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

ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΙΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Επέκταση – αναβάθµιση
υποδοµών στις οποίες παρέχονται
κοινωνικές Υπηρεσίες»

Έναρξη
κατεδαφίσεων
στη Μάνδρα

σελ. 2

Ξανά επικεφαλής της
«Λαϊκής Συσπείρωσης»
στις ερχόµενες δηµοτικές
εκλογές ο Μιχάλης
Σελέκος στο Χαϊδάρι

Οι µπουλντόζες ρίχνουν πρώτη
καντίνα, η οποία βρίσκεται
στο ρέµα Σούρες, στην παλαιά
Εθνική Οδό Αθηνών-Θηβών

σελ. 3

Γ. Τσουκαλάς για
δηµοτικα τέλη

Αποτελεί µεγάλη κατάκτηση
της δηµοτικής Αρχής ότι µπορεί
µειώνοντας τους φόρους να
ασκεί, χωρίς εκπτώσεις, την
πολιτική που ασκούσε.

σελ. 2

σελ. 2

Πληρωµή των προνοιακών
επιδοµάτων στην Ελευσίνα τη ∆ευτέρα

σελ. 3

Αύξη ση κ ερδοφο ρία ς 51,8% για
τον Όµιλο Τιτάν στο ε ννεάµην ο
σελ. 9

Μαθήµατα σκάκι υπό την καθοδήγηση
εξειδικευµένου προσωπικού,
σε Σχολεία του ∆ήµου Ασπροπύργου

σελ. 5
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Ερώτηση προς τoν Υπ Εσωτερικών
για την αποκατάσταση του οδικού
δικτύου στην περιοχή Κινέτας

Θ. ΜΠΟΥΡΑΣ: Έχει ήδη περάσει
ένας χρόνος και το οδικό δίκτυο
βορείως της Εθνικής Οδού
Αθηνών-Κορίνθου είναι ακόµα
κατεστραµµένο.

σελ. 8

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

σελ. 12

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

Αντωνάρας ∆ηµήτριος Γ. 28ης Οκτωβρίου 49,
2105571663
Ελευσίνα

Γ. Τσουκαλάς για δηµοτικα τέλη

Αποτελεί µεγάλη κατάκτηση της δηµοτικής Αρχής
ότι µπορεί µειώνοντας τους φόρους να ασκεί χωρίς
εκπτώσεις την πολιτική που ασκούσε.

ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κοντούλη 79, 2105544250

Μάνδρα
Πέππας Ιωάννης, Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκκα
Νικολάου, 2105555236 , 08:00-23:00
Ανω Λιόσια

Αναστόπουλος Σταµάτιος
∆ηµαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654
Αχαρν ές
∆Ε∆ΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡ∆Α ΕΙΡΗΝΗ ΟΕ
Αγίας Τριάδας 1, 2102440487

Χαιδάρι
Γιαν ν ακόπουλος Αν δρέας Π. Ιερού Λόχου 7
& Αριστείδου, 2105820751

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29,

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά
Η θερµοκρασία έως 19
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Νεκτάριος, Νεκταρία, Ελλάδιος,
Θεόκτιστος, Θεοκτίστη

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: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
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

Η άποψή µας για τα δηµοτικά τέλη

Η αντίληψη που έχει µια δηµοτική αρχή για τα δηµοτικά τέλη, πέρα από υπολογισµούς και προσθαφαιρέσεις,
εκφράζει τη φιλοσοφία της. Το 2005 τα τέλη που ψήφισε
το δηµοτικό συµβούλιο προσδιόριζαν, µε όρους οικονοµικούς, την πολιτική αντίληψη της δηµοτικής αρχής
Αµπατζόγλου. Αυτή έλεγε ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις
οφείλουν να αποκαταστήσουν τη ζηµιά που έχουν προκαλέσει στην πόλη.
Οι έχοντες, οι κατέχοντες και οι υπερέχοντες να καταβάλουν πολύ µεγαλύτερα ποσά από την υπόλοιπη κοινωνία για τον ∆ήµο και τις υπηρεσίες που προσφέρει.
Να αναπληρώσουν κατ αυτόν τον τρόπο τα τραύµατα
που είχαν προκαλέσει(περιβαλλοντικά, οικιστικά). Πίσω
λοιπόν από την ανάγκη να βελτιωθεί η δυσχερής οικονοµική κατάσταση, που κληρονοµούσε η νέα, τότε, δηµοτική αρχή του Γιώργου Αµπατζόγλου, αναπτυσσόταν µια
λογική που προσπαθούσε να αποκαταστήσει σε ένα
βαθµό τις ζηµιές που έχουν προκληθεί στην πόλη, µε
έξοδα αυτών που τις προκάλεσαν.
Ισχυροποίησε έτσι το ταµείο του ∆ήµου κρατώντας
πολύ χαµηλά τα τέλη για τις οικίες, αυξάνοντας τα για
τράπεζες, πολυκαταστήµατα και εκτοξεύοντας τα για τις
µεγάλες επιχειρήσεις στο ανώτατο όριο.
Μπορούµε να ισχυριστούµε ότι τα ταµεία του ∆ήµου
ισχυροποιήθηκαν µέσα από µια νόµιµη ανακατανοµή της
φορολόγησης.

Γι’ αυτό και όλες οι δικαστικές
πρόσφυγες (Χαλυβουργικής,
ΕΛΠΕ) εναντίον των δηµοτικών τελών απορρίφθηκαν
από τα αρµόδια δικαστήρια.
Η σηµερινή δηµοτική Αρχή
µειώνει τα τέλη και το 2016 και
το 2018 και λόγω της υπάρχουσας οικονοµικής κατάστασης
της χώρας αλλά και γιατί τα
ταµειακά διαθέσιµα του δήµου
είναι ισχυρά και µπορούν να
χρηµατοδοτήσουν µε επάρκεια
υποδοµές,
καθαριότητας,
έργα, κοινωνικές δοµές, καθώς
και τις υποχρεώσεις µας για την
πολιτιστική. Αποτελεί µεγάλη κατάκτηση της δηµοτικής
Αρχής ότι µπορεί µειώνοντας τους φόρους να ασκεί
χωρίς εκπτώσεις την πολιτική που ασκούσε.

Η πολιτική µας δεν αλλάζει αλλά προσαρµόζεται στη
συγκυρία. Ποια είναι η συγκυρία; Ότι το 2016 και το
2018 είναι πιο δύσκολες χρονιές για όλους. Ναι για
όλους. Και για τις επιχειρήσεις και για τα καταστήµατα
και για τις οικογένειες. ∆ιατηρείται το 1 προς 5, που µας
επιβάλλει η νοµοθεσία. Μοιραία µε τη µείωση των τελών
στις οικίες µειώνονται και τα τέλη στις επιχειρήσεις. Παρ’
όλα αυτά οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να καταβάλουν στο
∆ήµο ποσά υπέρ πολλαπλάσια των δηµοτών. Η αναλογία εισφοράς παραµένει σταθερή τα ποσά µειώνονται.
Μπορεί µε τη φορολογική του πολιτική, όπως λένε
κάποιοι, ο ∆ήµος να λύσει γενικότερα προβλήµατα ανεργίας, φτώχειας, κλεισίµατος των επιχειρήσεων;
Ο ∆ήµος όµως δεν µπορεί να σφυρίζει αδιάφορα και
να µην ευαισθητοποιείται σε ένα σκηνικό µελαγχολίας.
∆εν µπορεί να στέκει αµέτοχος σε µια διαφαινόµενη
σοβαρή κατάσταση που διαµορφώνεται ευρύτερα αλλά
και στην πόλη µας. Αντιθέτως µε τις δικές του δυνάµεις
και τα µέσα που διαθέτει µπορεί να λάβει µέτρα ανακούφισης για τους δηµότες και τις επιχειρήσεις.
Μπορούµε ενώ µειώνουµε τα τέλη να µην στερηθεί
κανείς µα κανείς κάτοικος καµία κοινωνική, αθλητική,
πολιτιστική παροχή.
Γιώργος Τσουκαλάς
∆ήµαρχος Ελευσίνας

Έναρξη κατεδαφίσεων
στη Μάνδρα

Η αρχή από καντίνα, η οποία
βρίσκεται στο ρέµα Σούρες, στην
παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Θηβών

Σχ εδόν έν α χ ρόν ο µετά τη φον ική πληµµύρα στη Μάν δρα µπαίν ουν οι µπουλν τόζες για τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων από την Αποκεν τρωµέν η ∆ιοίκηση Αττικής.
Όπως έγιν ε γν ωστό, εχ θές Πέµπτη, συν εργείο της Αποκεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης Αττικής έβαλε µπρος τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων στο ρέµα «Σούρες» της Μάν δρας.
Η αρχ ή θα γίν ει από καν τίν α, η οποία βρίσκεται στο
ρέµα Σούρες, στην παλαιά Εθν ική Οδό Αθην ών -Θηβών , δηλαδή στο σηµείο που ξεκίν ησε ν α πληµµυρίζει το
ρέµα, εν ώ την ερχ όµεν η Τρίτη προγραµµατίζεται και η κατεδάφιση δεύτερης καν τίν ας στην περιοχ ή.
Παράλληλα συν εχ ίζον ται και οι κατεδαφίσεις που έχ ει αν αλάβει το υπουργείο Περιβάλλον τος στην παραλιακή.
Το πρωί ξεκίν ησε η διαδικασία κατεδάφισης σε δασική έκταση στη θέση «Καταφύγι» της ∆ηµοτικής Εν ότητας
Παλαιάς Φώκαιας του ∆ήµου Σαρων ικού. Αρχ ικά γίν εται διάν οιξη δρόµου για ν α φτάσουν τα µηχ αν ήµατα και οι
εργασίες κατεδάφισης κτισµάτων και κατασκευών αν αµέν εται ν α ξεκιν ήσουν σήµερα Παρασκευή.
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Πληρωµή των προνοιακών
επιδοµάτων στην
Ελευσίνα τη ∆ευτέρα

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικ ής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίνας ενηµερώνει ότι η πληρωµή των προνοιακών επιδοµάτων για το δίµηνο Σεπτεµβρίου – Οκτωβρίου 2018 θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2018.

