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Άνω Λιόσια:

Σύλληψη 29χρονου που
λήστευε ηλικιωµένους
σελ. 5

Αλλάζουν τα
δηµοτικά τέλη

Ασπρόπυργος: Τίµησαν µε προτοµή
τον ήρωα Ταξίαρχο Γ. Παπαµελετίου

- Θα υπολογίζονται
πλέον µε βάση
τη δήλωση Ε9 στο
Taxisnet
σελ. 3

σελ. 2-16

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ
∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ 4 ΣΤΗΝ
ΑΚΤΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
σελ. 3

Κοινωνικό Μέρισµα: Τον Νοέµβριο τελικά ποσά
& δικαιούχοι -Πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις

Πόλεµος «νονών» χωρίς τέλος:

∆ώδεκα συµβόλαια θανάτου σε 2 χρόνια!
Το µαφιόζικο χτύπηµα στο Χαϊδάρι. Ποιοι µπαίνουν
αρχικά στο στόχαστρο των αστυνοµικών αρχών

σελ. 13

Με πολεµικά πλοία έφτασαν στην Ελευσίνα άλλοι
795 αιτούντες άσυλο από τη Μόρια

ΚΤΕΟ: Τσουχτερά πρόστιµα
για τους> ξεχασιάρηδες

σελ. 2

σελ. 5

σελ. 3

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Αντωνάρας ∆ηµήτριος Γ.
28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ - Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ
Παγκάλου 81, 2105547602

ΜΑΝ∆ΡΑ
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232 08:00-23:00
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Παππού Γεωργία Ι.
Λεωφόρος Φυλής 186,
2102474995 08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.Φυλής 1 & Πύλου ∆άσος, 2105320973
Μάτσια Πολυξένη ∆.Θερµοπυλών 60 & Ηπείρου,
2105984393 08:00-14:00 &17:00-21:00

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28,
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Συννεφιά και καταιγίδες.Η θερµοκρασία
µέχρι 21 βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Γαλακτίων , Γαλακτίων ας, Γαλάτιος,
Γαλάτης, Γαλακτία, Γαλατεία, Γαλάτια
Επιστήµη,Λίν ος, Λίν α,
Σιλβαν ή, Σίλβια, Σίλβα

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

Ασπρόπυργος: Τίµησαν µε προτοµή
τον ήρωα Ταξίαρχο Γ. Παπαµελετίου
Του Γιώργου Μιχαηλάρη

Μέσα σε κλίµα συγκίνησης έγιναν στις 3 Νοεµβρίου στον Ασπρόπυργο τα αποκαλυπτήρια της
προτοµής του Ταξίαρχου (ΠΖ) Γεώργιου Παπαµελετίου, ∆ιοικητή της Α΄(35) Μοίρας Καταδροµών
Κύπρο

Ν. Μελετίου : «Ένας αληθινός ήρωας, που
έσωσε την αξιοπρέπεια της Ελλάδας, πρότυπο και
υπόδειγµα στην κοινωνίας που είχε πάντα στην
ψυχή του την Ελλάδα».

Με τα λόγια αυτά και µέσα σε κλίµα έν τον ης
συγκίν ησης, ο δήµαρχ ος Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου
την Κυριακή το πρωί πραγµατοποίησε τα αποκαλυπτήρια της προτοµής του Ταξίαρχ ου (ΠΖ) Γεώργιου
Παπαµελετίου, του θρυλικό ήρωα ∆ιοικητή της Α΄(35)
Μοίρας Καταδροµών της Κύπρου που το 1974 υπερασπίστηκαν και κατάφεραν ν α σώσουν το αεροδρόµιο
της Λευκωσίας από τα χ έρια των Τούρκων .
Μπροστά από το στρατόπεδο των Αλεξιπτωτιστών
«Κ. ΣΕΕΜΑΝ» στην παραλία Ασπροπύργου στην πλατεία και στο δρόµο που φέρει πλέον το όν οµα του
Ταξίαρχ ου Γεώργιου Παπαµελετίου πραγµατοποιήθηκε
η τελετή αποτίον τας έτσι φόρο τιµής σε αυτόν τον
µεγάλο Έλλην α.

Η εκδήλωση ήταν αποτέλεσµα της συν εργασίας του
∆ήµου Ασπ ροπ ύργου µε τον Πολεµικό Σύλλογο
«ΚΟΜΑΝΤΟΣ ’74» στην οποία έδωσαν το παρόν
πρώτα και κύρια παλιοί συµπολεµιστές του, συν άδελφοι απόστρατοι στρατιωτικοί, δεκάδες οργαν ώσεις και
φορείς της περιοχ ής και των Έν οπλων ∆υν άµεων της
Ελλάδας και της Κύπρου. Παρών και ο Πρέσβης της
Κύπρου στην Ελλάδα Κυριάκος Κεν οβέζος, εν ώ εκ µέρους των ελλην ικών Εν όπλων ∆υν άµεων ο ∆ιευθυν τής
της ∆ιεύθυν σης των Ειδικών ∆υν άµεων Υ ποστράτηγος
Ευάγγελος Παπαδόπουλος. Επίσης εκ µέρους Εθν ικής
Φρουράς Κύπρου παρεβρέθηκε ο Συν ταγµατάρχ ης
Νικόλαος Παπαγεωργίου.

