµένων
Στις
6
Μάη
θα
πραγµατοποιηθεί συµβολική λαµπαδηδροµία,ακολουθώντας τη διαδροµή που έκαναν τα καµιόνια των
Γερµανών από το Μπλοκ 15 του Χαϊδαρίου στον τόπο της εκτέλεσης.
Εκκίνηση: 9 π.µ. από το στρατόπεδο
Χαϊδαρίου. Τερµατισµός: 11 π.µ. στο
Σκοπευτήριο Καισαριανής και εκδήλωση τιµής.
Συµµετοχή µπορούν να δηλώσουν
όσοι είναι µεγαλύτεροι των 14 ετών.
Οι δροµείς θα συµµετέχουν µε δική
τους ιατρική ευθύνη και η συνολική
διαδροµή είναι 12,2 χλµ. Θα γίνει
απονοµή συµβολικών τιµητικών
επαίνων συµµετοχής, ενώ οι πρώτοι
λαµπαδηδρόµοι που θα τερµατίσουν
θα ανάψουν το βωµό εντός του
«Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς». Η
συµµετοχή για όλους είναι δωρεάν.
Πληροφορίες - δηλώσεις συµµετοχής: Καισαριανή, 213.20.10.796 213.20.10.733.
Χαϊδάρι,
213.20.47.376 - 213.20.47.354.

Νέα προκήρυξη για µονίµους στον ΟΑΕ∆
(µέσω ΑΣΕΠ)
Το ΑΣΕΠ επεξεργάζεται το αίτηµα του Οργανισµού Ειδικότητες και προσόντα

Την πρόσληψη δέκα µον ίµων υπαλλήλων προωθεί ο ΟΑΕ∆.Το ν έο προσωπικό θα εργαστεί στην κεν τρική
υπηρεσία του Οργαν ισµού.
Οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής.Η σχ ετική προκήρυξη έχ ει αποσταλεί για επεξεργασία στο ΑΣΕΠ.
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Ηµερίδα µε θέµα: “Μέθοδοι διαχείρισης Πτηνοτροφικών
Αποβλήτων, η χρήση στη γεωργία”

- Τετάρτη 9 Μαϊου 2018, ώρα 18.30, στο ∆ηµαρχείο Μεγάρων

Ο

∆ήµος Μεγαρέων σε συν εργασία µε την ∆ηµοτική
Επ ιχ είρηση
Μεγάρων
(∆ΕΜ Α.Ε.) συν διοργαν ών ουν
ΗΜΕΡΙ∆Α µε θέµα: “Μέθοδοι
∆ιαχ είρισης Πτην οτροφικών Αποβλήτων στα Μέγαρα, η χ ρήση στη
γεωργία”.
H ΗΜΕΡΙ∆Α θα λάβει χ ώρα την
Τετάρτη 9η Μαϊου 2018, ώρα 18.30
στην
αίθουσα Συν εδριάσεων
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο ∆ηµαρχ είο Μεγάρων (Χρ. Μωραϊτου &
Γεωργ. Μαυρουκάκη) κι έχ ουν
προσκληθεί ν α συµµετάσχ ουν τα
µέλη του Αγροτικού Συν εταιρισµού
Πτην οτρόφων Μεγάρων , τα µέλη
του Αγροτικού Συν εταιρισµού Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων κι
εκπρόσωποι όλων των τοπικών φορέων .
Πρόκειται για µία εκδήλωση, που εν διαφέρει εκτός των εµπλεκοµέν ων όλους τους συµπολίτες καθόσον αφορά
εκτός από την εκµετάλλευση των Πτην οτροφικών αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλον τος.
Θα υπάρξουν εισηγήσεις από διάφορους οµιλητές οι οποίοι θα αν αφερθούν στην κείµεν η Νοµοθεσία για την
υπόθεση αυτή, στη διαδικασία περιβαλλον τικών Επιθεωρήσεων , στο πλαίσιο της λειτουργίας των Πτην οτροφικών εκµεταλλεύσεων , στις µεθόδους παραγωγής Βιοαερίου από τα Πτην οτροφικά απόβλητα, στην κοµποστοποίηση των αποβλήτων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών , εν ώ θα υπάρξουν παρεµβάσεις από τους Πτην οτρόφους και τους παραγωγούς Κηπευτικών .
Το πρόγραµµα των οµιλητών , που έχ ει καταρτιστεί έχ ει ως εξής:
1. Μπούρµπου Σωσάν α, Προϊσταµέν η Τµήµατος Υ γείας Ζώων , ∆ιεύθυν σης Αγροτικής και Κτην ιατρικής Πολιτικής Περιφέρειας Αττικής, «∆ιαχ είριση της κόπρου σύµφων α µε την κείµεν η ν οµοθεσία (εθν ική και κοιν οτική)»
2. Κοκµοτός Ευθύµιος, Προϊστάµεν ος Τµήµατος Ελέγχ ου Μετρήσεων και Υ δροοικον οµίας της Περιφερειακής
Εν ότητας ∆υτικής Αττικής, «∆ιαδικασία Περιβαλλον τικών Επιθεωρήσεων »
3. Τσιάµας Απόστολος, ∆ιευθυν τής Αγροτικής Οικον οµίας και Κτην ιατρικής Περιφερειακής Εν ότητας ∆υτικής
Αττικής, «Πλαίσιο Λειτουργίας Πτην οτροφικών Εκµεταλλεύσεων »
4. Κόµπουλης Βασίλειους, Κτην ίατρος, «Μέθοδοι Παραγωγής Βιοαερίου ως µέσο διαχ είρισης πτην οτροφικών
αποβλήτων »
5. Παν τελιάδης Νικόλαος, ∆ιευθύν ων Σύµβουλος ΜΕΓΑΕΚΟ Α.Ε, «Κοµποστοποίηση Πτην οτροφικών Αποβλήτων για την Παραγωγή εδαφοβελτιωτικών »
6. Παρεµβάσεις από τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συν εταιρισµού Πτην οτρόφων Μεγάρων , κ. Σακελλάριο
Παν αγιώτη
7. Παρεµβάσεις από τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συν εταιρισµού Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων - Οµάδα
Παραγωγών , κ. Παπαβασίλης Γιώργος. Την ευθύν η του συν τον ιστή της όλης διαδικασίας, θα έχ ει ο κ. ∆ήµας
Ιωάν ν ης, Εν τεταλµέν ος ∆ηµοτικός Σύµβουλος, αρµόδιος σε θέµατα Τοπικής Οικον οµικής Αν άπτυξης, π. Αν τιδήµαρχ ος.