θριάσιο-3

Ξανά επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στις ερχόµενες
δηµοτικές εκλογές ο Μιχάλης Σελέκος στο Χαϊδάρι

Σ

ε συγκεν τρώσεις π ου
π ραγµατοπ οιήθηκαν σε
δήµους της ∆υτικής Αθήν ας όπου εκλέχ θηκαν δήµαρχ οι µε το ΚΚΕ,
οι
αν τίστοιχ ες
Κοµµατικές
Οργαν ώσεις αν ακοίν ωσαν ότι
οι σηµεριν οί δήµαρχ οι σε Καισαριαν ή, Χαϊδάρι και Πετρούπολη, δηλαδή ο Ηλίας Σταµέλος στην Καισαριαν ή, ο
Μιχ άλης Σελέκος στο Χαϊδάρι
και ο Βαγγέλης Σίµος στην
Πετρούπολη, θα είν αι ξαν ά
επ ικεφαλής
της
«Λαϊκής
Συσπείρωσης» στις ερχ όµεν ες δηµοτικές εκλογές.
Τίτλος των συγκεν τρώσεων
ήταν «Η δράση του ΚΚΕ στη
διοίκηση του δήµου για τη
στήριξη του λαού στην πάλη του για τα δικαιώµατα και τις σύγχ ρον ες αν άγκες του», και οι κοµµουν ιστές δήµαρχ οι αν έπτυξαν στις οµιλίες τους τον απολογισµό των πεπραγµέν ων τους, αν αδεικν ύον τας µε δεκάδες παραδείγµατα ότι υλοποίησαν την πιο βασική τους δέσµευση: Να είν αι στηρίγµατα στους λαϊκούς αγών ες και «αν τιπολίτευση» στις αστικές κυβερν ήσεις και το κράτος τους.
Στο Χαϊδάρι την αν ακοίν ωση του Μιχ άλη Σελέκου ως επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» έκαν ε ο Βασίλης
Βούλγαρης, Γραµµατέας της ΤΕ Νοτιοδυτικών Συν οικιών Αθήν ας του ΚΚΕ. Στη συγκέν τρωση παρευρέθηκε
επίσης ο Θοδωρής Χιών ης, µέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΙΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Επέκταση – αναβάθµιση υποδοµών στις
οποίες παρέχονται κοινωνικές Υπηρεσίες»

Τ

η ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2018
και ώρα 19:00 θα πραγµατοποιηθεί η νέα συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας στην
αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, όπου µεταξύ των θεµάτων
που θα συζητηθηθούν είναι η «Επέκταση – αναβάθµιση υποδοµών στις οποίες
παρέχονται κοινωνικές Υπηρεσίες»
Συγκεκριµένα τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης είναι :
1.
Λήψη απόφασης για την έγκριση
υποβολής Πρότασης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Αττική» 2014-2020 «΄Αξονας προτεραιότητας (10) «Ανάπτυξη –
Αναβάθµιση Στοχευµένων Κοινωνικών
Υποδοµών και Υποδοµών Υγείας» ο
οποίος συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ µε τίτλο:
«Επέκταση – αναβάθµιση υποδοµών στις οποίες
παρέχονται κοινωνικές Υπηρεσίες» κωδικός πρόσκλησης ΑΤΤ068, ΑΑ ΟΠΣ 2616.
2.
Τροποποίηση – παράταση της Προγραµµατικής Σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο:
«Καταπολέµηση ρατσισµού µέσω τέχνης» µεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής, ∆ήµου Ελευσίνας και της
Κ.Ε.∆.Ε.
3.
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής
ΠΠΑΕ (Αφανών εργασιών) του έργου: «Κατασκευή
πεζοδροµίων στη ∆.Ε. Ελευσίνας»
4.
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής
παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή πεζοδροµίων στη ∆.Ε. Ελευσίνας»

5.
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωση για την συγκρότηση επιτροπής
ΠΠΑΕ (Αφανών εργασιών) και παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Ανάπλαση ∆ηµοτικού
Κοιµητηρίου»
6.
Ακύρωση της υπ’ αριθµ. 5/18 απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
7.
Αποδοχή δωρεάς εκπόνησης µελετών και
σύνταξης τευχών δηµοπράτησης από την εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. προς το ∆ήµο µας.
8.
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση
πίστωσης ποσού 2.551,92 € για την πραγµατοποίηση δαπάνης για την «Συντήρηση και επισκευή
λοιπού κεφαλαιακού µηχανολογικού εξοπλισµού,
ξυλουργικών µηχανηµάτων κ.λ.π.»
9.
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση
πίστωσης ποσού 3.348,00 € για την πραγµατοποίηση δαπάνης αµοιβής δικηγόρου αναφορικά µε

το χειρισµό τριών προσφυγών
(ΠΡ543/2018,
ΠΡ675/2018
και
ΠΡ824/2018) τις οποίες άσκησε η εταιρεία Χαλυβουργική κατά του ∆ήµου
Ελευσίνας.
10.
Λήψη απόφασης για την
εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.654,84
€ για την πραγµατοποίηση δαπάνης
αµοιβής δικηγόρου αναφορικά µε το
χειρισµό της ΠΡ 915/2018 προσφυγής
την οποία άσκησε η εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κατά του
∆ήµου Ελευσίνας.
11.
Λήψη απόφασης για την
εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.309,68
€ για την πραγµατοποίηση δαπάνης
αµοιβής δικηγόρου αναφορικά µε το
χειρισµό της υποθέσεως της αγκυροβολίας παροπλισµένων πλοίων στον κόλπο της Ελευσίνας.
12. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση
πίστωσης ποσού 372,00 € για την πραγµατοποίηση δαπάνης αµοιβής δικηγόρου αναφορικά µε
το χειρισµό της αριθµ. 2921/2018 απόφασης Πρωτοδικείου, µε ΓΑΚ 14631/2011) προσφυγής που
άσκησε η ∆.Ε.∆.∆.Η.Α.Ε κατά του ∆ήµου Ελευσίνας.
13. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση
πίστωσης ποσού 286,70 € για την πραγµατοποίηση δαπάνης της προµήθειας εντύπων για την
εθελοντική αιµοδοσία της 14ης ∆εκεµβρίου 2018.
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή των αντικειµένων των συµβάσεων γενικών
υπηρεσιών.

4-θριάσιο

∆έσµευσαν
δεκάδες κιλά
ψάρια επικίνδυνα
για την υγεία

Αιφνιδιαστικός έλεγχος στην
ιχθυόσκαλα Κερατσινίου.
Ψάρια συνολικού βάρους 93
κιλών, δέσµευσαν οι ελεγκτές
τροφίµων του τµήµατος Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας της
διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Πειραιά, σε αιφνιδιαστικό έλεγχο
που πραγµατοποί ησαν τι ς
νυχτερινές ώρες στην ιχθυόσκαλα Κερατσινίου.
Συγκεκριµένα, κατά τον υγειονοµι κό κτηνι ατρι κό έλεγχο
στον χώρο της ιχθυόσκαλας, οι
ελεγκτές κτηνίατροι εντόπισαν
και δέσµευσαν 13 ι χθυοκιβώτια (φελιζόλ) µε διάφορα
αλι εύµατα (κολι ούς, γόπες,
µαρί δες και µπαρµπούνι α)
συνολικού βάρους 93 κιλών,
λόγω διακοπής της ψυκτικής
αλυσίδας.
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Μεγάλη απάτη µε καταστήµατα ρούχων “δεύτερου χεριού”

Η Ε.Γ. Σ.∆.Ο.Ε., στην προσπάθεια αν τιµετώπισης του οργαν ωµέν ου οικον οµικού εγκλήµατος, της απάτης σε βάρος των
συµφερόν των του Ελλην ικού ∆ηµοσίου και της Ε.Ε. και της
προστασίας της υγείας των καταν αλωτών , εν τόπισε οµάδα
προσώπων , που είχ ε όλα τα βασικά προσδιοριστικά χ αρακτηριστικά της εγκληµατικής οργάν ωσης (κατ΄ άρθρο 187 Π.Κ.)
και δρούσαν προς την κατεύθυν ση απόκτησης παράν οµου
οικον οµικού οφέλους µέσω της αποφυγής καταβολής φόρων
κ.λπ. υποχ ρεώσεων .
Ειδικότερα, εκµεταλλεύον ταν εµπορικά καταστήµατα που
βρίσκον ταν σε κεν τρικούς εµπορικούς δρόµους, κυρίως της
Αττικής και δευτερευόν τως στη Θεσσαλον ίκη και αλλού, έχ ον τας όµως ιδρύσει ατοµικές επιχ ειρήσεις επ΄ ον όµατι ατόµων
που αδυν ατούσαν ν α αν ταποκριθούν στις υποχ ρεώσεις τους.
Πέν τε (5) εκ των αν ωτέρω προσώπων κατέχ ουν ηγετική
θέση στην οργάν ωση, εν ώ οι λοιποί εµπλεκόµεν οι κατέχ ουν
απόλυτα διακριτούς ρόλους προς διευκόλυν ση της δράσης της
οργάν ωσης, όπως µεταφορά των εισπράξεων των καταστηµάτων προς το κοιν ό ταµείο της οργάν ωσης, πρόσληψη υπαλλήλων κ.λπ.
Η εγκληµατική οργάν ωση, µόλις δηµιουργείτο αρν ητικό φορολογικό προφίλ (οφειλές µεγάλου ύψους) για έν α παρέν θετο πρόσωπο, επέλεγε τον επόµεν ο «άφθαρτο» κρίκο της αλυσίδας, ο
οποίος «δραστηριοποιείτο» ως διάδοχ η κατάσταση, συν ήθως
στα ίδια καταστήµατα και χ ρησιµοποιών τας το προσωπικό του
προηγούµεν ου «επιχ ειρηµατία». Χαρακτηριστικό µάλιστα είν αι
ότι σε έν α από τα καταστήµατα εκδίδον ταν φορολογικά
στοιχ εία από Φ.Τ.Μ., µε τα στοιχ εία της προηγούµεν ης «ιδιοκτήτριας».
Οι συν ολικές φορολογικές οφειλές των αν ωτέρω προσώπων ,
που έχ ουν βεβαιωθεί µε βάση τις δηλώσεις τους, υπερβαίν ουν
το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Σε αυτό βέβαια δεν υπολογίζον ται οι υποχ ρεώσεις του τελευταίου παρέν θετου προσώπου, το
οποίο έχ ει κάν ει έν αρξη εργασιών το 2018 και «δραστηριοποιείται» µε έν δεκα καταστήµατα, καθώς επίσης και οι υποχ ρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. όλων των παρέν θετων προσώπων ,
καθόσον οι εκροές που αν αφέρον ται στις δηλώσεις Φ.Π.Α.
αν τιστοιχ ούν περίπου στο 10% των ακαθαρίστων εσόδων ,
όπως έχ ουν αποτυπωθεί στις σχ ετικές δηλώσεις φορολογίας
εισοδήµατος.
Τα ακαθάριστα έσοδα της οργάν ωσης, µόν ο για τα έτη 2016
και 2017, µε βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος ξεπερν ούσαν τα 2.600.000 ευρώ. Εν δεικτικό των προσδοκιών της
οργάν ωσης είν αι ότι σε κάποια χ ρον ική στιγµή πληρών ον ταν ,
µόν ο για εν οίκια των καταστηµάτων , το ποσό των 24.000 ευρώ
το µήν α.
Από τους ελέγχ ους που διεν εργήθηκαν , από υπαλλήλους της
Επιχ ειρησιακής ∆ιεύθυν σης Σ.∆.Ο.Ε. Αττικής µε τη συν δροµή
υπαλλήλων της Επιχ ειρησιακής ∆ιεύθυν σης Σ.∆.Ο.Ε. Μακε