Οι συµπολεµιστές ΚΟΜΑΝΤΟΣ του Γεώργιου Παπαµελετίου στέκον ταν συν εχ ώς δίπλα στην προτοµή
του, εν ώ ιδιαίτερα συγκιν ητική στιγµή ήταν όταν η
σηµαία που τη σκέπαζε διπλώθηκε και παραδόθηκε
στην γυν αίκα του.
Το ίδιο συγκιν ητική ήταν και η στιγµή που το ν έο
αίµα των Ειδικών ∆υν άµεων που έχ ουν παράδειγµα
προς µίµηση τη δράση του Γεώργιου Παπαµελετίου και

στέκον ταν ως άγηµα σε όλη την τελετή τραγούδησαν
τον εθν ικό ύµν ο.
Η συγκεκριµέν η εκδήλωση είχ ε ιδιαίτερη αξία, καθώς
όπως τόν ισε ο Πρόεδρος του Πολεµικού Συλλόγου
«ΚΟΜΑΝΤΟΣ ΄74» Παν αγιώτης Αφάλης µετά από
συν εχ ή δράση πλέον έχ ουν γίν ει αποκαλυπτήρια 29
προτοµών για τους 29 ν εκρούς κοµάν τος που έπεσαν
στις µάχ ες της Κύπρου το 1974. Ακόµα παραπέρα
όπως επεσήµαν ε µετά από συν εν ν όηση µε τον ∆ήµο
Ασπροπύργου στο ίδιο σηµείο της προτοµής θα στηθεί
πλάκα µε τα ον όµατα των 29 ν εκρών και ακόµα µία µε
τα 344 ον όµατα της Α΄(35) Μοίρας Καταδροµών Κύπρου και ακόµα µία µε τα 52 ον όµατα των ν εκρών του
Νοράτλας. Σε αυτό το σηµείο κάθε 3η Κυριακή του
Σεπτέµβρη θα πραγµατοποιείται επιµν ηµόσυν η δέηση
και εκδήλωση για ν α τιµήσουν όσους συµµετείχ αν και
όσους έπεσαν ν εκροί στην Κύπρο το 1974.
Ο Ταξίαρχος (ΠΖ) Γεώργιος Παπαµελετίου στην
Κύπρο το 1974

Ο Ταξίαρχ ος ε.α. Γεώργιος Παπαµελετίου ήταν ο
∆ιοικητής της Α΄ Μοίρας Καταδροµών και της ∆ιµοιρίας
της Γ΄ΜΑΚ που συµµετείχ αν στην αποστολή Νίκη, το
καλοκαίρι του 1974.
Οι καταδροµείς, συµµετείχ αν στις µάχ ες κατά του
Αττίλα, ο οποίος εισέβαλλε στο ν ησί και έκτοτε κατέχ ει
το 38% των εδαφών της Κύπρου.

Τις πρώτες πρωιν ές ώρες της 21ης Ιουλίου 1974, κιν ητοποιήθηκε η Α’ Μοίρα Καταδροµών που είχ ε έδρα το
Μάλεµε της Κρήτης και διατάχ θηκε ν α µεταβεί µε το επιταγµέν ο οχ ηµαταγωγό «ΜΑΡΘΑ» σε έν α από τα ν ησιά
του Αιγαίου, σύµφων α µε τα υπάρχ ον τα σχ έδια της.
Συν εχ ίζεται στη σελ. 16

Με πολεµικά πλοία έφτασαν στην Ελευσίνα άλλοι
795 αιτούντες άσυλο από τη Μόρια

Οι αιτούντες άσυλο αναµένεται να µετακινηθούν σε ξενοδοχεία,
σε τριάντα σηµεία της ηπειρωτικής Ελλάδας
Με δύο αρµαταγωγά του Πολεµικού Ναυτικού
ολοκληρώθηκε το απόγευµα του Σαββάτου η
µεταφορά των συνολικά 795 αιτούντων άσυλο
από τη Λέσβο στην Ελευσίνα. Οι αιτούντες
άσυλο θα µετακινηθούν σε ξενοδοχεία, σε
τριάντα σηµεία της Ελλάδας.
Το πρώτο αρµαταγωγό αναχώρησε περίπου
στις 21:00 την Παρασκευή µε 415 άτοµα που
έφθασαν νωρίς το απόγευµα στο λιµάνι της
Ελευσίνας. Ακολούθησε δεύτερο αρµαταγωγό µε
380 επιβαίνοντες αιτούντες άσυλο, που
αναχώρησε µε την ίδια κατεύθυνση.Επιπλέον
έχει προγραµµατισθεί η µετακίνηση άλλων 115
αιτούντων άσυλο προς Πειραιά µε το πλοίο
της γραµµής και αυτοί, το απόγευµα της
Τετάρτης.
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Αλλάζουν τα δηµοτικά τέλη