Μέχρι 31 Μαΐου νέες αντικειµενικές και νέος ΕΝΦΙΑ

Π

αρά τα σενάρια για καθυστέρηση και αναβολή στον ορισµό των νέων αντικειµενικών
αξιών και των αλλαγών στον ΕΝΦΙΑ αρµόδιες πηγές του υπουργείου Οικονοµικών
σηµειώνουν ότι «όλα θα έχουν τελειώσει έγκαιρα”. Πώς εννοούν το «έγκαιρα”; Μέχρι τις
31 Μαΐου µαζί µε την ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης του τρίτου ελληνικού προγράµµατος.
Πιο συγκεκριµένα, το χρονοδιάγραµµα πάνω στο οποίο δουλεύουν πλέον στο ΥΠΟΙΚαναφορικά µε τις αλλαγές στις αντικειµενικές αξίες και τον ΕΝΦΙΑ είναι το εξής:
– Εντός του Μαΐου και πιθανότατα έως τις 20 Μαΐου θα τεθούν µε υπουργική απόφαση σε ισχύ
οι νέες τιµές ζώνης για όλη την Ελλάδα.
Αυτήν την περίοδο η ειδική οµάδα εργασίας που συστάθηκε στο ΥΠΟΙΚ «κοσκινίζει” τις προτάσεις που έγιναν από τους πιστοποιηµένους εκτιµητές για τις νέες τιµές ζώνης που θα είναι ευθυγραµµισµένες µε τις εµπορικές αξίες των ακινήτων. Η οµάδα εργασίας θα καθορίσει σε ποιες ζώνες
θα οριστικοποιηθούν νέες τιµές και ποιες ζώνες λόγω ελλιπών και µη αξιόπιστων στοιχείων θα
παραπεµφθούν στην δευτεροβάθµια επιτροπή που έχει συσταθεί στο ΥΠΟΙΚ.
Οι πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι οι ζώνες που θα παραπεµφθούν στη δευτεροβάθµια
επιτροπή θα είναι λίγες, ίσως και λιγότερες από 1.000 από το σύνολο των περίπου 10.000 ζωνών
στις οποίες είναι χωρισµένη η επικράτεια.
– Εφόσον από τις αλλαγές στις αντικειµενικές αξίες προκύψει ανάγκη για αλλαγές στα κλιµάκια
και τους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι ο φόρος θα συνεχίσει να αποφέρει ετήσια έσοδα ύψους 3,2 δισ. ευρώ, τότε αυτές οι αλλαγές θα περάσουν µε διάταξη στη
Βουλή το αργότερο έως τις 31 Μαΐου.
Ωστόσο, στο ΥΠΟΙΚ θεωρούν ότι οι αλλαγές που θα γίνουν στις αντικειµενικές αξίες σε
συνδυασµό µε την υφιστάµενη διάρθρωση του ΕΝΦΙΑ δεν πρόκειται να προκαλέσουν µεγάλες
αυξοµειώσεις στον φόρο και στη συνολική βεβαίωση. Έτσι, όπως λένε, είναι πολύ πιθανό τελικά
να µην χρειαστεί να γίνουν αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ.
Οι προτάσεις για τις νέες τιµές ζώνης

Οι πιστοποιηµένοι εκτιµητές που προσέλαβε το υπουργείο Οικονοµικών υπέβαλαν πρόσφατα τις
προτάσεις τους αναφορικά µε την επικαιροποίηση των τιµών ζώνης προκειµένου αυτές, όπως
ορίζει η σχετική µνηµονιακή υποχρέωση, να ευθυγραµµιστούν µε τις αντίστοιχες εµπορικές τιµές.
Οι αλλαγές στις τιµές ζώνης που προτάθηκαν από τους εκτιµητές κινούνται κατά κανόνα σε τρία
«µονοπάτια”:
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∆ωρεάν εξέταση τεστ ΠΑΠ για
όλες τις γυναίκες της περιοχής

Tο Γυναικολογικό τµήµα του ΠΙΚΠΑ Ζεφυρίου σε συνεργασία µε το Κέντρο Ανοικτής
Προστασίας
Ηλικιωµένων
Άνω Λιοσίων
∆ήµου Φυλής,στο πλαίσιο της πρόληψης και
αγωγής Υγείας, διοργανώνουν δωρεάν εξέταση
τεστ ΠΑΠ για την Τρίτη 8 Μάϊου 2018 στο
∆ηµαρχείο Φυλής Νικόλαος Λιάκος και τη ∆ευτέρα 14 Μαΐου στο 1ο ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όλες τις
γυναίκες του ∆ήµου Φυλής άνω των 18 ετών.
Παρακαλούνται οι κυρίες που ενδιαφέρονται
για την εξέταση να επικοινωνήσουν µε την
Γραµµατεία του Κ.Α.Π.Η (Λεωφ. Φυλής 165),
τις εργάσιµες ηµέρες από τις 9:00 π.µ. έως τις
13:00 µ.µ. στα τηλέφωνα : 210 2470872 , 210
2480782.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Υ ΠΕΥ ΘΥ ΝΟΣ Κ.Α.Π.Η
ΜΑΥ ΡΟΣ ∆ΑΥ Ι∆
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥ ΛΗΣ
ΠΑΠΠΟΥ Σ ΧΡΗΣΤΟΣ

– Αυξήσεις τιµών
ζώνης κυρίως στις
παραθαλάσσιες και
τουριστικές περιοχές
της περιφέρειας. Οι
σηµαντικότερες
αυξήσεις που προτείνονται από τους
εκτιµητές βρίσκονται στα Ιόνια Νησιά
και το Βόρειο Αιγαίο
ενώ ακολουθούν σε
αυξήσεις και οι παραθαλάσσιες περιοχές
της Πελοποννήσου
και νοτίου Ελλάδας
γενικότερα.
Για
παράδειγµα, σε παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές της περιφέρειας µε τιµές ζώνης στο επίπεδο
των 600 έως 700 ευρώ προτάθηκε η αύξηση ακόµη και κατά 60%, δηλαδή στο επίπεδο των 1.000
έως 1.100 ευρώ ανά τετραγωνικό.
– Αυξήσεις που σε µερικές περιπτώσεις είναι µεγάλες (π.χ. 30%) προτείνονται και
στις λεγόµενες λαϊκές περιοχές των δυο µεγάλων πολεοδοµικών συγκροτηµάτων της
χώρας (π.χ. ∆υτική Αττική, ∆υτική Θεσσαλονίκη)