δον ίας (σε µία εγκατάσταση), σε δώδεκα (12) εγκαταστάσεις
κατασχ έθηκαν :
49 τόν οι (περίπου) εν δυµάτων που βρίσκον ταν σε 2.440
σάκους (σε αποθηκευτικό χ ώρο)
109.646 τεµ. εν δυµάτων
4.661 ζεύγη υποδηµάτων
1.600 κιλά εν δύµατα σε σάκους (βρίσκον ταν σε έν α κατάστηµα)
1.008 τεµ. εν δυµάτων , επί των οποίων είχ αν τοποθετηθεί
πλαστά σήµατα επών υµων εταιρειών (αποµιµητικά προϊόν τα),
τα οποία καταστράφηκαν
6.525 ευρώ
Έν α (1) Ε.Ι.Χ. αυτοκίν ητο
Φ.Τ.Μ. και POS των καταστηµάτων
Συν ελήφθησαν δύο άτοµα. ∆ιαφεύγουν τη σύλληψη ακόµη
δεκατρία (13) άτοµα. Σχ ηµατίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν
ποιν ικές διώξεις, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληµατικής
οργάν ωσης, τέλεση βασικών αδικηµάτων των διατάξεων για
ν οµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (ξέπλυµα χ ρήµατος) κ.λπ.
Επισηµαίν εται ότι τα καταστήµατα της οργάν ωσης εµπορεύον ταν κυρίως µεταχ ειρισµέν α είδη έν δυσης και υπόδησης,
χ ωρίς ν α επιδείξουν – διαθέτουν τα απαιτούµεν α αποδεικτικά
καθαρισµού ή και απολύµαν σης από ν όµιµα υφιστάµεν ες
επιχ ειρήσεις ή αν άλογο αποδεικτικό από τη χ ώρα εισαγωγής
επίσηµα µεταφρασµέν ο αν τίστοιχ α για όλα τα διατιθέµεν α είδη,
σύµφων α
µε
τα
π ροβλεπ όµεν α
στη
µε
αριθµ.
Υ 1γ/Γ.Π/36831/08.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3373/16.12.2014) Υ γειον οµική ∆ιάταξη του Υ πουργείου Υ γείας.
«Οι υπάλληλοι της Ε.Γ. Σ.∆.Ο.Ε., µε όπλα τους τον επαγγελµατισµό, την π λούσια
εµπ ειρία και τεχ ν ογν ωσία, θα
συν εχ ίσουν , µε µεγαλύτερη έν ταση και αποφασιστικότητα, τη
µάχ η κατά του οργαν ωµέν ου οικον οµικού εγκλήµατος», σχ ολιάζει το Υ π. Οικον οµικών , για τη µεγάλη αυτή επιτυχ ία στελεχ ών
του Σ∆ΟΕ.
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θριάσιο-5

Τυλίχθηκαν στις φλόγες δύο οχήµατα στα Άνω Λιόσια

Η Γενική Γραµµατέας Ι. Φύλων
κ. Φωτεινή Κούβελα στον Βλυχό

Μ

Συζήτηση µε γυναίκες Ροµά

ετά από συνεννόηση µε τον Σσύλλογο
Βλυχό Μεγάρων, η Γ. Γ. Ι. Φύλων κ.
Φωτεινή Κούβελα συναντήθηκε και
συζήτησε µε γυναίκες Ροµά, µιλώντας για τα
δικαιώµατα των γυναικών Ροµά.
Η συζήτηση δεν είχε 'ηµερήσια διάταξη', έγινε
όµως σε ευχάριστο κλίµα, ακούστηκαν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες Ροµά, που
είναι πολλαπλάσια των υπολοίπων γυναικών,
όπως και ο αγώνας που πρέπει άνδρες και
γυναίκες Ροµά να κάνουν για την Ισότητα των δύο
Φύλων.

∆ύο αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες κάτω από άγνωστες συνθήκες προχθες στα Άνω Λιόσια. Στο σηµείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς έξι πυροσβέστες µε
δύο οχήµατα. Από το αρµόδιο ανακριτικό τµήµα της Πυροσβεστικής διενεργούνται έρευνες για
να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Τα περιστατικά µε πυρπολισµό οχηµάτων στην περιοχή δεν είναι ασυνήθιστα , διότι σε πολλές
περιπτώσεις αποτελεί πρακτική εξαφάνισης ιχνών από κλεµµένα οχήµατα. Βεβαίως το πόρισµα
για το συγκεκριµένα περιστατικό θα προκύψει από τις έρευνες των εµπειρογνωµόνων.

Κανονικά θα συνεχίσει να µετέχει στο πρωτάθληµα ο Αστέρας Χαϊδαρίου

Παρά το ότι µε απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισµού, έχει γίνει ανάκληση αθλητικής ιδιότητας για το σωµατείο.

Α

υτό αν αφέρει σε δηµοσιευµά της η εφηµερίδα «ΦΩΣ». Σύµφων α µε το σχ ετικό
δηµοσίευµα, ο Αστέρας Χαϊδαρίου έχ ει καταθέσει αίτηµα θεραπείας (απευθύν εται στην διοικητική αρχ ή που εξέδωσε την πράξη και έχ ει ως αίτηµα την αν άκληση ή την τροποποίηση της πράξης) και αισιοδοξεί ότι δεν θα αν ακληθεί η άδεια του
σωµατείου.
Να σηµειωθεί ότι η ΕΠΣΑ την ερχ όµεν η Τρίτη έχ ει καλέσει σε απολογία την οµάδα
προκειµέν ου ν α δώσει εξηγήσεις για το θέµα που έχ ει προκύψει και στη συν έχ εια θα
αποφασίσει για το τι µέλει γεν ν έσθαι για τον Αστέρα.
Στο δηµοσίευµα τον ίζεται ότι µέχ ρι ν α εκδοθεί απόφαση για την αίτηση θεραπείας
αλλά και ν α βγει σχ ετικό πόρισµα από την Πειθαρχ ική Επιτροπή της ΕΠΣΑ, το σωµατείο θα µετέχ ει καν ον ικά στο πρωτάθληµα του δεύτερου οµίλου της Γ’ κατηγορίας.

Μαθήµατα σκάκι υπό την καθοδήγηση εξειδικευµένου προσωπικού,
σε Σχολεία του ∆ήµου Ασπροπύργου

Τ

ο Τµήµα Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων του Οργανισµού Άθλησης και
Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας του ∆ήµου Ασπροπύργου σε
συνεργασία µε τον σκακιστικό όµιλο
«ΦΛΟΓΑ» καλούν, τους µικρούς φίλους
της πόλης, από 6 έως 12 ετών να παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν µαθήµατα
σκάκι υπό την καθοδήγηση εξειδικευµένου προσωπικού, τις απογευµατινές
ώρες σε Σχολεία του ∆ήµου.
Το σκάκι, ένα από τα αρχαιότερα
παιχνίδια του κόσµου συµβάλει στην ανάπτυξη της

νοηµοσύνης, της δηµιουργικότητας, της
ικανότητας για σχεδιασµό και λήψη
αποφάσεων, βελτιώνει τη µνήµη, την
ικανότητα µελέτης, τη συγκέντρωση,
βοηθά στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και προλαµβάνει τη νόσο του
Αλτσχάϊµερ.

Για πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε καθηµερινά από τις 08:0016:00 στο γραφείο του Τµήµατος Αθλητικών
∆ραστηριοτήτων
του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η, στο κτίριο του Α΄ΚΑΠΗ, στον 2ο όροφο.

6-θριάσιο

ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
∆ωρεάν µοναδικές κινηµατογραφικές
προβολές για µικρούς και µεγάλους

Τ

η δυνατότητα να
απολαµβάνουν δωρεάν µοναδικές κινηµατογραφικές στιγµές, προσφέρει η ∆ΗΚΕΑ σε µικρούς
και µεγάλους, µε την καθιέρωση κινηµατογραφικών προβολών παιδικών ταινιών-βραβευµένων µε Όσκαρ.

Κάθε Κυριακή, στις 12 το
µεσηµέρι, η αίθουσα του
∆ηµοτικού Ωδείου το οποίο
στεγάζεται στον 1ο όροφο του
κτιρίου της ∆ΗΚΕΑ (πλ. Αγ.
Νικολάου 3) θα µετατρέπεται
σε κινηµατογραφική αίθουσα,
όπου οι δηµότες των Αχαρνών, χωρίς έξοδα, θα µπορούν να ψυχαγωγηθούν και να
διασκεδάσουν µε προβολές

Παιδικών Ταινιών, βραβευµένων µε OSCAR.
Η ∆ΗΚΕΑ θα φροντίζει,
επίσης και για τα κλασικά
σνακ που συνοδεύουν τις κινηµατογραφικές αποδράσεις,
καθώς θα προσφέρει στα παιδιά ποπ κορν, τσιπς κ.α

Η αρχή θα γίνει µε την
ταινία COCO, την Κυριακή
18 Νοεµβρίου
Αναλυτικά το πρόγραµµα
έχει ως εξής:
1. COCO 18/11/2018 Ώρα
12:00

2.
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
ΓΙΑ
ΤΕΡΑΤΑ (HOTEL TRANSYL
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Τρόµος στο Πάρκο Τρίτση

- Άγνωστοι επιτέθηκαν σε µαθητή Γυµνασίου

VANIA 3) 25/11/2018 Ώρα
12:00

3.
ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ
ΚΟΥΒΑΛΑΣ (INSIDEOUT)
2/12/2018 Ώρα 12:00
4.
ΖΩΟΥΠΟΛΗ
(ZOOTROPOLIS) 9/12/2018
Ώρα 12:00

Αναφερόµενη σε αυτή τη
νέα πρωτοβουλία, η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών
(∆ΗΚΕΑ) Μαρία Ναυροζίδου,
επεσήµανε τη σπουδαιότητά
της για τους δηµότες της
πόλης και ιδίως για τα παιδιά,
για τα οποία και διαµορφώνεται ένας νέος χώρος ψυχαγωγίας και διασκέδασης.