Α

- Θα υπολογίζονται πλέον µε βάση
τη δήλωση Ε9 στο Taxisnet

λλαγές στον τρόπο υπολογισµού των δηµοτικών
τελών προανήγγειλε ο
υπουργός Εσωτερικών, Τάκης
Θεοδωρι κάκος καθώς όπως
τόνισε οι δήµοι θα έχουν την
δυνατότητα να καθορί ζουν τα
δηµοτικά τέλη µε βάση τα πραγµατικά τετραγωνικά µέτρα κάθε
σπιτιού που δηλώνονται στο Ε9
και όχι µε αυτά που έχουν
δηλωθεί στις δηµοτικές υπηρεσίες ή στη ∆ΕΗ.
Όπως εξήγησε ο υπουργός
Εσωτερι κών, µι λώντας στο
ΣΚΑΙ, αυτό κατέστη δυνατό χάρη
στη διασταύρωση των τετραγωνικών που δηλώνονται στο Ε9
µε αυτών στους λογαριασµούς
της ∆ΕΗ, που επι τυγχάνεται
µέσα από τη συνεργασία των
υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής και Εσωτερικών µε την Ανεξάρτητη Αρχή δηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε).
Από τις αρχές του 2020 οι
δήµοι θα µπορούν να καθο-

ρίζουν τα δηµοτικά τέλη µε βάση
τα πραγµατικά τετραγωνικά µέτρα
κάθε σπιτιού, τα οποία δηλώνονται στο Ε9.
Τα δηµοτικά τέλη και τα πρόστιµα
Σύµφωνα µε όσα είπε ο υπουργός, σε όσες περιπτώσεις
δι απι στωθούν θετι κές αποκλίσεις µεταξύ του αριθµού των
τετραγωνι κών µέτρων που

έχουν δηλωθεί στο Ε9 και των
τ.µ. που έχουν καταγράψει οι
δήµοι ,
δηλαδή
σε
κάθε
περίπτωση κατά την οποία τα
δηλωθέντα στην ΑΑ∆Ε τ.µ. είναι
περισσότερα από αυτά που έχει
στη διάθεσή του ο δήµος, οι
δηµότες δεν θα κληθούν να καταβάλλουν αναδροµικά για 5 έτη τα
επιπλέον δηµοτικά τέλη και τους
επιπλέον δηµοτικούς φόρους
που θα προκύψουν, ούτε θα
επιβαρυνθούν µε πρόστιµα.

θριάσιο-3

∆ιανοµή προϊόντων από τον
∆ήµο Αχαρνών σε 1.533
οικογένειες δικαιούχους ΚΕΑ

Στις 24 και 25/10/2019, το τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής
του ∆ήµου Αχαρνών σε συνεργασία µε το ∆ιευρυµένο
Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική ∆οµή και Παράρτηµα
Ροµά) προχώρησε σε διανοµή προϊόντων στους δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),
σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Η διανοµή πραγµατοποιήθηκε στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου στην οδό Αχαρνέων Ιππέων και
Μεγάλου Βασιλείου στις εργατικές κατοικίες του ∆ήµου
Αχαρνών.
Συνολικά, 1.533 οικογένειες έλαβαν νωπά προϊόντα
(κοτόπουλο, βόειο και χοιρινό κρέας), είδη παντοπωλείου (όσπρια, ζάχαρη, ζυµαρικά, ελαιόλαδο, πελτέ,
γάλα εβαπορέ, αλεύρι, χυλοπίτες, φρυγανιές, ρύζι),
οπωρολαχανικά (µήλα, πορτοκάλια, πατάτες), τυροκοµικά και είδη οικιακής χρήσης (σκόνη ρούχων, καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, υγρό πιάτων, οδοντόκρεµα, σαµπουάν, αφρόλουτρο, χαρτί υγείας).

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ 4 ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Ο

µόφων ο ψήφισµα
διαµαρτυρίας και διεκδίκησης της Προβλήτας 4
στην Ακτή Σκαραµαγκά
εν έκριν ε χ θες Πέµπτη
31 Οκτωβρίου το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαϊδαρίου. Το ψήφισµα έχ ει ως
εξής:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΚΑΙ
∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΒΛΗΤΑ 4
01-11-2019

Η έκταση της Προβλήτας 4 στην Ακτή
Σκαραµαγκά δεν χ ρησιµοποιήθηκε ποτέ
από τα Ναυπηγεία, δεν αποτελούσε
τµήµα της έκτασης που παραχ ωρήθηκε
σε αυτά και δικαιωµατικά θα έπρεπε ν α
έχ ει περάσει στη χ ρήση του ∆ήµου Χαϊδαρίου εδώ και πολλά χ ρόν ια.
Η παραχ ώρηση της Προβλήτας 4
στους κατοίκους του Χαϊδαρίου και της
Αττικής αποτέλεσε δέσµευση πολλών
κυβερν ήσεων η οποία έγιν ε ακόµη περισσότερο συγκεκριµέν η κατά την χ ωρο