– Μειώσεις προτείνονται από τους εκτιµητές κυρίως στις υποβαθµισµένες περιοχές των µεγάλων πολεοδοµικών συγκροτηµάτων (π.χ. Πατήσια, Κυψέλη) καθώς και σε µεγάλες περιοχές της
Βορείου Ελλάδας, όπως στη δυτική Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καθώς και
στη Στερεά Ελλάδα.
Πρόκειται για τιµές ζώνης που από το επίπεδο των 1.000 έως 1.200 ευρώ µειώνονται ακόµη και
κατά 20% στο επίπεδο των 800 έως 900 ευρώ.
– Στις υπόλοιπες περιοχές οι τιµές ζώνης που προτάθηκαν είναι ουσιαστικά αυτές που ισχύουν
σήµερα µε µικρές αυξοµειώσεις. Πρόκειται κυρίως για τις λεγόµενες µεσαίες αστικές περιοχές που
µε την κρίση οι εµπορικές αξίες υποχώρησαν στο επίπεδο των αντικειµενικών (π.χ. τιµές ζώνης
από 1.400 έως 2.000 ευρώ).

6-θριάσιο
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1οι Αγώνες Στίβου : Μία νέα δράση από τον
∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας για όλα τα παιδιά
των 7 ∆ηµοτικών Σχολείων
Έχουν συγκεντρωθεί ήδη 500 αιτήσεις συµµετοχής

Η 8η οµαδική έκθεση της
''εικαστικής ρήξης'' στο
∆ηµαρχείο Αχαρνών
4-6 Μαΐου

Τ

α εγκαίν ια της Έκθεσης θα γίν ουν το Σάββατο στις
5 Μαΐου στις 7:00µ.µ. από τον ∆ήµαρχ ο Αχ αρν ών
κύριο Γιάν ν η Κασσαβό στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
του ∆ηµαρχ είου Αχ αρν ών .
Στην έκθεση συµµετέχ ουν 30 ζωγράφοι , αγιογράφοι και
γλύπτες. Το Σάββατο µετά τα εγκαίν ια θα υπάρχ ει ζων ταν ή µουσική.
Σας περιµέν ουµε µε κατάθεση ψυχ ής σε
ν έες δηµιουργίες µας.
Υπό την αιγίδα του ∆ήµου Αχ αρν ών
Στην έκθεση συµµετέχ ουν οι καλλιτέχ ν ες:
ΒΕΡΑ ΡΕΚΚΑ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΖΕΤΤΑ
ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ -ΚΑΖΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ
ΝΑΥΡΟΖΙ∆ΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, ΒΙΒΗ ΜΠΟΛΗ,
ΜΥΡΩ
ΑΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΤΖΩΡΤΖΗ,
ΝΙΚΗ
ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΥ
-ΣΑΡΤΗ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΑΠΗ,
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΜΥΡΝΑΚΗ, ΦΙΛΙΑ ΤΖΙΕΡΑΚΗ ΜΠΕΤΙΝΑ
ΚΑΤΣΑΙΤΟΥ ,
ΘΩΜΑΙΣ
ΚΟΥ ΣΗ,
ΑΓΓΕΛΙΚΑ
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΡΟΥΧΩΤΑ, ΛΙΤΣΑ ΜΑΓΚΟΥ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, ΛΙΤΣΑ ΜΑΜΑΚΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΡΙΤΣΗΣ,
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ,
ΗΛΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ,
ΘΩΜΑΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ, ΣΚΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ

Μ

ία νέα αθλητική δράση
διοργανώνεται
µε
πρωτοβουλία
του
∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας που
αφορά στους µαθητές των ∆ηµοτικών Σχολείων όλου του ∆ήµου.
Οι πρώτοι Αγώνες Στίβου θα
πραγµατοποιηθούν το Σάββατο
5 Μαΐου 2018 στο ∆ηµοτικό Στάδιο της Ελευσίνας.
Οι ∆ιευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ∆ηµοτικών Σχολείων ανταποκρίθηκαν
αµέσως στο κάλεσµα του ∆ήµου
και αφού κοινοποίησαν το
γεγονός στους µαθητές εκείνοι

έσπευσαν
να
δηλώσουν
συµµετοχή.
Ο ενθουσιασµός των παιδιών
ήταν µεγάλος καθώς έχουν
συγκεντρωθεί ήδη 500 αιτήσεις
συµµετοχής γεγονός που προεξοφλεί όχι µόνο την αγάπη των
παιδιών για τον αθλητισµό αλλά
και την µεγάλη επιτυχία που αναµένεται να έχει το νέο αυτό
εγχείρηµα του ∆ήµου.
«Πρόκειται για µία πρωτοβουλία του ∆ήµου µας που έχει ως
στόχο όχι µόνο να προάγουµε τις
αθλητικές αξίες αλλά να δώσουµε και την ευκαιρία στα παιδιά

να συµµετέχουν σε συλλογικές
δράσεις που προάγουν την
άµιλλα και τον συναγωνισµό σε
συνδυασµό µε την διασκέδαση
και την ψυχαγωγία.
Η αποδοχή και ο ενθουσιασµός που βρήκαµε, τόσο από τα
παιδιά όσο και από τους δασκάλους και τους γονείς, µας γεµίζει
µε αισιοδοξία ότι η συγκεκριµένη
δραστηριότητα θα αποτελέσει
ένα αθλητικό γεγονός που θα
επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο.»
δήλωσε η ∆ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη αναφορικά µε τους 1ους
Αγώνες Στίβου.