Θύµα ληστείας έπεσε 15χρονος µαθητής που ήταν εκδροµή
στο Πάρκο Τρίτση µε το σχολείο του το 3ο Γυµνάσιο Κερατσινίου.
Ο 15χρονος ήταν µέσα στο Πάρκο Τρίτσι όταν ξαφνικά τρία
άτοµα τον πλησίασαν και του είπαν απειλητικά: «∆ώσε µας τα
λεφτά σου». Το παιδί τους έδωσε όσα χρήµατα είχε πάνω του και
έτρεξε να σωθεί.
Στην προσπάθειά του να ξεφύγει έπεσε και τραυµατίσθηκε
ευτυχώς ελαφρά, µε αποτέλεσµα να διακοµιστεί σε νοσοκοµείο.
Στο σηµείο κλήθηκε η αστυνοµία η οποία κάνει έρευνες για τον
εντοπισµό των δραστών.

Με ευλάβεια ο Εορτασµός του Ι.Ν. των Αγίων
Ταξιαρχών στη Μάνδρα.

Σ

ε έντονο θρησκευτικό κλίµα τελέστηκε το βράδυ της Τετάρτης 7 Νοεµβρίου
2018 ο πανηγυρικός εσπερινός των Αγίων Ταξιαρχών, στον οµώνυµο Ιερό Ναό
της Μάνδρας.
Σε κλίµα ευλάβειας πλήθος πιστών παρακολούθησαν τον Εσπερινό, την αρτοκλασία και ακολούθως την περιφορά της Ιερής Εικόνας.
Στην περιφορά παραβρέθηκαν η ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Γιάννα Κριεκούκη, ο Βουλευτής Αττικής Μπούρας Αθανάσιος, η Πρόεδρος του ∆Σ Οικονόµου-Στάθη Ερασµία, οι Αντιδήµαρχοι κ. Περικλής Ρόκας και κ. Γιάννα Αδάµ, η Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ Νερούτσου Αλεξία, ο
Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπαίδευσης, κ. Μελάτης Παπακωνσταντής, ο
Πρόεδρος του ΤΣ Μάνδρας Νικόλαος Παχής και ∆ηµοτικοί και Τοπικοί Σύµβουλοι καθώς και
Πρόεδροι Συλλόγων και φορέων.
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Λαϊκές Συνελεύσεις, σε ολόκληρο το Χαϊδάρι.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ
ΧΑΙ∆ΑΡΙΩΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

θριάσιο-7

Άγνωστο περιστατικό του Γυµνασίου Ελευσίνας µε
µαρτυρίες των ίδιων των πρωταγωνιστών.

Με αφορµή την επέτειο του Πολυτεχνείου η Κοινωφελής
Επιχείρηση του ∆ήµου Ελευσίνας , το ΠΑΚΠΠΑ και ο ∆ήµος
φωτίζουν ένα άγνωστο περιστατικό του Γυµνασίου Ελευσίνας µε
µαρτυρίες των ίδιων των πρωταγωνιστών.
Θα υπάρξουν και άλλες µαρτυρίες γεγονότων µιας εποχής που
σηµάδεψε την νεότερη ιστορία του τόπου µας!
- ∆ευτέρα 19/11 στις 19:00 στην αίθουσα του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου της πόλης
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8-θριάσιο

Στο 2% ρίχνει η Κοµισιόν την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στην Ελλάδα

Σ

το 2% ρίχνει η Κοµισιόν την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στην
Ελλάδα, ενώ τον περασµένο Μάιο
προέβλεπε ανάπτυξη 2,3% .
Η Κοµισιόν ζητά διατήρηση της δηµοσιονοµικής πορείας ώστε να µην υπάρξει
πρόβληµα στο πρωτογενές πλεόνασµα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε το
µεσηµέρι της Πέµπτης στο γερό «ψαλίδισµα» της πρόβλεψής της για την ανάπτυξη το 2019 .
Σύµφωνα µε τις φθινοπωρινές οικονοµικές προβλέψεις της Κοµισιόν, η ανάπτυξη
θα περιοριστεί στο 2% το 2019, έναντι
προηγούµενης πρόβλεψης για 2,3% τον
περασµένο Μάιο. Ωστόσο, η Επιτροπή
αφήνει «παράθυρο» να πλησιάσει η ανάπτυξη το 2,3% τόσο την προσεχή χρονιά
όσο και το 2020, εφόσον κυβέρνηση και
θεσµοί καταλήξουν σε συµφωνία για τις
συντάξεις και τις εξαγγελίες Τσίπρα.
Για τη φετινή χρονιά η Επιτροπή εκτιµά
ότι θα κλείσει µε ανάπτυξη 2%, οριακά
υψηλότερα σε σχέση µε την εαρινή πρόβλεψη για 1,9%. Όσον αφορά την ανεργία η
πρόβλεψη είναι ότι θα µειωθεί από το
19,6% στο 16,9% ως το 2020.

Συνεπώς, προκύπτει µια απόσταση
0,24% του ΑΕΠ (περίπου 430 εκατ. ευρώ).
Στις φθινοπωρινές προβλέψεις της η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσθέτει ότι «οι
διαπραγµατεύσεις για τον προϋπολογισµό
του 2019 συνεχίζονται και το τελικό πακέτο µέτρων αναµένεται να οδηγήσει σε
πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ το
2019. Σε αυτή την περίπτωση, οι πραγµατικοί ρυθµοί ανάπτυξης θα είναι υψηλότεροι και µπορεί να φθάσουν το 2,3% του
ΑΕΠ το 2019-20, ευθυγραµµιζόµενοι µε τις
προηγούµενες προβλέψεις».
Καµπανάκι για “µη δηµοσιονοµική
αλλαγή”

Η Κοµισιόν κάνει επίσης σαφή αναφορά
στη διατήρηση της δηµοσιονοµικής πορείας για τα επόµενα έτη έτσι ώστε να µην
υπάρξει πρόβληµα στο πρωτογενές πλεόνασµα.Για το 2019, το πρωτογενές πλεόνασµα αναµένεται να φτάσει το 3,9% επί
του ΑΕΠ και µε το πακέτο µέτρων που θα
συµφωνήσουν Κυβέρνηση – θεσµοί θα
φτάσει στο 3,5% επί του ΑΕΠ.

«Οι προβλέψεις βασίζονται στην υπόθεση ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στη δηµοσιονοµική πολιτική το 2019 και το 2020.
Αυτό προβλέπεται να οδηγήσει σε ένα
πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 3,9% του
ΑΕΠ (µε βάση τον ορισµό του προγράµµατος του ESM)», αναφέρει η Κοµισιόν.
Στο προσχέδιο προϋπολογισµού του 2019
το υπουργείο Οικονοµικών προβλέψει
πρωτογενές πλεόνασµα 4,14% του ΑΕΠ,
εάν µειωθούν οι συντάξεις και εφαρµοστούν τα ήδη ψηφισµένα αντίµετρα.

Κίνδυνοι

Μεγάλο ρίσκο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η πιθανότητα αλλαγής των
δηµοσιονοµικών πολιτικών που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση ως το 2020, όπως και
οι εξωγενείς εξελίξεις που µπορούν να
εκτροχιάσουν την οικονοµία.
Σύµµαχος των πρωτογενών πλεονασµάτων σύµφωνα µε την Επιτροπή είναι
το «ταβάνι» δαπανών στους τοµείς υγείας
και στις νέες προσλήψεις, αλλά και «τα
αυξανόµενα οφέλη των προηγούµενων
µεταρρυθµίσεων στον τοµέα της υγείας».

Ερώτηση προς τoν Υπουργό Εσωτερικών για την αποκατάσταση των
ζηµιών του οδικού δικτύου στην περιοχή Κινέτας
Θ. ΜΠΟΥΡΑΣ: Έχει ήδη περάσει ένας χρόνος και το οδικό δίκτυο βορείως
της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου είναι ακόµα κατεστραµµένο.

Ο

Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Θανάσης
Μπούρας κατέθεσε ερώτηση προς τoν
Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης µε θέµα την αποκατάσταση των
ζηµιών του οδικού δικτύου στην περιοχή Κινέτας
Μεγάρων.
Η κατατεθείσα ερώτηση έχει ως εξής:
«Στις 15 Νοεµβρίου 2017 στην περιοχή ∆υτικής Αττικής και συγκεκριµένα στην Μάνδρα, τη
Νέα Πέραµο και την Κινέτα έγινε µία πρωτοφανής
φυσική καταστροφή (πληµµύρα). Οι καταστροφές
που προκλήθηκαν από τη διέλευση των καταστρ-

οφικών χειµάρρων από το όρος Πατέρα γέµισαν
µε φερτά υλικά και τα ρέµατα της Πίκας και Πανοράµατος 2 & 3 (Μπαλαλάι). Επιπλέον οι ορµητικοί
αυτοί χείµαρροι επέφεραν τεράστιες ζηµιές σε
όλο το εσωτερικό δίκτυο των παραπάνω οικισµών.
Έχει ήδη περάσει ένας χρόνος και το οδικό
δίκτυο βορείως της Εθνικής Οδού ΑθηνώνΚορίνθου είναι ακόµα κατεστραµµένο.
Στις 23 Ιουλίου 2018, η περιοχή της Κινέτας
έζησε µία άλλη µεγάλη φυσική καταστροφή, αυτή
της πυρκαγιάς, η οποία κατέστρεψε τόσο το

δασικό και τον αστικό ιστό όσο και το οδικό
δίκτυο. Είναι, εποµένως, επιτακτική η ανάγκη της
άµεσης αποκατάστασή του οδικού δικτύου, καθώς
ο χειµώνας είναι προ των πυλών και οι κάτοικοι
ζουν καθηµερινά µε το φόβο µιας νέας πληµµύρας.