οθέτηση στην έκταση του hot spot
προσφύγων .
Τότε είχ ε συµφων ηθεί ρητά η παραχ ώρηση της έκτασης στον ∆ήµο µε την
λήξη της λειτουργίας του hot spot.
Η έκταση της Προβλήτας 4 είν αι
πολύτιµη για την αν αβάθµιση του Χαϊδαρίου αλλά και για την πρόσβαση της
πόλης στο φυσικό και ιστορικό της
επίν ειο, την Ακτή Σκαραµαγκά.
Γι αυτό η διεκδίκηση της έκτασης αποτελεί πάγιο και οµόφων ο αίτηµα του

∆ήµου προς όφελος των κατοίκων του
Χαϊδαρίου και της ∆υτικής Αττικής.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκφράζει την
διαµαρτυρία και την αγαν άκτηση του για
την µεταβίβαση της Προβλήτας 4 στο
ΤΑΙΠΕ∆ και για την συµπερίληψη της
στις εκτάσεις που πιθαν όν ν α παραχ ωρηθούν στον µελλον τικό αγοραστή
των Ναυπηγείων .
Ιδιαίτερα µάλιστα επειδή δεν προηγήθηκε καµιά επικοιν ων ία των συν αρµόδιων Υ πουργείων µε τον ∆ήµο και

συν ολικά καµία
εν ηµέρωση του.
Το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο επικαιροποιεί τις προηγούµεν ες αποφάσεις του και διεκδικεί την π αραχ ώρηση
της
Προβλήτας 4 στο
Σκαραµαγκά στον
∆ήµο και τους
κατοίκους.
Ζητάµε
την
αν άκληση
κάθε
ρύθµισης µε την
οποία είν αι πιθαν όν ν α π αραχ ωρηθεί η έκταση της Προβλήτας
4 σε µελλον τικό αγοραστή των Ναυπηγείων .
Το ∆Σ εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχ ο ν α
εκφράσει το αίτηµα του ∆ήµου σε όλα τα
συν αρµόδια Υ πουργεία, ν α διερευν ήσει
τις ν οµικές πλευρές της διεκδίκησης µας
και ν α φέρει στο ∆Σ προτάσεις για την
οργάν ωση του αγών α µας.
Η Προβλήτα 4 δεν πωλείται. Αν ήκει
στον Χαϊδαριώτικο λαό.
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

4-θριάσιο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π ΟΣ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
18ης/2019 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αρ. Απόφ .:403
ΘΕΜΑ: Εν ηµέρωση - συζήτηση και λήψη απόφ ασης για
την µελέτη µε θέµα: «Ατµοσφ αιρική ρύπαν ση και αν θρώπιν η
υγεία στο ∆ήµο Ασπροπύργου:
προσδιορισµός χηµικών
ρύπων , χαρακτηρισµός πιθαν ών πηγών εκποµπής και διερεύν ησης της κάλυψης των
ν οµοθετικών απαιτήσεων ».

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
17η Οκτωβρίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19.00 µ.µ., συνήλθε
σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα από την υπ’αριθµ.
22272/10-10-2019
έγγραφη
πρόσκληση του Πρόεδρου κου
Θεµιστοκλή Γ. Τ σόκα, η οποία
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε
αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ.
Νικόλαο Ι. Μελετίου, σύµφωνα µε
τις δ/ξεις του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87), όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε
τις διατάξεις του άρθρου 74 του
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-72019).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα
33 και απόντα 0, και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤ ΕΣ

1)Τ ΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
3)ΠΑ ΠΑ ∆ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ
4)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤ ΕΛΗΣ
5)Κ ΩΝΣΤ Α ΝΤ ΙΝΙ∆ ΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
6)ΚΑΤ ΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
8)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤ ΟΚΛΗΣ
10)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
11)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
13)ΜΠΟΥΡΑΝΤ ΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΟΣ
14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 5 )ΠΑ ΠΑ ∆ ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 8 ) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
19)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20)ΑΤ ΜΑΤ ΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
2 1 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - Τ Σ Ι Γ Κ Ο Υ
ΕΛΕΝΗ
2 2 ) Χ Ι Ο Ν Ι ∆ Η Σ
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ ΙΝΟΣ
23)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24)ΓΑΒΡΙΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
26)ΧΑΤ ΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
27)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
28)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29)Τ ΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
3 0 ) Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
31)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
32)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤ ΡΙΟΣ
33) Τ ΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Τρίτη 5 Νοεµβρίου 2019
ΑΠΟΝΤ ΕΣ
ΟΥ∆ΕΙΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση
των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση αυτή παρευρίσκονται οι κ.κ. ο Αναπληρωτής
Καθηγητής Χηµείας του ΕΚΠΑ,
κος Ευάγγελος Μπακέας καθώς
και η δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,
κα Αγγελική Χαρκόπου.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Θεµιστοκλής Γ. Τ σόκας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερησίας διάταξης µε τίτλο: «Ενηµέρωση - συζήτηση και λήψη απόφασης για την µελέτη µε θέµα:
«Ατµοσφαιρική ρύπανση και ανθρώπινη υγεία στο ∆ήµο Ασπροπύργου: προσδιορισµός χηµικών
ρύπων, χαρακτηρισµός πιθανών
πηγών εκποµπής και διερεύνησης
της κάλυψης των νοµοθετικών
απαιτήσεων», έδωσε τον λόγο
στον κ, Μπακέα ο οποίος έκανε
την παρουσίαση της µελέτης.