Εξωραϊστικός & Πολ ιτ ιστικός Σύ λλο γος
Βαρέας Μεγ άρων “O Άγ ιος Νικ όλαος”

«Τις ακτές µας αγαπάµε και σκουπίδια δεν πετάµε»

Ο Σύλλογος µας µε
την συνεργασία της Σχολής
ποδοσφαίρου
Ολυµπιακού Μεγαρων
και το Εργαστήρι φιλαναγνωσιας ο Θαυµαστός
Κόσµος Των Βιβλίων
προέβησαν σε ευαισθητοποίηση & ανάπτυξη
οικολογικής συνείδησης
καθαρίζοντας την παράλια .
Η ευαισθητοποίηση
του συλλόγου για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα
έχει ανοίξει συνεργασίες
τόσο σε επίπεδο θεωρίας
όσο και σε επίπεδο
πράξης µε πολλούς φορείς και συχνά λαµβάνουν
χώρα διαφόρων ειδών
πρωτοβουλίες για την
προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή
ευθύνης του συλλόγου .
Η υπεύθυνη του εργαστηρίου φιλαναγνωσίας
και ∆ασκάλα κ Αναστασία
Μπέλλου προέβη σε

Οµιλία µε θέµα «Το περιβάλλον, Ρύπανση και
Προστασία» η οποία είχε
τις φάσεις ενηµέρωση,
δράση, ανατροφοδότηση.Η
οικολογική
συνείδηση δεν είναι κάτι
που ξεκινά ως δια
µαγείας από την ενήλικη
ζωήH Είναι κάτι που
καλλιεργείται και χτίζεται
από την παιδική ηλικία.
Από τα απλά και καθηµερινά πράγµατα όπως το
να πετάξεις το κουτί του
χυµού ή τη σακούλα από
το σάντουιτς στα σκουπίδια, µέχρι και να µην
προκαλούµε υλικές ζηµιές και εµπρησµούς στα

δάση και να διατηρούµε
τις ακτές καθαρές.
Στόχος της όλης προσπάθειάς του συλλόγου
µας είναι η δράση αυτή
να αποτελέσει µια ολιστική παρέµβαση στην τοπική κοινωνία µε σκοπό να
ευαισθητοποιήσει,
να
ενηµερώσει και να εκπαιδεύσει σε βασικά ζητήµατα
προστασίας
του
θαλάσσιου και παράκτιου
οικοσυστήµατος,
να
θέσει θεµελιώδη θέµατα
περιβαλλοντικής
συνείδησης τόσο στα
παιδιά, όσο και σε ολόκληρη την κοινωνία.
Ας ελπίσουµε ότι µε το

πέρασµα των χρόνων, ο
κόσµος θα ευαισθητοποιείται ολοένα και περισσότερο, οι θάλασσες και οι
ακτές της χώρας µας θα
παραµένουν
καθαρές
ώστε να µπορούµε να τις
απολαµβάνουµε
όλοι
όπως τους αρµόζει

Ο Πρόεδρος και το ∆Σ
του συλλόγου εκφράζει
τις θερµές ευχαριστίες
του και τα Συνχαρητηρια
του στον υπεύθυνο της
Σχολης Ποδοσφαιρου κ
∆ηµήτριο Κελλη και την
κα Αναστασία Μπελλου
αλλα και στους γονείς
που αγκαλιάζουν αυτές
τις δράσεις και περνούν
στα παιδιά τους αξίες και
κανόνες υπευθυνότητας
αλλα και το παράδειγµα
για ενα οικοδοµήσουν
ένα καλύτερο αύριο και
ένα πιο υγιές περιβάλλον!
Εκ του ∆Σ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟ

Ο Όµιλος Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας θέλει να εκφράσει δηµόσια τις θερµές ευχαριστίες
του προς τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για την οικονοµική ενίσχυση της Πρωτοβουλίας
του Προαγωνιστικού Ελέγχου Πρόληψης Υγείας (ΠΡΕΠΥ) και των δράσεων που ανέπτυξε
η οµάδα µας το 2018. Η βοήθεια αυτή θα µας δώσει τη δυνατότητα για µια καλύτερη
κοινωνική προσφορά προς τους γονείς και τους αθλητές µας, στις όλο
και πιο δύσκολες οικονοµικές συνθήκες της καθηµερινότητάς µας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΪΛΗΣ

2 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην
περιοχή των Αχαρνών, σύµφωνα
µε ανάρτηση της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε Ε.Ι.Χ. αυτοκίν ητο, πλησίον
της οδού Πασχ αλιάς στην περιοχ ή Αχ αρν ών Αττικής,
σύµφων α µε αν άρτηση της Πυροσβεστικής Υ πηρεσίας.
Στο συµβάν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν και επιχ είρησαν έξι πυροσβεστικοί υπάλληλοι µε
δύο οχ ήµατα.
Επίσης, φωτιά ξέσπασε και σε χ ώρο κτιρίου, που
βρίσκεται επί της οδού Αικατερίν ης Στουραϊτη στις
Αχ αρν ές.
Στην επιχ είρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς
έσπευσαν στο σηµείο συν ολικά εν ν έα πυροσβέστες
µε τρία οχ ήµατα.

Ξεκίνησε ο Βασιλείου τους
αγώ νες εντός Ελλαδας µε
νίκη στα 1500 µέτρα

Ξ

εκίνησε ο Άγγελος Βασιλείου τους αγώνες
εντός Ελλαδας.Η «πρεµιέρα» του συνοδεύτηκε µε νίκη στα 1500 µέτρα στο στάδιο
του Αγίου Κοσµά στη Γλυφάδα που διεξήχθει το
∆ιασυλλογικό Πρωτάθληµα σε όλη την Ελλάδα.
Να σηµειωθεί πως πετυχε την καλύτερη επίδοση στη Ελλάδα παρόλο που στον αγώνα πραγµατοποίησε πολύ δύσκολο τεστ µε γρήγορο πέρασµα µε µι κρή µεταβολή στην ταχύτητα.
Ο ίδιος δεν είναι ευχαριστηµένος από την
επίδοση 3:53 αλλά πιστεύει πως θα έρθουν πολύ
καλύτερες επιδόσεις.