Μετά από τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Πρόκειται να γίνει η αποκατάσταση των ζηµιών
του οδικού δικτύου βορείως της Εθνική Οδού
Αθηνών - Κορίνθου;»
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Αύ ξηση κερ δοφορίας 51,8% για τον Όµιλο Τιτάν στο ε ννεάµη νο

Σ

ηµαντι κή βελτί ωση κερδοφορί ας σε
σύγκρι ση µε πέρυσι εµφάνι σε ο Όµι λος
ΤΙΤΑΝ τόσο σε επί πεδο τρί του τρι µήνου,
όσο και σε δι άστηµα εννεαµήνου.
Συγκεκρι µένα, το τρί το τρί µηνο της χρήσης ο
κύκλος εργασι ώντου Οµί λου κατέγραψε άνοδο 5%,
και ανήλθε σε 389,4 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, τα λει τουργι κά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 3,2% φθάνοντας τα 74,7 εκατ.
ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη µετά τα δι και ώµατα
µει οψηφί ας και τηνπρόβλεψη γι α φόρους αυξήθηκαν κατά 32,5% και δι αµορφώθηκαν στα 25,4 εκατ.
ευρώ, από 19,2 εκατ. ευρώ το τρί το τρί µηνο του
2017.
Σε επί πεδο εννεαµήνου, ο ενοποι ηµένος κύκλος
εργασι ών ανήλθε σε 1.101,9 εκατ. ευρώ, παρουσι άζοντας µεί ωση 3,7% σε σύγκρι ση µε την
αντί στοι χη περί οδο του 2017. Τα λει τουργι κά κέρδη
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων µει ώθηκαν
κατά 8,2% και ανήλθανσε 196,9 εκατ. ευρώ. Αντί θετα, τα καθαρά κέρδη µετά τα δι και ώµατα µει οψηφί ας και την πρόβλεψη γι α φόρους αυξήθηκαν
κατά 51,8% και ανήλθαν σε 50,2 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τι ς δραστηρι ότητες του Οµί λου,
στι ς ΗΠΑ παρά τον ι δι αί τερα βροχερό και ρό που
έχει επι κρατήσει στι ς ανατολι κές πολι τεί ες φέτος,
η ζήτηση τσι µέντου στην αγορά κι νεί ται ανοδι κά,
οδηγώντας και σε άνοδο των τι µών των δοµι κών
υλι κών. Τα αποτελέσµατα το τρί το τρί µηνο παρουσί ασαν αύξηση των πωλήσεων κατά 6,6% και της
λει τουργι κής κερδοφορί ας κατά 2,8%, παρά τον
τυφώνα Φλόρενς που έπληξε τι ς µεσοανατολι κές
πολι τεί ες τον Σεπτέµβρι ο 2018. Τα ακραί α φαι νόµενα επέδρασαν αρνητι κά στι ς πωλήσει ς,
αντί στοι χα µε την επί δραση του τυφώνα Ίρµα που
εί χε πλήξει τη Φλόρι ντα το 2017. Επι πλέον, οι δραστηρι ότητες του Οµί λου στη Φλόρι ντα κλήθηκαν το
πρώτο εξάµηνο του 2018 να δι αχει ρι στούνπροκλήσει ς σε θέµατα παραγωγής, τα οποί α οδήγησαν

σε αύξηση των ει σαγωγών στο σταθµό στην Tampa
προκει µένου να καλυφθεί η ζήτηση, αλλά µε µει ωµένα περι θώρι α κέρδους.
Συνολι κά το εννεάµηνο 2018 ο κύκλος εργασι ών
στι ς ΗΠΑ παρουσί ασε πτώση 4,2% και ανήλθε σε
639,3 εκατ. ευρώ (σηµει ωτέων ότι σε δολάρι α ο
κύκλος εργασι ών σηµεί ωσε αύξηση 2,7%), ενώ τα
λει τουργι κά κέρδη µει ώθηκαν κατά 7,9% και ανήλθαν σε 127,9 εκατ. ευρώ.
ΣτηνΕλλάδα, η οι κοδοµι κή δραστηρι ότητα παραµένει σε χαµηλά επί πεδα. Θετι κές τάσει ς
σηµει ώνουν τα έργα που συνδέονται µε την τουρι στι κή ανάπτυξη συγκεκρι µένωνπερι οχών. Το τρί το
τρί µηνο οι πωλήσει ς στην τοπι κή αγορά σηµεί ωσαν µι κρή αύξηση σε σχέση µε πέρυσι . Κατά τη
δι άρκει α του 2018 τα λει τουργι κά περι θώρι α
επηρεάστηκαν από το υψηλότερο κόστος ενέργει ας, που δενήτανδυνατό να µετακυληθεί στηναγορά.
Οι εξαγωγές τσι µέντου συνεχί στηκαν µε υψηλούς
ρυθµούς και κύρι ο προορι σµό την αγορά της Αµερι κής.
Συνολι κά το τρί το τρί µηνο ο κύκλος εργασι ών
του Τοµέα Ελλάδας και ∆υτι κής Ευρώπης παρουσί ασε µεί ωση 3,1% και ανήλθε σε 58,9 εκατ. ευρώ
(στο εννεάµηνο ο κύκλος εργασι ών µει ώθηκε κατά
8,7% και ανήλθε σε 173,4 εκατ. ευρώ). Τα λει τουργι κά κέρδη το τρί το τρί µηνο µει ώθηκαν κατά 18,8%
και ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ (µει ώθηκαν κατά
47,7% στο εννεάµηνο και ανήλθαν σε 10,7 εκατ.
ευρώ).
Στι ς αγορές της Νοτι οανατολι κής Ευρώπης, οι
πωλήσει ς κι νήθηκαν ανοδι κά το τρί το τρί µηνο. Και
εδώ, τα λει τουργι κά περι θώρι α περι ορί στηκαν
από την αύξηση του κόστους ενέργει ας. Ο κύκλος
εργασι ών το τρί το τρί µηνο αυξήθηκε κατά 10,4%
και ανήλθε σε 72,1 εκατ. ευρώ (το εννεάµηνο ο
κύκλος εργασι ών παρουσί ασε ελαφρά βελτί ωση
1,1% και ανήλθε σε 0175,2 εκατ. ευρώ). Τα λει τουργι κά κέρδη το τρί το τρί µηνο παρουσί ασαν ορι ακή

µεί ωση 0,3% και ανήλθαν σε 20,5 εκατ. ευρώ (στο
εννεάµηνο τα λει τουργι κά κέρδη ανήλθαν στα 44,5
εκατ. ευρώ, παρουσι άζοντας 0,6% αύξηση).
ΣτηνΑί γυπτο, η ζήτηση τσι µέντου κι νήθηκε κοντά
στα επί πεδα του 2017, λόγω όµως της ει σόδου νέου
παραγωγι κού δυναµι κού στην αγορά κατά το
δεύτερο τρί µηνο, ο ανταγωνι σµός εντάθηκε σηµαντι κά. Οι τι µές έχουν καταγράψει βελτί ωση σε
σύγκρι ση µε τα ι δι αί τερα χαµηλά προ ενός έτους
επί πεδα, όµως από τον Ιούλι ο η σηµαντι κή αύξηση
του κόστους ηλεκτρι κής ενέργει ας και η επι βολή
επι πλέονει σφορώνανά τόνο παραγόµενου τσι µέντου, σχεδόν εκµηδένι σαν τα λει τουργι κά περι θώρι α.
Συνολι κά το τρί το τρί µηνο, ο κύκλος εργασι ών
στην Ανατολι κή Μεσόγει ο παρέµει νε ουσι αστι κά
σταθερός στα 33,5 εκατ. ευρώ (το εννεάµηνο ο
κύκλος εργασι ών ήταν επί σης σταθερός στα 114
εκατ. ευρώ). Τα λει τουργι κά αποτελέσµατα στο
τρί το τρί µηνο ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι
ζηµι ών 1,3 εκατ. ευρώ την αντί στοι χη περί οδο του
2017, στι ς οποί ες όµως εί χε συµπερι ληφθεί
έκτακτο κόστος αναδι άρθρωσης (στο εννεάµηνο τα
λει τουργι κά κέρδη ανήλθαν σε 13,9 εκατ. ευρώ και
ήταναυξηµένα κατά 25,4% σε σύγκρι ση µε το 2017).
Στην Τουρκί α, υπό τη σκι ά της ταχεί ας επι δεί νωσης των µακροοι κονοµι κών µεγεθών, ο

κατασκευαστι κός κλάδος κι νήθηκε έντονα πτωτι κά
το τρί το τρί µηνο. Η δι ολί σθηση της τουρκι κής λί ρας
κατά 53% έναντι του ευρώ στο εννεάµηνο και η
αύξηση του ενεργει ακού κόστους το τρί το τρί µηνο
επηρέασαν αρνητι κά τα αποτελέσµατα της
Adocim.
Στη Βραζι λί α, η ζήτηση το 2018 παρουσι άζει
γενι κά ενθαρρυντι κές τάσει ς, όµως η εκλογι κή
περί οδος οδήγησε σε στάση αναµονής την αγορά
τους τελευταί ους µήνες. Τα αποτελέσµατα της
Apodi παρουσί ασαν βελτί ωση κύκλου εργασι ών
και λει τουργι κής κερδοφορί ας.
Οι επενδυτι κές δαπάνες του Οµί λου το εννεάµηνο του 2018, ανήλθανσε 77 εκατ. ευρώ, ήτανκατά 14
εκατ. ευρώ χαµηλότερες από αυτές της αντί στοι χης
περι όδου του 2017.
Οι ελεύθερες λει τουργι κές ταµει ακές ροές του
Οµί λου ανήλθαν σε 62 εκατ. ευρώ και ήταν υψηλότερες κατά 10 εκατ. ευρώ σε σύγκρι ση µε το εννεάµηνο του 2017, επηρεασµένες αφενός από τα χαµηλότερα επί πεδα λει τουργι κών κερδών (EBITDA),
επωφελούµενες όµως αφετέρου από τι ς µει ωµένες επενδυτι κές δαπάνες και τον περι ορι σµό των
αναγκών σε κεφάλαι α κί νησης. Ο καθαρός δανει σµός του Οµί λου στι ς 30/9/2018 ανήλθε σε 784 εκατ.
ευρώ και ήταν υψηλότερος κατά 26 εκατ. ευρώ
έναντι του δανει σµού της 30ης/9/2017.
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Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης για 38 γυναίκες πρόσφυγες,
που φιλοξενούνται στο Κέντρο Φιλοξενίας του Σκαραµαγκά

Επίσκεψη 38 γυναικών προσφύγων, που φιλοξενούνται στο Κέντρο Φιλοξενίας του Σκαραµαγκά,
απ’ το Αφγανιστάν και την Συρία, στο µουσείο της
Ακρόπολης πραγµατοποι ήθηκε το Σάββατο
27/10, σε µια δράση που οργάνωσαν από κοινού
η «Αλληλεγγύη για Όλους», η Γενική Γραµµατεία
Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), οι «Αθέατες
Γυναίκες», η πρωτοβουλία «Αλληλεγγύη στα
∆υτικά» και η Περιφέρεια Αττικής.
Η δράση έρχεται σε συνέχεια τέτοιων πρωτοβουλιών που ξεκίνησαν την προηγουµένη χρονιά, πρώτα απ’ όλα σαν µια συνεύρεση των
ελληνίδων γυναικών µε τις γυναίκες πρόσφυγες
που ζουν στη χώρα µας και ως µια ευκαιρία να
γνωρίσουν ένα κοµµάτι της ιστορίας του τόπου
που τους φιλοξενεί και ίσως για κάποιες να γίνει
και δεύτερη πατρίδα.
Το περασµένο διάστηµα, είχαν πραγµατοποιηθεί κι άλλες επισκέψεις γυναικών προσφύγων σε
αρχαιολογικούς χώρους, η πρώτη το Νοέµβριο
του ’17, από το Κέντρο Φιλοξενίας του Σκαραµαγκά στο Μουσείο της Ελευσίνας, το Μάρτιο του ‘18,