«Πρίν ένα χρόνο µου ανατέθηκε
η µελέτη την οποία θα παρουσιάσω. Μελετήσαµε τους ρύπους για
τους οποίους υπάρχουν νοµοθετικά όρια, δηλ. υπάρχει νοµοθεσία
που προβλέπει τις οριακές τιµές
βάσει των οποίων αξιολογούµε ή
όχι την ποιότητα της ατµόσφαιρας. Ευχαριστώ τον ∆ήµο σας, γιατί
είναι από τις σπάνιες φορές που
∆ηµοτικό Συµβούλιο αναθέτει
τέτοιου είδους µελέτη και είναι η
πρώτη συστηµατική µελέτη που
πραγµατοποιείται στο ∆ήµο σας
και στην ευρύτερη περιοχή του
Θριασίου Πεδίου. Θα σας αναφέρω
λίγα πράγµατα για την ταυτότητα
της µελέτης. Ξεκινήσαµε το καλοκαίρι του έτους 2018 και τελειώσαµε την άνοιξη του έτους 2019. Για
να έχουµε πιο αντιπροσωπευτικά
αποτελέσµατα, λαµβάναµε δείγµατα για ένα χρόνο.
Οι ρύποι που προσδιορίσαµε
ήταν οι πτητικές οργανικές ενώσεις,
πολυκυκλικοι αρωµατικοί υδρογονάθρακες και τα τέσσερα βαρέα
µέταλλα. Από αυτά το βενζόλιο,
το βενζο[a]πυρένιο και τα 4 βαρέα
µέταλλα έχουν νοµοθετικά όρια.
Κάθε εποχή για 15 ηµέρες, σε
δέκα (10) περιοχές, (Πλ. Αλωνίστρας, ΚΑΠΗ παραλίας, Πολιτιστικό
Γερµανικά, ∆ηµαρχείο, ΚΑΠΗ
Γκορυτσάς, Εργοτάξιο, Λύκειο,
Νέα Ζωή, Νεόκτιστα, Άνω Φούσα,)
επί συνεχούς
δειγµατοληψίας
συλλέξαµε συνολικά 640 δείγµατα
πηκτικών οργανικών ενώσεων. Τ α
αιωρούµενα σωµατίδια, οι πτητικές
οργανικές ενώσεις καθώς επίσης
και οι πολυκυκλικοί αρωµατικοί
υδρογονάνθρακες, κυρίως στην
περιοχή Νέας Ζωής, λόγω των
καύσεων, έχουν υπερβεί τα όρια,
καθώς επίσης και στην περιοχή
του ∆ηµαρχείου λόγω µεταφοράς
αυτών από την Νέα Ζωή, και από
την κυκλοφορία των µεγάλων
φορτηγών. Κατά την διάρκεια του
χειµώνα η κατάσταση είναι χειρότερη, λόγω της καύσης των τζακιών,
αποτέλεσµα της οικονοµικής
κρίσης.
Προτείνω να υπάρχει
έλεγχος των καύσεων στη περιοχή
της Νέας Ζωής, τη δυνατότητα
χρήσης του νέου περιφερειακού
για την διέλευση των βαρέων
οχηµάτων καθώς και να υπάρχει
έλεγχος των δραστηριοτήτων στα
όρια του ∆ήµου για ρύπους που
δεν πληρούν τα νοµοθετικά όρια.
Λαβών τον λόγο ο επικεφαλής
του
συνδυασµού
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
–
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» ζήτησε το θέµα θα

έρθει στο αµέσως επόµενο
συµβούλιο, προκειµένου να εξεταστεί η µελέτη και τα όσα ανέφερε ο
κος καθηγητής για περισσότερη
τεκµηρίωση.

Ο επικεφαλής του συνδυασµού
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΜΠΡΟΣΤ Α»
Αλέξανδρος
Μυλωνάς,
κος
ρώτησε: Κατά πόσο οι ρύποι είναι
επικίνδυνοι για την υγεία των
κατοίκων; Έγιναν µετρήσεις και για
διοξίνες;
Ο καθηγητής κος Μπακέας
απάντησε ότι οι ρύποι είναι επιβλαβείς για την υγεία και γι΄αυτό
έχουν ανώτατα όρια εκ του νόµου.
Όµως όπου υπάρχει καύση
υπάρχουν και διοξίνες.
Ο επικεφαλής του συνδυασµού
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ«ΛΑΪΚΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» κος Αλέξανδρος Τ σοκάνης ρώτησε: Έγινε µελέτη
για τον υδροφόρο ορίζοντα;