8-θριάσιο

Ολοµέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και τον υπουργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη

Η
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• ∆εν προωθεί την αποκέντρωση και δεν προβλέπει τη
µεταφορά πόρων κι αρµοδιοτήτων στους ∆ήµους. Έπρεπε
να περιµένουµε δύο χρόνια για να ενταχθεί
το πράσινο στις ανταποδοτικές υπηρεσίες; Η
νέα κατηγοριοποίηση των ∆ήµων είναι µεταρρύθµιση; Γιατί συνιστά µεταρρύθµιση η
παροχή δυνατότητας στους ∆ήµους για
σύσταση εταιρειών ειδικού σκοπού στον
τοµέα της κοινής ωφέλειας; ∆εν αρκούσε µια
απλή νοµοθετική ρύθµιση, όπως αυτή που
προώθησε η Κυβέρνηση µε την οποία απάλλασσε τους παραχωρησιούχους από την
καταβολή ανταποδοτικών τελών στους
∆ήµους, στερώντας µας πολύτιµα έσοδα;
Όταν θέλει η Κυβέρνηση να µας πάρει «µε
τον τσαµπουκά τα χρήµατα µας», νοµοθετεί
µε ευκολία. Και όταν είναι να δώσει, επικαλείται το Σύνταγµα. Και αναρωτιόµαστε,
ήταν συνταγµατικά ορθή η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, µε την οποία επιχείρησε
να µας δεσµεύσει τα ταµειακά διαθέσιµα το
2015; Τότε δεν ίσχυε το Σύνταγµα;
Είναι λοιπόν προφανές ότι πολύ καθυστερηµένα ανακάλυψε ο κ. Σκουρλέτης τα
εµπόδια του Συντάγµατος και της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας.
Αφού ήθελαν µόνο να αλλάξουν το εκλογικό σύστηµα, γιατί έπρεπε να χάσουν η
Ελλάδα και η Αυτοδιοίκηση δύο χρόνια σε
αδιέξοδες συζητήσεις;
«Ειρηνική επανάσταση» για την επικράτηση της απλής λογικής
Η Κ.Ε∆.Ε. θα απαντήσει δυναµικά στην
προσπάθεια της Κυβέρνησης να διαλύσει
τους ∆ήµους, να διαλύσει τις ζωές των
πολιτών. ∆εν θα τους επιτρέψουµε να
διαλύσουν το µόνο θεσµό του Κράτους που
στα δύσκολα κατάφερε να στηρίξει τις τοπικές µας κοινωνίες.
Η Κυβέρνηση έχει πρόσκαιρα την πλειοψηφία στη Βουλή, η Αυτοδιοίκηση όµως έχει
µαζί την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας.
Μαζί µε τους πολίτες, µαζί µε τους εργαζόµενους στους ΟΤΑ, ξεκινάµε τη δική µας
ειρηνική επανάσταση για να επικρατήσει επιτέλους στη χώρα µας η απλή λογική.
Η ειρηνική επανάσταση της απλής λογικής
τώρα ξεκινά.

ΚΕ∆Ε:Η εφαρµογή της απλής αναλογικής δεν είναι µεταρρύθµιση. Είναι απορρύθµιση

ΚΕ∆Ε υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση
ήθελε µόνο να αλλάξει τον εκλογικό
νόµο και να εξυπηρετήσει «µικροκοµµατικές επιδιώξεις» που θα δηµιουργήσουν συνθήκες
χάους στους δήµους. Μάλιστα η ΚΕ∆Ε προαναγγέλλει δυναµικές κινητοποιήσεις µε «επανάσταση»
για την επικράτηση της «απλής λογικής».
Ειδικότερα στην ανακοίνωση της ΚΕ∆Ε,
σηµείωνεται:
Με τη σηµερινή συνέντευξη του στην εφηµερίδα ΕΠΟΧΗ, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Π. Σκουρλέτης οµολογεί αυτό που από την πρώτη στιγµή υποστήριζε η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος.
Ότι ο υποτιθέµενος διάλογος για την αλλαγή
του Καλλικράτη, που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια, ήταν απλώς η δικαιολογία για να υλοποιήσει η
Κυβέρνηση τις πραγµατικές της προθέσεις.
Θέλουν µόνο την αλλαγή του εκλογικού συστήµατος.
Η µόνη αλλαγή που επιθυµούσε πραγµατικά η
Κυβέρνηση, γιατί αυτό εξυπηρετούσε τις µικροκοµµατικές της επιδιώξεις, ήταν να αλλάξει το
εκλογικό σύστηµα στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Τίποτε άλλο.
Ο κ. Σκουρλέτης οµολόγησε ότι δεν ενδιαφέρονται να αλλάξουν το µοντέλο λειτουργίας του
Κράτους, αφού αυτό που θέλουν είναι να το
ελέγχουν.
∆εν επιθυµούν την αποκέντρωση πόρων,
αρµοδιοτήτων κι ευθυνών, όπως γίνεται παντού
στον ανεπτυγµένο κόσµο. Θέλουν να ελέγχουν
ασφυκτικά κάθε δραστηριότητα.
Κι επειδή γνωρίζουν ότι δεν µπορούν να ελέγξουν τους ∆ήµους, προτιµούν να τους διαλύσουν.
Να διαλύσουν το µόνο θεσµό του Κράτους που
πέτυχε στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, να
στηρίξει τους πολίτες που δοκιµάστηκαν από
αυτήν.
Ο «Κλεισθένης 1» δε φέρνει µεταρρύθµιση.
Προκαλεί απορρύθµιση.
Η εφαρµογή της απλής αναλογικής δεν είναι
µεταρρύθµιση. Είναι απορρύθµιση.
Σε καµία ανεπτυγµένη χώρα του κόσµου δεν
αποτελεί µεταρρύθµιση η αλλαγή του εκλογικού
συστήµατος. ∆εν αλλάζει το Κράτος, αλλάζοντας
απλώς τον εκλογικό νόµο.

Η απλή αναλογική θα προξενήσει στη λειτουργία των ∆ήµων συνθήκες χάους, ακυβερνησίας
και αδιαφάνειας, ενώ θα διευκολύνει να εισέλθουν
στα ∆ηµοτικά Συµβούλια, σε ακόµη µεγαλύτερο
βαθµό, οι δυνάµεις των άκρων.
Θα διαλύσει λειτουργικά τις δηµοτικές υπηρεσίες, αφού θα δηµιουργήσει ακυβερνησία.
Θα ευνοήσει την αδιαφάνεια και τη «συναλλαγή κάτω από το τραπέζι», όχι µεταξύ πρώτης και
δεύτερης Κυριακής, αλλά για όλη τη διάρκεια της
δηµοτικής θητείας.
Οι πολίτες άλλο πρόγραµµα θα ψηφίζουν προεκλογικά και θα βλέπουν άλλο πρόγραµµα να εφαρµόζεται στη συνέχεια.
Θέλουµε αλλαγή του Κράτους, όχι άλλον εκλογικό νόµο.
Οι ∆ήµοι δεν χρειάζονται απλή αναλογική για να
λειτουργήσουν αποτελεσµατικότερα, προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. Χρειάζονται απλή λογική.
∆ιεκδικούµε ένα άλλο µοντέλο λειτουργίας του
Κράτους, για να µπορούµε να είµαστε πιο χρήσιµοι και πιο αποτελεσµατικοί στην καθηµερινή µας
λειτουργία, προς όφελος των πολιτών.
Ο Κλεισθένης 1 δεν είναι µεταρρύθµιση