απ’ το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων του Σχιστού
στο Μουσείο της Ακρόπολης και τον περασµένο
Μάιο, από το Κέντρο Φιλοξενίας του Ελαιώνα,
στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδηµίας Πλάτωνα.
Στη δράση που οργανώθηκε το Σάββατο, παρευρέθηκαν, εκ µέρους της «Αλληλεγγύης για
Όλους», η συντονίστρια της οµάδας γυναικών,

Νικολέττα ∆ανιά, εκ µέρους της ΓΓΙΦ, η Γενική
Γραµµατέας, Φωτεινή Κούβελα, απ’ την πρωτοβουλία «Αλληλεγγύη στα ∆υτικά» η Μαντώ Λαγαδινού και από την Περιφέρεια Αττικής οι περιφ.
σύµβουλοι Ελένη Σωτηροπούλου του Κεντρικού
Τοµέα Αθηνών, Κατερίνα Κρητικού του ∆υτικού
Τοµεά Αθηνών και τέλος, οι «Αθέατες Γυναίκες»

Υπό στενή e-παρακολούθηση θέτει η ΑΑ∆Ε την αγορά καυσίµων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας,
σας προσκαλεί στην εκδήλωση,
µε τον διεθν ώς αν αγν ωρισµέν ο καρδιοχειρουργό Κων σταν τίν ο Πλέστη, µε θέµα
«Η Ιστορία της Καρδιοχειρουργικής»
που θα πραγµατοποιηθεί
την Τρίτη 13 Νοεµβρίου 2018
στις 7.30µµ στο
Πν ευµατικό Κέν τρο Μάν δρας.
H ∆ήµαρχος
Ιωάν ν α Κριεκούκη

Σ

ε ασφυκτικό κλοιό παρακολούθησης θέτει το
υπουργείο Οικον οµικών τις πωλήσεις των
επιχ ειρήσεων εµπορίας καυσίµων και των
πρατηρίων καυσίµων , σε µια προσπάθεια ν α περιορίσει το λαθρεµπόριο καυσίµων και την φοροδιαφυγή.

Η υφυπουργός Οικον οµικών Κατερίν α Παπαν άτσιου υπέγραψε απόφαση σύµφων α µε την οποία οι
επιχ ειρήσεις που δραστηριοποιούν ται στην εµπορία
καυσίµων µέσω πρατηρίων , την πώληση πετρελαίου
θέρµαν σης, καθώς και την προµήθεια υγραερίου ή
πεπιεσµέν ου φυσικού αερίου σε πρατήρια, υποχ ρεούν ται ν α διαβιβάζουν ηλεκτρον ικά τα δεδοµέν α
από τα παραστατικά των πωλήσεών τους µε τη
χ ρήση ταµειακής µηχ αν ής, συµπεριλαµβαν οµέν ων
των ποσοτήτων καυσίµων που πωλούν .

Τα δεδοµέν α αυτά θα διαβιβάζον ται σε βάση δεδοµέν ων της Αν εξάρτητης Αρχ ής ∆ηµοσίων Εσόδων ,
αν ά ταµειακή µηχ αν ή, για κάθε έν α παραστατικό που
εκδίδεται, το αργότερο µε το πέρας των διεν εργούµεν ων συν αλλαγών σε ηµερήσια βάση.

Λαµβάν ον τας τα στοιχ εία η ΑΑ∆Ε θα τα διασταυρών ει µε τις ποσότητες του πετρελαίου που προµηθεύθηκαν από το διυλιστήριο οι επιχ ειρήσεις, αλλά
και µε τα οικον οµικά στοιχ εία που δηλώσουν προς
την εφορία (ΦΠΑ, φόρο εισοδήµατος, κ.α..).

Μέσα από τη διασταύρωση των δεδοµέν ων η φορολογική αρχ ή θα αν ιχ ν εύει ταχ ύτητα και µε µεγάλη
ακρίβεια περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή λαθρεµπορίας
καυσίµων .

Κ ΑΘ ΗΜ ΕΡΙ Ν Η ΕΝΗ ΜΕ ΡΩΣ Η ΣΤΟ W WW.TH R IA S SI O.G R

CNN Greece

ΓΑΜΟΣ

O ΣΠYPAKOΣ AΘANAΣIOΣ
TOY ∆HMHTPIOY KAI ΤΗΣ
ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ ΠΟΥ
ΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ H
KAΛANTZH AIMIΛIA TOY
AΘANAΣIOYΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΦΛΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΠPOKEITAI NA ΤΕΛΕΣΟΥΝ
TO ΓAMO TOYΣ ΣTO
∆HMAPXEIO
KAIΣAPIANHΣ.
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∆ίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση:
20 ∆ήµοι υπέβαλαν αιτήσεις
για 69 νέες αίθουσες

Ολοκληρώθηκε η δι αδι κασί α
υποβολής αι τήσεων από τους
∆ήµους γι α την αγορά αι θουσών
δι δασκαλί ας και τη στήρι ξη σε
υποδοµές της δί χρονης υποχρεωτι κής προσχολι κής εκπαί δευσης.
Οι αί θουσες θα τοποθετηθούν
εντός των υπαρχόντων σχολι κών
µονάδων.
Ο συνολι κός προτει νόµενος
προϋπολογι σµός των έργων,
σύµφωνα µε ο υπουργεί ο Παι δεί ας, ανέρχεται στο ποσό των 3
εκατοµµυρί ων 475 χι λι άδων 192
ευρώ και θα δι ατεθεί από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσί ων Επεν-

δύσεων του προϋπολογι σµού του
Υπουργεί ου Παι δεί ας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων.

Συνολι κά υπέβαλαν αι τήσει ς
20 ∆ήµοι σε όλη τη χώρα γι α την
εγκατάσταση 69 αι θουσών δι δασκαλί ας ελαφράς λυόµενης προκατασκευής µε χώρους υγι ει νής
και τον πλήρη εξοπλι σµό τους
(καρεκλάκι α, τραπεζάκι α και
παγκάκι α νηπί ων, πί νακες εργασι ών, συρταρι έρες νηπί ων βι βλι οθήκες, γραφεί α και καρέκλες
νηπι αγωγών,
κουκλοθέατρο,
εκπαι δευτι κά παι χνί δι α κ.λπ).

θριάσιο-11

Σήµερα η 12η καταβολή σε πυρόπληκτους συνταξιούχους

Τ

ο Υ πουργείο Εργασίας, Κοιν ων ικής Ασφάλισης και Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης αν ακοιν ών ει ότι αύριο,
Παρασκευή 9 Νοεµβρίου 2018, θα πραγµατοποιηθεί από τους Φορείς Κοιν ων ικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΜΤΠΥ ) ν έα καταβολή 271 διπλών συν τάξεων και µερισµάτων , ύψους
424.186,86€ σε δικαιούχ ους συν ταξιούχ ους, βάσει αιτήσεων , στις περιοχ ές που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές στην Αττική στις 23 Ιουλίου 2018.
Υ πεν θυµίζεται ότι στις 14 και 20 Αυγούστου, στις 7,14,21 και 28 Σεπτεµβρίου, στις 5, 12, 19 και 26
Οκτωβρίου και στις 2 Νοεµβρίου καταβλήθηκαν 2.713 διπλές συν τάξεις και µερίσµατα, ύψους
5.306.800,94€ σε δικαιούχ ους συν ταξιούχ ους.
Η διαδικασία ελέγχ ου των αιτήσεων και καταβολής της έκτακτης οικον οµικής εν ίσχ υσης, ίσης µε το
µεικτό χ ρηµατικό ποσό δύο (2) µην ιαίων συν τάξεων , συν εχ ίζεται, όπως και η υποβολή αιτήσεων για
όλες τις κατηγορίες των δικαιούχ ων (συν ταξιούχ οι µε κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή φιλοξεν ούν ται,
κατά την έν ν οια της φορολογίας εισοδήµατος, σε κατοικία στις πληγείσες περιοχ ές ή υπέστησαν βαρύ
τραυµατισµό λόγω των καταστροφών ).
Οι αιτούν τες µπορούν ν α εν ηµερών ον ται για την πορεία υλοποίησης των αιτηµάτων τους µέσω του
τηλεφων ικού κέν τρου του ΕΦΚΑ (1555) κατά απόλυτη προτεραιότητα.
• Οι εν διαφερόµεν οι µπορούν ν α επισκέπτον ται την ιστοσελίδα της Κυβέρν ησης, προκειµέν ου ν α
εν ηµερωθούν για τα απαιτούµεν α δικαιολογητικά: https://gov ernment.gov .gr/metra-stirixis-apetoumenadikeologitika/#1532960558980-0f 37a718-7988
• Για τη διευκόλυν ση των συν ταξιούχ ων :

α) δίν εται η δυν ατότητα της ηλεκτρον ικής
υποβολής των αιτήσεων , µέσω της ιστοσελίδας
του
ΕΦΚΑ:
http://www.ef ka.gov .gr/_eserv ices/py roplhktoi.cf m
β) Τα υπ οκαταστήµατα του ΕΦΚΑ σε
πληγείσες ή όµορες περιοχ ές:

• Ε’ Τοπικό Υ ποκ/µα Μισθωτών Αττικής –
Αν ατολική, Λεωφ. Μαραθών ος 26ο χ λµ
ΡΑΦΗΝΑ

• ΣΤ’ Τοπικό Υ ποκ/µα Μισθωτών Αττικής – Αν ατολική, Αγ. ∆ηµητρίου 4 ΣΠΑΤΑ

• Β’ Τοπικό Υ ποκ/µα Μισθωτών Αττικής – ∆υτική, ΠΕΟΑΚ & Μιν ώας ΜΕΓΑΡΑ

• Α’ Τοπικό Υ ποκ/µα Μισθωτών Αττικής – Βόρειος Τοµέας, Μεσογείων 518 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥ Η

• Περ/κή ∆/ν ση Μη Μισθωτών Αττικής – Αν ατολική, Μεσογείων 332 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥ Η

• Β΄ Περιφερειακό Τµήµα Μη Μισθωτών Αττικής- ∆υτική, Μεθουρίδων 3 ΜΕΓΑΡΑ.