Ο καθηγητής απάντησε ότι, δεν
µελέτησαν τον υδροφόρο ορίζοντα
και ο επικεφαλής του συνδυασµού
« Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Τ ΩΡΑ»
κος
Αγησίλαος Τ σίγκος ρώτησε: Εφόσον η Νέα ζωή γειτνιάζει µε τη
χωµατερή, έχει σχέση;

Ο καθηγητής απάντησε ότι, όχι,
οι χηµικές ενώσεις συσχετίζονται µε
τις καύσεις. Εάν υπάρξει κάποια
ανάφλεξη εκεί, θα υπάρξει επιβάρυνση και αύξηση των ρύπων.
Οι ρύποι αυτοί της χωµατερής, είναι
άλλου είδους και δεν έχει γίνει
µελέτη γι αυτούς.
Η δηµοτική σύµβουλος κα
Αβραάµ Κρέουζα , του συνδυα«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣσµού
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» ρώτησε: Συνδυάζονται οι πηκτικές οργανικές
ενώσεις µε την καύση των διυλιστηρίων;
Η απάντηση του κου καθηγητή
ήταν ότι και τα διυλιστήρια αποτελούν µια πηγή παραγωγής αυτών
των ενώσεων.

Ο δηµοτικός σύµβουλος κος
Τ σίγκος Αλέξανδρος του συνδυασµού
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
–
ΜΠΡΟΣΤ Α» ρώτησε: Η οικολογική καταστροφή που συνέβη πριν
τρία χρόνια στα ΧΥΤ Α Φυλής
επηρέασε τα αποτελέσµατα της
µελέτης; Επίσης ρώτησε: Εκτός
των διυλιστηρίων, ποιές άλλες βιοµηχανίες συµβάλλουν στην παραγωγή αυτών των ρύπων;

Ο κος καθηγητής απάντησε ότι
δεν σχετίζεται τίποτα, από µε ό,τι
βρήκαµε µέχρι τώρα,
µε το
ατύχηµα που έγινε πριν τρία χρόνια και εκτός των διυλιστηρίων,
υπάρχουν και βιοµηχανίες µε
χρώµατα και ρητίνες, που δηµιουργούν ρύπους.
Η δηµοτική σύµβουλος κα Λιάκου Μαρία του συνδυασµού
«ΑΣΠΡΟΠΡΥΓΟΣ – ΜΠΡΟΣΤ Α»
ρώτησε: Στην περιοχή Νέα Ζωή,
µπορούµε να εξειδικεύσουµε από
ποιες βιοµηχανίες προέρχονται οι
ρύποι εκτός από τις καύσεις;
Η απάντηση του καθηγητή,
ήταν ότι δεν υπάρχει κάποια οργανωµένη δραστηριότητα εκτός από
τις καύσεις.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η
δικηγόρος παρ, Αρείω Πάγω, κα
Αγγελική Χαροκόπου η οποία
ανέφερε ότι, δεν υπήρξε καµία
καταγραφή
δραστηριοτήτων,
ώστε να είχαν ληφθεί στοιχεία από
τα αρµόδια όργανα, για το ποιες
δραστηριότητες αδειοδοτούνται και
ποιες όχι, και για το αν λειτουργούν νόµιµα ή όχι.

Τ ο πρόβληµα που υπάρχει
είναι οι καύσεις που προέρχονται
από τους Ροµά, της περιοχής Νέα
Ζωής, πρόβληµα διαχρονικό. Για
την ενσωµάτωση ή την αποµάκρυνση τους είναι υπεύθυνη η
αστυνοµία και η πυροσβεστική και
δεν τους έχω συµπεριλάβει στην
γνωµοδότηση µου.
Θα πρέπει να γίνονται περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και να επιβάλλονται πρόστιµα ή να αναστέλλονται οι δραστηριότητες µέχρι να
εναρµονιστούν µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία.
Ζητάµε από τις αρµόδιες αρχές
να λάβουν µέτρα για την ρύπανση,
όµως θα πρέπει η αίτηση µας
συνοδεύεται µε στοιχεία, όπως η
µελέτη του κου Μπακέα.
Επίσης τα υπουργεία και οι
άλλες αρχές είναι υποχρεωµένες να
λάβουν µέτρα. Ο ∆ήµος µπορεί να
κάνει µήνυση, αλλά αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα και µε
µεγάλο κόστος. Η άλλη διαδικασία
είναι να κάνει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παράβαση του
Ενωσιακού ∆ικαίου και αυτό εφόσον υπάρχει τεκµηρίωση. Η Ελλάδα δεν διαθέτει τέτοια δικαστήρια
και η κοµισιόν προχωράει την διαδικασία µόνη της.
Η δηµοτική σύµβουλος του
συνδυασµού «ΑΣΠΡΟΠΡΥΓΟΣΜαρία
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ» κα
Ατµατσίδου, ρώτησε: Εφόσον δεν
αναλαµβάνετε την υπόθεση της
Νέας Ζωής, πως θα βρεθεί λύση
του προβλήµατος µας;

Η κα Χαροκόπου απάντησε, ότι
µπορούν να γίνουν ενέργειες έναντι των Ροµά, αλλά δεν το έχει
συµπεριλάβει γιατί χρειάζεται περισσότερη τεκµηρίωση εκτός από τη
µελέτη του κου Μπακέα.