Ο «Κλεισθένης 1» δε δίνει λύση σε κανένα από
τα µεγάλα προβλήµατα της Αυτοδιοίκησης. Και
δεν λαµβάνει υπόψη του καµία από τις προτάσεις
που έχει καταθέσει στο δηµόσιο διάλογο η
Κ.Ε.∆.Ε.
• ∆εν λύνει το πρόβληµα της υποχρηµατοδότησης της Αυτοδιοίκησης. Το µεταθέτει στο µακρινό µέλλον, όταν και αν βελτιωθεί η δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας. Ο κ. Σκουρλέτης
ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν πόροι. Εµείς λέµε ότι
οι πόροι υπάρχουν και πάνε µαζί µε τις αρµοδιότητες. Να µας µεταφέρον τις αρµοδιότητες, µαζί µε
τους πόρους. Αυτό δεν χρειάζεται ούτε συνταγµατική αναθεώρηση, ούτε βελτίωση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας.
• ∆εν αντιµετωπίζει τα ζητήµατα που αφορούν την καταστατική θέση των αιρετών
του θεσµού µας. Αντίθετα, µέσα από τη
διάλυση των θεσµικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης που θα επιφέρει η ακυβερνησία
στους ∆ήµους, θα επιχειρήσουν τον ασφυκτικό µας έλεγχο σε ακόµη µεγαλύτερο
βαθµό, µέσα από τη θεσµοθέτηση του εκτελεστικού γραµµατέα, που θα ορίζεται από
την γραφειοκρατία του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΟΙΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Ξεκίνησαν από τις 27 Απριλίου και θα συνεχίζουν ως τις 3 Μαΐου οι πληρωµές των συντάξεων
Μαΐου στους δικαιούχους συνταξιούχους των πρ. ΙΚΑ,ΟΓΑ,ΝΑΤ, ΟΑΕΕ και ∆ηµόσιο,Ήδη από την
προηγούµενη Παρασκευή πληρώθηκαν οι συνταξιούχοι ∆ηµοσίου, ΙΚΑ, ΝΑΤ και ΚΕΑΝ και υπολοίπων ταµείων του υπουργείου Εργασίας. Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 2 Μαΐου
2018, ηµέρα Τετάρτη, όπως ο ΟΓΑ που θα πληρώσει επίσης στις 2 Μαΐου.Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις στις 3 Μαΐου 2018, ηµέρα Πέµπτη.
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ΑΘΡΟΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ

Στον 1ο Μαζικό Αγώνα ∆ρόµου του ∆ήµου Φυλής

Α

θρόα υπήρξε η συµµετοχή στον
1ο Μαζικό Αγώνα ∆ρόµου του
∆ήµου Φυλής που διεξήχθη µε
αναπάντεχη επιτυχία το πρωί της Κυριακής 29 Απριλίου στην πλατεία ∆ηµαρχείου µε το σύνθηµα «Παιδεία και Αθλητισµός, το µέλλον των παιδιών µας».
Την υπογραφή της άρτιας από κάθε
άποψη διοργάνωσης έβαλαν από κοινού
ο Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας
και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισµού η «Πάρνηθα» Γιώργος Μαυροειδής.
Ο αγώνας στον οποίο συµµετείχαν 500
περίπου άτοµα, περιλάµβανε 3 ∆ιαδροµές και 5 κατηγορίες.
Στην πρώτη διαδροµή των 500 µ.
συµµετείχε η κατηγορία των µαθητών
∆ηµοτικού 1ης – 2ης και 3ης Τάξης.
Στη δεύτερη διαδροµή των 1000 µ.
συµµετείχαν µαθητές ∆ηµοτικού 4ης -5ης
και 6ης Τάξης καθώς και οι µαθητές
Γυµνασίων.
Στην τρίτη διαδροµή των 2.500 µ.
συµµετείχαν µαθητές Λυκείου καθώς και
ενήλικες άντρες και γυναίκες.
Αξίζει να σηµειωθεί πως οι πέντε κατηγορίες ήταν οι εξής:
1η Μαθητές ∆ηµοτικού 1ης -2ης -3ης
Τάξης
2η µαθητές ∆ηµοτικού 4ης -5ης -6ης
Τάξης
3η µαθητές Γυµνασίου
4η µαθητές Λυκείου και
5η ενήλικες άνδρες – γυναίκες

Στους τρεις πρώτους από κάθε
κατηγορία απονεµήθηκαν µετάλλια
ενώ σε όλους τους συµµετέχοντες
αναµνηστικοί έπαινοι

Οι πρώτοι από κάθε κατηγορία είχαν
την χαρά και την τιµή να σηκώσουν το
κύπελλο της νίκης!
Καλωσορίζοντας όλο τον κόσµο και
κυρίως τα παιδιά που γέµισαν την πλατεία, ο Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας
σχολικής επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας ευχαρίστησε για την ολόπλευρη
στήριξή τους στην διοργάνωση τον ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, τον Πρόεδρο του Αθλητικού – Πολιτιστικού Οργανισµού Γιώργο Μαυροειδή και τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάση
Σχίζα για την πολύτιµη συµβολή του στη
χάραξη των διαδροµών.

Ο Νίκος Χατζητρακόσιας µε το οργανωτικό πνεύµα που τον διέπει αρκέστηκε
µόνο στο σύνθηµα του 1ου Αγώνα ∆ρόµου επισηµαίνοντας πως «η Παιδεία και
ο Αθλητισµός είναι το µέλλον των παιδιών µας». Από ‘κει και ύστερα αναφέρθηκε µόνο στις οδηγίες και τις συντονιστικές λεπτοµέρειες που έπρεπε να ακολουθήσουν οι µικροί και οι µεγάλοι δροµείς.
Κάτι που εφάρµοσε και ο ίδιος καθώς
συµµετείχε ψυχή τε και σώµατι, στην διαδροµή των ενηλίκων.
Απέριττος και ο ∆ήµαρχος στον χαιρετισµό του, συνεχάρη διοργανωτές και
συµµετέχοντες, υποσχόµενος την καθιέρωση του Μαζικού Αγώνα ∆ρόµου σε αθλητικό θεσµό του ∆ήµου Φυλής. Ο Χρήστος Παππούς µάλιστα, εξέφρασε την
επιθυµία του χρόνου να συµµετάσχει και
ο ίδιος στον 2ο Αγώνα ∆ρόµου καθώς

φέτος δεν τα κατάφερε εξαιτίας ενός
µικροτραυµατισµού στο πόδι, που τον
ταλαιπωρεί.
Τα θερµά του συγχαρητήρια στους µικρούς και µεγάλους αθλητές αλλά και στους
εργαζόµενους που στήριξαν την αθλητική
εκδήλωση µε όλες τους τις δυνάµεις
έδωσε και ο Πρόεδρος του Αθλητικού και
Πολιτιστικού Οργανισµού η «Πάρνηθα»
Γιώργος Μαυροειδής.