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

12-θριάσιο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

5
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
3
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
3
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
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10 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΙΕΚ µε Πιστοποίηση κ΄ Επάρκεια Ακτινοπροστασίας (Ε.Ε.Α.Ε)
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΖΑΜΙΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου

Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµα-

ρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή

Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032
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Αναδροµικά:
Ποιοι θα
µοιραστούν
τα 820 εκατ.
ευρώ µέχρι τα
Χριστούγεννα

Η ηµεροµην ία έν αρξης
και το χ ρον ικό διάστηµα για τον υπολογισµό των καταβλητέων
για κάθε κατηγορία
π ροσωπ ικού π οσών
ορίζον ται σύµφων α µε
τις σχ ετικές κρίσεις των
δικαστικών
απ οφάσεων π ου αφορούν
κάθε µία από αυτές

Το ποσό των 820 εκατοµµυρίων ευρώ ( καθαρά) και 1,4 δισ. ευρώ
µεικτά ( συµπεριλαµβαν οµέν ων και των ασφαλιστικών εισφορών )
θα διατεθεί εφάπαξ από
το κράτος για την επιστροφή των αν αδροµικών στα στελέχ η των
Εν όπ λων
∆υν άµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας, στους Ιατρούς
του ΕΣΥ , τους Ιατρούς
∆ηµόσιας Υ γείας ΕΣΥ ,
τους Επίκουρους Ιατρούς καθώς και Ειδικευόµεν ους Ιατρούς, τα
µέλη ∆ΕΠ των Παν επιστηµίων της χ ώρας, τα
µέλη Ε.Π των ΤΕΙ, τους
δικαστικούς
λειτουργούς και τα µέλη του
κύριου
π ροσωπ ικού
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους σε
εν αρµόν ιση µε την
σχ ετική απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Τα αν αδροµικά
θα καταβληθούν και
στους συν ταξιούχ ους
των π αραπ άν ω κατηγοριών δηµοσίων λειτουργών των ειδικών
µισθολογίων .

θριάσιο-13

Θα δοθούν µέχ ρι τα
µέσα ∆εκεµβρίου σε
όλους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
∆/ΝΣΗ Οικον οµικών Υπηρεσιών

Αυτό
π ροβλέπ εται
στην τροπολογία που
κατατέθηκε χ θες στη
Βουλή την οποία αν ακοιν ώσεις ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
σε εκδήλωση της Πολεµικής Αεροπορίας.
Στην
τροπ ολογία
π ροβλέπ εται ότι το
καταβαλλόµεν ο
αν ά
κατηγορία ποσό αν τιστοιχ εί στη διαφορά
µεταξύ των µην ιαίων
απ οδοχ ών
π ου θα
δικαιούν ταν ν α λάβουν
οι συγκεκριµέν ες κατηγορίες προσωπικού µε
βάση τις ισχ ύουσες
κατά την 31.7.2012
µισθολογικές διατάξεις,
δηλαδή αν δεν είχ αν
θεσπιστεί οι µισθολογικές
ρυθµίσεις
του
ν .4093/2012 και των
µην ιαίων
απ οδοχ ών
π ου π ράγµατι τους
καταβλήθηκαν .

Η ηµεροµην ία έν αρξης
και το χ ρον ικό διάστηµα για τον υπολογισµό των καταβλητέων
για κάθε κατηγορία
π ροσωπ ικού π οσών
ορίζον ται σύµφων α µε
τις σχ ετικές κρίσεις των
δικαστικών
απ οφάσεων π ου αφορούν
κάθε µία από αυτές εν ώ
διευκριν ίζεται ότι δεν
επηρεάζον ται οι τακτικές µην ιαίες αποδοχ ές
τους όπως αυτό έχ ει
προσδιορισθεί από τις
ισχ ύουσες
απ ό
το
1.1.2017 διατάξεις.
Σύµφων α µε την τροπολογία τα αν αδροµικά
αν ά κατηγορία θα αφορούν στα ακόλουθα
χ ρον ικά διαστήµατα:

ΤΜΗΜΑ Προµηθειών
Πληροφ ορίες : Νίν ου Αθην ά
: 2105537237
Τηλέφ ων ο
: 2105537268
Fax
email
: prom@elefsina.gr

– Για τα στελέχ η των
Εν όπ λων
∆υν άµεων
και Σωµάτων Ασφαλείας
από 1.8.2012 έως και
31.12.2016

– Για τους Ιατρούς του
ΕΣΥ , τους Ιατρούς
∆ηµόσιας Υ γείας ΕΣΥ ,
Επ ικουρικούς Ιατρούς
και
Ειδικευόµεν ους
Ιατρούς
απ ό
13.11.2014 έως και
31.12.2016.
-Για τα µέλη του ∆ιδακτικού
Ερευν ητικού
Προσωπικού (∆.Ε.Π.),
του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπ ικού
(Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού ∆ιδακτικού
Προσωπικού (Ε.∆Ι.Π.)
των
Παν επ ιστηµίων
και των Τ.Ε.Ι., στο
Εκπ αιδευτικό Προσωπ ικό (Ε.Π.) και το
Εργαστηριακό ∆ιδακτικό
Προσωπ ικό
(Ε.∆Ι.Π.) της Αν ώτατης
Σχ ολής Παιδαγωγικής
και
Τεχ ν ολογικής
Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα µέλη
∆ιδακτικού Ερευν ητικού
Προσωπ ικού
(∆.Ε.Π.) και του Ειδικού και Εργαστηριακού
∆ιδακτικού Προσωπ ικού (Ε.Ε.∆.Ι.Π.) των
Αν ώτατων
Στρατιωτικών Εκπ αιδευτικών

Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.),
τα µέλη του ∆ιδακτικού
και Ειδικού ∆ιδακτικού
Προσωπ ικού
των
Αν ώτατων Εκκλησιαστικών
Ακαδηµιών
(Α.Ε.Α.), στους ερευν ητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επ ιστήµον ες (Ε.Λ.Ε.) των ερευν ητικών
κέν τρων ,
ιν στιτούτων και τεχ ν ολογικών φορέων του
άρθρου 13α του ν .
4310/2014 (Α" 258),
καθώς και των ερευν ητικών κέν τρων της
Ακαδηµίας Αθην ών και
του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευν ών της
Ακαδηµίας
Αθην ών ,
από 1.1.2015 έως και
31.12.2016.

– Για τα µέλη του µόν ιµου καλλιτεχ ν ικού προσωπικού της Κρατικής
Ορχ ήστρας Αθην ών ,
της Κρατικής Ορχ ήστρας Θεσσαλον ίκης και
της Ορχ ήστρας της
Εθν ικής
Λυρικής
Σκην ής από 1.1.2015
έως και 31.12.2016

– Στους δικαστικούς
λειτουργούς και τα µέλη
του κύριου προσωπικού
του
Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους από 1.8.2012 έως
και 30.6.2014.

∆ήµος Ελευσίν ας, 6-11-2018
Α.Π. οικ։։ 15137

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ"
"
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΓΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ"
Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Υ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΣ
7 3 . 2 3 4 , 4 0 €
ΣΥ ΜΠΕ Ρ Ι Λ ΑΜΒΑΝΟΜΕ ΝΟΥ
ΤΟΥ ΦΠΑ

Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας προκηρύσσει διαγωνισµό µε Συνοπτική
∆ιαδικασία , µε σφραγισµένες
προσφορές για ΟΜΑ∆Α Α΄ "
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΓΙΑ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤ ΟΥΣ
Τ ΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ " προϋπολογισµού
δαπάνης 29.760,00€ µε ΦΠΑ
και ΟΜΑ∆Α Β΄ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤ ΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ"
προϋπολογισµού
δαπάνης
43.474,40€ µε ΦΠΑ ήτοι συνολικού
προϋπολογισµού
73.234,40 € µε ΦΠΑ, σύµφωνα
µε τις µε αρ. 98/2018 (προµήθεια ξύλινων παγκακιών µε µεταλλικό σκελετό) και 99/2018 (προµήθεια επιστήλιων ξύλινων απορριµµατοδεκτών,
προστατευτικών ιστών µπασκέτας, εµπόδια

διέλευσης οχηµάτων (µπάρες)
και PLEXI GLASS για ταµπλό
καλαθοσφαίρισης ολυµπιακού
τύπου) τεχνικές εκθέσεις του
Τ µήµατος Συντήρησης κτιριακών
εγκ/σεων και λοιπών υποδοµών
που
του ∆ήµου Ελευσίνας,
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσης.
Ο Ανάδοχος θα επιλεγεί σύµφωνα µε την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής είτε
ανά οµάδα είτε για το σύνολο των
οµάδων και µετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής και
της τεχνικής προσφοράς.
Τ υχόν αποκλίσεις προσφοράς
από τις Τ εχνικές Προδιαγραφές
θα οδηγούν σε αυτόµατο αποκλεισµό της.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα µήνες µε δικαίωµα
παράτασης µετά την έγκριση των
θεσµοθετηµένων οργάνων.

Ο διαγων ισµός θα διεξαχθεί
την 27 /11 / 2018 ηµέρα Τρίτη
και ώρα 10։։00 π.µ. ( ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών )
στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας -2ο
Όροφο , που βρίσκεται στην
διεύθυνση Χατζηδάκη 41 και
∆ήµητρος , ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής διενέργειας διαγωνι∆ηµοσίων Συµβάσεων
σµών
προµηθειών .
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να
προσκοµίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού και στις τεχνικές εκθέσεις.
Η τεχνική περιγραφή και η διακήρυξη θα παραλαµβάνονται :
α) ηλεκτρονικά από το site
του ∆ήµου και συγκεκριµένα από
το link :
http://www.elefsina.gr/diag_diak.aspx?sflang=el
όπου θα παρέχονται ελεύθερα ,
άµεσα και δωρεάν.
β) από το τµήµα προµηθειών
µε αίτηµά τους στο email:
prom@elefsina.gr.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Κύκλωµα που
εισήγαγε
ναρκωτικά
στην Ελλάδα
εξαρθρώθηκε
από την ΕΛ.ΑΣ

Στην εξάρθρωση εν ός
ακόµη κυκλώµατος που
εισήγαγε κοκαΐ ν η στην
Ελλάδα, από χ ώρες της
∆υτικής Ευρώπης, εξαρθρώθηκε, από την Υ ποδιεύθυν ση ∆ίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας
Αττικής.
Ειδικότερα,
συν ελήφθησαν
στην
Αθήν α, τη Νέα Ιων ία και
την Άρτα, έπειτα από
αστυν οµική επιχ είρηση,
τέσσερα άτοµα, µέλη του
κυκλώµατος. Πρόκειται
για δύο Ελλην ες, ηλικίας
41 και 50 ετών , και δύο
αλλοδαπούς, 34 και 38
ετών . Επιπλέον , στην
ίδια επιχ είρηση συν ελήφθη και έν ας 45χ ρον ος
Ελλην ας για κατοχ ή ν αρκωτικών .
Σύµφων α
µε
την
αστυν οµία, ο 41χ ρον ος
ήταν υπεύθυν ος για την
εισαγωγή µε φορτηγά
αυτοκίν ητα
διεθν ών
µεταφορών , ποσοτήτων