Ο επικεφαλής του συνδυασµού
«ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» κος Αλέξανδρος Τ σοκάνης, ανέφερε ότι, οι
φόβοι µας είναι ως προς την σωστή
κατεύθυνση της µελέτης και ότι
δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Ποιος
έχει τις ευθύνες που ο Ασπρόπυργος είναι η πίσω αυλή της Αθήνας και κυρίως της Ελλάδας όλης;
Οι επιχειρήσεις µας παρουσιάζουν
όµορφες περιβαλλοντικές µελέτες
για να πάρουν άδεια. Στοχοποιήθηκε µία περιοχή, ενώ τώρα που
µιλάµε καίγεται η βόρεια πλευρά
του Ασπροπύργου. Φέτος καταγράφηκαν από την πυροσβεστική
υπηρεσία, στον Ασπρόπυργο
µέσα σε 3 µήνες εκατόν ενενήντα
(190) πυρκαγιές σε βιοτεχνίες, σκραµπατζίδικα. ∆ε θέλαµε µελέτη,
αλλά µεγαλύτερη τεκµηρίωση για
τα αποτελέσµατα της υγείας. Η
ρύπανση στη πόλη µας είναι τεράστια και καλώς καταγράφηκε.
Αυτό που ζούµε εµείς εδώ δεν το
ζει κανένας άλλος δηµότης, σε
κανένα άλλο δήµο στην χώρα µας.
Μου κάνει εντύπωση κα Χαροκόπου ότι να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις σε βελτιώσεις και να βάλουν
φίλτρα, πρέπει να δώσουµε χρήµατα από τον ελληνικό λαό. ∆εν
γίνονται αυτά. Πρέπει ο Ασπροπυργιώτης να ενηµερωθεί και να
αποφασίσει
που
θέλει
να
µεγαλώσει τα παιδιά του. Θα έρθουµε σε επόµενο συµβούλιο, εφόσον µελετήσουµε τα δεδοµένα, µε
προτάσεις, για την λειτουργία της
χωµατερής, την POLYECO και τα
διυλιστήρια.»
Λαβών τον λόγο ο ∆ήµαρχος
κος Νικόλαος Ι. Μελετίου, δήλωσε
ότι, κανείς δεν έχει απαίτηση να
τελειώσει και να λυθεί το θέµα και
να αποφασίσουµε τι µέλλει γενέσθαι. Σήµερα αρχίζουµε και πρόταση
µου είναι να συσταθεί µία διαπαραταξιακή επιτροπή, για να εξετάσουµε καλύτερα το θέµα. Για τις

υπόλοιπες τοποθετήσεις δεν
µπορούµε να χρεώσουµε την
κατάσταση των τελευταίων 20
ετών στο Θριάσιο Πεδίο, που
γνωρίζουµε τι έχει γίνει. Ούτε µπορούµε να λέµε ότι είναι κοντή η
µνήµη του πολίτη. Γνωρίζουµε
τους αγώνες των προηγούµενων
διοικήσεων, τη Βιασφάλτ, τη
Βιοχαρτική, που δεν µπορούσαµε
να αναπνεύσουµε και την POLYECO. Μας ακούν και οι νέοι, αυτό θα
τους διδάξουµε; Τ ι έκανε ο άλλος
∆ήµαρχος; Η κα Χαροκόπου δεν
είπε ότι δεν µπορούµε να κάνουµε
πράγµατα ότι αλλά χρειαζόµαστε
κι άλλα στοιχεία.
Ο επικεφαλής του συνδυασµού
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ»
κος Ιωάννης Ηλίας ανέφερε ότι θα
υπάρχει εκπρόσωπος µας για την
πολιτική διαχείριση του θέµατος ,
αλλά χρειαζόµαστε κυρίως και ειδικούς, όπως ο κος καθηγητής, που
θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσει την
έρευνα, όπως και οι νοµικοί.