Παιδιά , γυναίκες και άνδρες κάθε
ηλικίας

Στη συνέχεια σε κλίµα ενθουσιασµού,
το «εναρκτήριο λάκτισµα» στην πρώτη
διαδροµή µε εκκίνηση και τερµατισµό
στην πλατεία ∆ηµαρχείου έδωσε ο ∆ήµαρχος, στη δεύτερη ο Γιώργος Μαυροειδής και στη τρίτη ο Νίκος Χατζητρακόσιας.
Σε πανηγυρικό κλίµα άλλωστε πραγµατοποιήθηκαν και οι απονοµές των νικητών στις οποίες συµµετείχαν οι Αντιδήµαρχοι Θανάσης Σχίζας, Γιάννης Μαυροειδάκος και Σπύρος Μπρέµπος, οι Πρόεδροι των Παιδικών Σταθµών Άνω
Λιοσίων και Ζεφυρίου Παναγιώτης Καµαρινόπουλος και Γιώργος Κούρκουλος
αντίστοιχα και ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Μαρίνος Σαρλάς, ενώ κοντά στους
αθλητές στηρίζοντας τη διοργάνωση
βρέθηκαν επίσης, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Γιώργος Κρητικός και οι Τοπικοί
Σύµβουλοι Άνω Λιοσίων, Λία Καψή και
Μαρία Χριστοπούλου.
Ήταν αναµφίβολα ένα αλλιώτικο Κυριακάτικο πρωινό που χάρισε στην πλατεία
∆ηµαρχείου ξεχωριστή αίγλη µε γελαστά
πρόσωπα και χαρούµενες φωνές, αποδεικνύοντας πως ο Αθλητισµός, η Παιδεία και ο Πολιτισµός ενώνουν άτοµα
κάθε ηλικίας, άντρες και γυναίκες. Και του
χρόνου!

10-θριάσιο
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Προαπαρασκευαστικό έτος η Γ' Λυκείου
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Από το καλοκαίρι του 2020 ο βαθµός απολυτηρίου θα
καθορίζει την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.

Ο ∆ΡΑΣΤΗΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ
Απόπειρα απόδρασης
µε ξυλοδαρµό αστυνοµικού
Θύµα ξυλοδαρµού έπεσε αστυνοµικός
που εκτελούσε υπηρεσία φ ύλαξης έξω
από το αστυνοµικό τµήµα του Αγίου Παντελεήµονα, στο κέντρο της Αθήνας.
Το περιστατικό σηµειώθηκε λίγο µετά
τις 08:30 το πρωί της Κυριακής, όταν ένας
Αφ γανός κρατούµενος επιχείρησε να
δραπετεύσει, σπάζοντας το τζάµι του
περιπολικού που τον µετέφ ερε στο
αστυνοµικό τµήµα.
Ο 30χρονος κρατούµενος επιτέθηκε
στον αστυνοµικό, ωστόσο έσπευσαν
άµεσα αστυνοµικοί της ΟΠΚΕ και ακινητοποίησαν το δράστη. Σε βάρος του
σχηµατίστηκε δικογραφ ία για τον ξυλοδαρµό του αστυνοµικού.

Σε προθάλαµο για τα Παν επιστήµια θα εξελιχ θεί ουσιαστικά η
Γ’ Λυκείου µέσα από προπαρασκευαστικά µαθήµατα καθώς το
γεν ικό π ρόγραµµα θα ολοκληρών εται στη Β’ Λυκείου.
Παράλληλα, από το καλοκαίρι
του 2020 ο βαθµός απολυτηρίου
θα καθορίζει την εισαγωγή στην
Τριτοβάθµια Εκπ αίδευση µε
εξαίρεση για έν α µεταβατικό διάστηµα τις Ιατρικές Σχ ολές, τις
Νοµικές και τα Πολυτεχ ν εία,
όπως γν ωστοποιεί µε τη συν έν τευξή του στα «ΝΕΑ» ο Κώστας
Γαβρόγλου.Ο υπουργός Παιδείας
λέει, παράλληλα, όχ ι στα µη κρατικά ΑΕΙ επικρίν ον τας για «ιδεολογική εµµον ή» τους υπέρµαχ ους των ιδιωτικών παν επιστηµίων και του «ν εοφιλελεύθερου µον τέλου του µαθητή ή φοιτητή-πελάτη», εν ώ απαν τά και στην Ιεραρχ ία για το ζήτηµα των Θρησκευτικών ότι τα προγράµµατα
σπουδών στα σχ ολεία είν αι αποκλειστικό ζήτηµα της πολιτείας.
Ερωτηθείς για το που βρίσκον ται οι προτάσεις του για το Λύκειο και το ν έο εξεταστικό σύστηµα και για το αν
ξεκιν ά η υλοποίησή τους µε το ν έο σχ ολικό έτος και µε ποιον τρόπο ο κ. Γαβρόγλου τόν ισε: «Τον Ιούν ιο του
2020 η εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση θα εξαρτάται από τον βαθµό του απολυτηρίου. Οι εγκύκλιες
γν ώσεις θα ολοκληρών ον ται στη Β’ Λυκείου και η Γ’ Λυκείου θα είν αι έν α είδος προπαρασκευαστικού έτους».

Σ υν ε χ ί ζ ε τα ι α π ό τ η σ ε λ . 2

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός χ αιρετίζον τας τη συµµετοχ ή του ∆ήµου Αχ αρν ών και των εθελον τών στο φετιν ό Let's do it Greece αν άφερε:
"Το Let's do it Greece έχ ει καθιερωθεί πλέον στις συν ειδήσεις µας σαν µια γιορτή για το Περιβάλλον αλλά και
µια γιορτή Εθελον τισµού.
Κάθε χ ρόν ο εθελον τές συµπολίτες µας και εργαζόµεν οι στο ∆ήµο Αχ αρν ών συµµετέχ ουν σε µια από τις
σηµαν τικότερες περιβαλλον τικές δράσεις στη χ ώρα µας και κάν ουν πράξη το κεν τρικό σύν θηµα του Let's do it
Greece: "Γίν ε η αλλαγή που περιµέν εις!".