κοκαΐ ν ης
απ ό
την
Ολλαν δία στη χ ώρα µας,
τις οποίες φέρον ται ν α
π αρελάµβαν αν οι δύο
αλλοδαποί, προκειµέν ου
αρχ ικά ν α τις αποθηκεύσουν
και
στη
συν έχ εια ν α τις προµηθεύσουν στα άλλα µέλη
της
σπ είρας.
Η
διακίν ηση των ν αρκωτικών στους χ ρήστες
γιν όταν µε ταξί από τον
50χ ρον ο.
Απ ό τις έρευν ες σε
χ ώρους και οικίες, βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν ,
µεταξύ άλλων , 1.161
γραµµάρια
κοκαΐ ν ης,
µικροπ οσότητες κατεργασµέν ης και ακατέργαστης κάν ν αβης και το
χ ρηµατικό π οσό των
12.755 ευρώ.
Οι
συλληφθέν τες
οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών
Αθην ών .
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14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη.
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας
6970878514, 2105598748

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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος
επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
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:

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
- Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, για

γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας,
στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε θέα την Εθνική
Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε θέση πάρκινγκ.
Ενοίκιο 300 ευρώ. τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η
ΜΑΡΥΙΑ ΚΙΛΙΟΥΚ (KHILIOUK) TOY IBAN
KAI THΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΑΜΠΡΑΜΤΣΟΥΚ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ
ΡΩΣΙΚΟ ΝΑΟ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ κατασκευή
,
'65, µπάνιο,
ανοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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 κατάστα
ση, 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 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 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

Νεαρή νοσοκόµα ζητεί εργασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευσίνα. Κιν. 6979244790
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθήκες (υπάρχει προυπηρεσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271
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.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ) ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-

πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@gmail.com

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
Ζητούνται ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο, ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ. 6955242052
κα Μαρία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΕΡΙΒΟΛΙ
ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
&
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067
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

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1 µ.µ.
κος Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88
304 –email: ifonitonamea@gmail.com
<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού Φυλής
8Α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα
6947-264784 και 6985066463>>.
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος
(1ος όροφος) 160τ.µ. για κέντρο ξένων
γλωσσών. Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική,
τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ,
ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ,
ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2105561050, 6945913999
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

210 32 19 776
210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

210

∆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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ
ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ.ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279
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Θριάσιο: Απύθµενο το θράσος!!!
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16-θριάσιο

Γράφει ο Σπύρος Μιχαήλ

Ό

Σύµβουλος Επιχειρήσεων

ν τας γέν ν ηµα – θρέµµα του Ασπρόπυργου έχω
βιώσει σε όλο της το µεγαλείο την επί δεκαετίες
συν ειδητή υποβάθµιση τούτου του τόπου, από όλα
εκείν α τα κέν τρα που τον λυµαίν ον ται ασύστολα και χωρίς
αιδώ, µε τα γν ωστά αποτελέσµατα για τις χιλιάδες του εργατικού πληθυσµού του τόπου µας!! Μια ατέλειωτη υποβάθµιση
της ποιότητας ζωής και της καθηµεριν ότητας των αν θρώπων
που ζουν σε αυτή την περιοχή, ήταν το αποτέλεσµα της
εκµετάλλευσης της από διάφορα συµφέρον τα, τα οποία επί
δεκαετίες κάν ουν ότι µπορούν για ν α µην αλλάξει τίποτα
στον Ασπρόπυργο, ή για ν α είµαι πιο ακριβής, ν α µην
προχωρήσει τίποτα που ν α µην το ελέγχουν απόλυτα, ώστε
ν α συν εχίσουν ν α κερδοσκοπούν ασύστολα.
Αποτέλεσµα όλης αυτής της πολιτικής που όλα αυτά τα
χρόν ια βιών ουµε είν αι η τεράστια οικολογική καταστροφή του
τόπου µας, λόγω των αν εξέλεγκτων δραστηριοτήτων που
αν απτύχθηκαν , µε ταυτόχρον η εκτίν αξη των δεικτών
εγκληµατικότητας της περιοχής σε δυσθεώρητα υψηλά επίπεδα. Και η φτωχολογιά αυτού του τόπου, οι άν θρωποι του
µόχθου και του µεροκάµατου, ν α συν εχίζουν ν α αν εβαίν ουν
τον καθηµεριν ό τους Γολγοθά σε έν α περιβάλλον υποβαθµισµέν ο από κάθε άποψη, καταδικασµέν οι αυτοί και τα παιδιά
τους!!

Και ξαφν ικά κάτι αλλάζει, κάτι φαίν εται ν α κιν είται, ο διαγων ισµός για την παραχώρηση του Εµπορευµατικού Κέν τρου του Θριάσιου Πεδίου από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ προχωράει, η σύµβαση υπογράφεται, σε αν τίθεση µε τους δυο
προηγούµεν ους διαγων ισµούς του 2006 και του 2011 που
έµειν αν άγον οι. Φαίν εται όµως πως προχωράει χωρίς την
έγκριση των «τσακαλιών » της ν τόπιας διαπλοκής, των
«αφεν τάδων » του Ασπρόπυργου και της ευρύτερης περιοχής, που ξαφν ικά βλέπουν ν α απειλείται η κυριαρχία
τους σε αυτόν τον τόπο!! Και τα «τσακάλια» εξοργίζον ται
και αρχίζουν ν α αλυχτάν ε.. Και βγάζουν τους «γόν ους»
τους µπροστά, µε ύφος περισπούδαστο ν α ψάχν ουν ν α
βρουν «τρύπες» και «σκάν δαλα» στη σύµβαση που τους
«παίρν ει την µπουκιά απ’ το στόµα», αχόρταγο είν αι τούτο
το στόµαM Και βγάζουν κραυγές τα «τσακάλια», γίν ον ται τιµητές των πάν των , αυτοί που µόν ο από ν τροπή για τα όσα
έχουν κάν ει θα έπρεπε ν α σιωπούν ..
Αυτοί που για δεκαετίες καταδίκασαν τον τόπο µας στη
µιζέρια και την απαξίωση, εν ώ οι ίδιοι θησαύριζαν από αυτή
την κατάσταση (δεν θα γίν ω πιο αν αλυτικός εδώ, τουλάχιστον για την ώρα, όµως οι ν τόπιοι ξέρουµε..) αν τί ν α σιωπούν , κραυγάζουν M Απύθµεν ο το θράσος τους!!
Αλλά για ν α βάλλουµε µια σειρά στα πράγµατα ας δούµε
πρώτα τι σηµαίν ει η ολοκλήρωση της σύµβασης παραχώρησης του Εµπορευµατικού Κέν τρου στο Θριάσιο για τον τόπο
και τους αν θρώπους του.. Το Θριάσιο Εµπορευµατικό Κέν τρο
θα είν αι έν α από τα µεγαλύτερα και πιο σύγχρον α κέν τρα για
συν δυασµέν ες µεταφορές στην Ευρώπη, από την πλήρη
λειτουργία του οποίου θα δηµιουργηθούν από τρεις έως πέν τε
χιλιάδες µόν ιµες θέσεις εργασίας, εν ώ θα αν αµορφωθεί και θα
αλλάξει όψη όλη η περιοχή µας, βάζον τας οριστικό τέλος στην
άν αρχη κατάσταση που σήµερα βιών ουµε.
Ο τόπος µας γίν εται πια µέρος εν ός συγκροτηµέν ου
σχεδίου για την οικον οµική αν άκαµψη της πατρίδας, µε ευεργετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον , την ποιότητα ζωής των
κατοίκων , την οικον οµική δραστηριότητα της περιοχής.

Τα αν αγκαία για τη λειτουργία της επέν δυσης έργα υποδοµής, περιλαµβάν ουν περιφερειακούς δρόµους αλλά και αν αγκαστικές και οργαν ωµέν ες χωροθετήσεις των σήµερα (γεν ικώς
και αορίστως) υφιστάµεν ων χρήσεων γης (δηµιουργία βιοτεχν ικών και βιοµηχαν ικών πάρκων µε βάση τη ν οµοθεσία).
Αυτή είν αι η ουσία και η πραγµατικότητα, όσο και εάν προσπαθούν κάποιοι ν α τις αλλοιώσουν . Θα είν αι θεαµατικές οι
θετικές αλλαγές που θα βιώσουµε εξαιτίας της συγκεκριµέν ης
επέν δυσης, η οποία καθιστά το Θριάσιο επίκεν τρο των διεθν ών µεταφορών , οργαν ωµέν α και σύγχρον α, µε αποτέλεσµα ν α «χαλάει η σούπα» για τα µικροσυµφέρον τα της περιοχής, που πολύ πάλεψαν όλα τα προηγούµεν α χρόν ια για
ν α µην προχωρήσει!! Βλέπετε η έν ν οια του δηµόσιου συµφέρον τος είν αι άγν ωστη σε αυτούς του κύκλους, το µόν ο που
τους εν διαφέρει είν αι ν α ελέγχουν και ν α εκµεταλλεύον ται την
όποια εξέλιξη για ν α βγάλουν κι άλλα κι άλλαM
Γιατί βέβαια είν αι πολύ περίεργο ν α πολεµιέται µε τόσο
πάθος µια αυτή η σύµβαση, η οποία έχει ελεγχθεί και έχει
πάρει έγκριση τόσο από το Ελεγκτικό Συν έδριο, όσο και από
το αρµόδιο Αν ώτατο ∆ικαστήριο της χώρας, αλλά και από τις
εµπλεκόµεν ες ∆ιευθύν σεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
αρµόδια Επίτροπος της οποίας έδωσε τα συγχαρητήρια της
όταν επισκέφθηκε την περιοχή. Είν αι σαφές πως οι αν τιδράσεις κατευθύν ον ται από αυτούς που θα ήθελαν σε χώρους ελεγχόµεν ους από τους ίδιους το Εµπορευµατικό Κέν τρο,
µε το ελάχιστο αν τίτιµο. Τους ξέρουµε, είν αι γν ωστοί σε όλους
εµάς που γν ωρίζουµε καλά αυτόν τον τόπο. Και θέλουµε ν α
τους ξεκαθαρίσουµε πως παρά τις λυσσαλέες τους προσπάθειες, τα πράγµατα άλλαξαν , η κυριαρχία τους τελείωσε, αρκετή ζηµιά έκαν αν σε αυτό τον τόπο!!!
Ο Ασπρόπυργος, το Θριάσιο Πεδίο, η πατρίδα µας γεν ικά,
µπαίν ουν σε µια καιν ούργια εποχή στην οποία κυριαρχούν
η προοπτική και τα συµφέρον τα των πολλών !! Και ν α είν αι
σίγουροι πως αν χρειαστεί θα επαν έλθουµε και θα γίν ουµε και
πιο συγκεκριµέν οι, για ν α πάψουν µια καλή ν α «αλυχτάν ε»M