Τετάρτη 2 Μαΐου 2018

12-θριάσιο
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Ασπρόπυργος: πωλούνται 7,5
στρέµµατα θέση Κατσουλιέρη κοντά
στο Ρουπάκι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη κοντά
στο ΡουπάκιΤηλέφωνο επικοινωνίας: 6948560208

Ασπρόπυργος: Πωλούνται 24
στρέµµατα στη θέση Ρυκιά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα θέση
Ρυκιά ΑσπρόπυργοςΤηλέφωνο επικοινωνίας:
6948560208

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

Τετάρτη 2 Μαΐου 2018
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Αγροτικά χρέη: Μέσα στο Μάιο
ρυθµίσεις οφειλών και «κούρεµα»

Μ

έσα στο αµέσως προσεχ ές διάστηµα θα αρχ ίσει ν α εφαρµόζεται ρύθµιση
για τα αγροτικά χ ρέη προς το δηµόσιο και τις τράπεζες, µε το «κούρεµα»
του κεφαλαίου ν α φτάν ει µέχ ρι και 60% και η αποπληρωµή τις 120 δόσεις.
Συγκεκριµέν α, σύµφων α µε πληροφορίες, ο αν τιπρόεδρος της Κυβέρν ησης και
υπουργός Οικον οµίας και Αν άπτυξης Γιάν ν ης ∆ραγασάκης, έχ ει ζητήσει εν τός του
Μαΐ ου ν α εν εργοποιηθεί η δυν ατότητα ρύθµισης των οφειλών αγροτών προς εφορία για εισόδηµα, ΦΠΑ κλπ, για ασφαλιστικές εισφορές του ΟΓΑ και για τα αγροτικά δάν εια προς τράπεζες που έκλεισαν και βρίσκον ται υπό εκκαθάριση (πρώην
Αγροτική Τράπεζα, Συν εταιριστικές, ΤΤ, FBB, Probank, Proton κλπ).
Σύµφων α µε πληροφορίες από το υπουργείο Οικον οµίας, η ρύθµιση οφειλών
δύν αται ν α περιλαµβάν ει:
100% διαγραφή τόκων υπερηµερίας δαν είων . Επιπρόσθετα διαγραφή τόκων και
κεφαλαίου δαν είων , βάσει των ήδη αποπληρωµέν ων ποσών , αφού ληφθεί υπόψη
ο ν όµος για τα παν ωτόκια και οι ισχ ύουσες υποθήκες (κατόπιν ελέγχ ου). Εν ν οείται ότι εφόσον ο αγρότης το επιθυµεί, έχ ει τη δυν ατότητα ν α προβεί σε πώληση
ακιν ήτων του σε τρίτους, µε σκοπό την εξόφληση του εν αποµείν αν τος χ ρέους
∆ιαγραφή προστίµων και προσαυξήσεων δηµοσίου, βάσει της ακίν ητης περιουσίας. Αποπληρωµή σε έως 120 δόσεις, βάσει του διαθέσιµου εισοδήµατος, αφού
ληφθούν υπόψη οι εύλογες δαπάν ες διαβίωσης.

Οφελος
Ειδικά για τη ρύθµιση των αγροτικών δαν είων τα οφέλη είν αι τα εξής:
Σε περίπτωση ολικής εξόφλησης εν τός τριµήν ου του εν αποµείν αν τος ποσού
(κατόπιν της αν ωτέρω διαγραφής τόκων και παν ωτοκίων ), η διαγραφή κεφαλαίου
µπορεί ν α φτάσει ακόµα και το 60%.
Σε περίπτωση ρύθµισης σε δόσεις του εν αποµείν αν τος ποσού (κατόπιν της
αν ωτέρω διαγραφής τόκων και παν ωτοκίων ), η αποπληρωµή µπορεί ν α διαρκέσει
έως και 10 έτη και η διαγραφή κεφαλαίου ν α φτάσει το 40%.Σε ποιους απευθύν εται η ρύθµιση
Η ρύθµιση απευθύνεται σε:
αγρότες, γεωργούς, κτην οτρόφους, πτην οτρόφους και αλιείς, οι οποίοι έχ ουν
λάβει αγροτικό δαν ειακό προϊόν (καλλιεργητικό δάν ειο, δάν ειο αγοράς εφοδίων
κλπ) από την πρώην ΑΤΕ και τις λοιπές αν ωτέρω τράπεζες υπό εκκαθάριση
εφόσον οι οφειλές τους παρουσίαζαν καθυστέρηση πληρωµής πέραν των 30
ηµερών κατά την 31/12/2017.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΛΕΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
Η ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ
ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΤΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΑΣΑΠΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟΝ Ι.Ν.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΧΑΡΙΤΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΙ
Η ΣΑΜΠΙΡΟΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΡΑΜΙΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΓΚΑΛΚΙΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΗΣ ΠΑΥ ΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΑΥ ΡΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ Η
ΚΑΜΠΟΛΗ ∆ΙΟΝΥ ΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΡΟ∆ΙΤΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥ Ν ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟ.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΦΥΤΟΖΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΒΑ,
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΓΙΑΝΝΙ∆Η ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥ∆ΑΜΑ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΜΕΤΕΝΤΖΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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
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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 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 , 10:00-22:00-6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος, µονοκατοικία 280 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master),
µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.

6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master), κατασκευή '78, µπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ.
το καθένα εντός σχεδίου. Τηλ.
επικοινωνίας 6977010051
(ώρες 10:00-13:00 ) (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. 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 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)
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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: 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

∆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
Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος
ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Περιγραφή Θέσης:
Ηλεκτροσυγκολλητής µε άριστη γνώση
Argon-TIG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤOYNTAI
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

3D-

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντικειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροποποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία
και οργάνωση τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε υπάρχοντα
προβλήµατα, Υποστήριξη του τµήµατος
Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνικές οδηγίες.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

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

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704

Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

16-θριάσιο

Τετάρτη 2 Μαΐου 2018