Ο επικεφαλής του συνδυασµού
«Α ΣΠΡ ΟΠΥ Ρ ΓΟΣ-ΜΠΡ ΟΣΤ Α »
κος Αλέξανδρος Μυλωνάς ανέφερε
ότι νοµιµότητα αλλά καρτ δεν
υπάρχει. Ο νόµος λέει ότι έπρεπε
να µας δώσετε την µελέτη. Τ ι θα
την κάναµε εµείς, δικό µας θέµα.
Υπάρχει όργανο στον ∆ήµο η Επιτροπή Ποιότητας που ασχολείται
µόνο µε κοπές δέντρων και µε
κάποιες άδειες για καφετέριες.
Εµείς θα φέρουµε προτάσεις και
όχι µελέτες και ήδη ο κόσµος
γνωρίζει όταν πρόκειται για την
υγεία του και δεν µένει στο «θα
δούµε» ή στο «περιµένετε».
Ο επικεφαλής του συνδυασµού
«ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» κος Αλέξανδρος Τ σοκάνης, δήλωσε ότι δεν µπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση ή δηµοτική αρχή να µην φέρει καµία
ευθύνη για τη ρύπανση του περιβάλλοντος και να φταίει ο πολίτης
που καπνίζει µέσα σε ένα µαγαζί.
Θα καταθέσουµε τις προτάσεις µας
και δεν συµµετέχουµε στην διαπαραταξιακή επιτροπή. Μας φέρνετε
την µελέτη αργά, υποτιµώντας την
νοηµοσύνη µας.
Ο επικεφαλής του συνδυασµού
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Τ ΩΡΑ»
κος
Αγησίλαος Τ σίγκος, συµφώνησε
ότι, σε επόµενο συµβούλιο θα
φέρει τις προτάσεις του, εφόσον
πρώτα διαβάσει την µελέτη. Να
γίνει συγκέντρωση του κόσµου στο
Πνευµατικό Κέντρο για τα αποτελέσµατα της µελέτης αλλά και για
τις θέσεις του δηµοτικού συµβουλίου.

Κατόπιν πήρε το λόγο ο ∆ήµαρχος κος Νικόλαος Ι. Μελετίου
οποίος δήλωσε, ότι δεν αποποιούµεθα των ευθυνών µας, ότι
έχουν γίνει ενέργειες από όλες τις
δηµοτικές διοικήσεις, αλλά το θέµα
είναι αν έφεραν κάποιο αποτέλεσµα. Γι’ αυτό κάναµε την µελέτη,
αφού µε κινητοποιήσεις δεν ακούει
κανένας, να βρούµε άλλη νοµική
οδό, την ευρωπαϊκή. Ότι κάνουµε,
το κάνουµε γιατί έχουµε την ευθιξία
της πολιτικής ευθύνης. Τ ι να κάνει
ο ∆ήµαρχος να το παίξει Σερίφης;
Τ ι έπρεπε να κάνουµε µε τους
Ροµά; Έχει γίνει κάτι από κάποιον
φορέα; Πότε να σας δώσουµε την
µελέτη εφόσον από το Μάη δεν
έχει συνεδριάσει
∆ηµοτικό
Συµβούλιο λόγω εκλογών, για να
παραλάβουµε την µελέτη;
το

Κατόπιν , ο Πρόεδρος κάλεσε

∆ηµοτικό Συµβούλιο, ν α αποφ ασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά
την προαν αφ ερόµεν η διαδι

κασία και αφ ού έλαβε υπόψη:

•την εισήγηση του Προέδρου,
κου Θεµιστοκλή Γ. Τσόκα,
•την εισήγηση του Αν απληρωτή Καθηγητή Χηµείας του ΕΚΠΑ,
κου Ευαγγέλου Μπακέα,
•την εισήγηση της δικηγόρου
παρ’ Αρείω Πάγω, κας Αγγελικής
Χαροκόπου,
•τις τοποθετήσεις των Επικεφ αλής και των ∆ηµοτικών
Συµβούλων των παρατάξεων ,
•την πρόταση του κ. Μυλων ά
•την τοποθέτηση και πρόταση
του ∆ηµάρχου κου Νικολάου Ι.
Μελετίου,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Σύστασης
ειδικής επιτροπής του δηµοτικού
συµβουλίου για την αν άδειξη του
προβλήµατος της ατµοσφ αιρικής ρύπαν σης και την υπόδειξη
τρόπων
αν τιµετώπισης»,
τάχθηκαν είκοσι πέν τε (25) µέλη
του συµβουλίου, και ον οµαστικά
οι κ.κ.:
1)ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
3)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
11)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 5 )ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 8 ) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20)ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
2 1 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ Ο Υ
ΕΛΕΝΗ
22)ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24)ΓΑΒΡΙΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
Υπέρ της πρότασης του κ.
Μυλων ά ψήφ ισαν πέν τε (5) µέλη
του συµβουλίου, και ον οµαστικά
οι κ.κ.:
1)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
4)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

Υπέρ της πρότασης του κ.
Τσοκάν η ψήφ ισαν τρία (3) µέλη
του συµβουλίου, και ον οµαστικά
οι κ.κ.:
1)
Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2)
ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
3)
Μ Π Α Κ Α Λ Η Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚαιΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει τη «Σύστασης ειδικής επιτροπής του δηµοτικού
συµβουλίου για την αν άδειξη του
προβλήµατος της ατµοσφ αιρικής ρύπαν σης και την υπόδειξη
τρόπων αν τιµετώπισης».
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό 403.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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Εργαζόµενοι Κοινωφελούς ∆ασοπροστασίας:

Πανελλαδική κινητοποίηση -Απαιτούν 12µηνη
παράταση συµβάσεων

Σε πανελλαδική κινητοποίηση
προχωρούν οι εργαζόµενοι της κοινωφελούς εργασίας στις υπηρεσίες
δασοπροστασίας, στις 6 Νοέµβρη
2019, στις 12.00, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Με αφορµή την κινητοποίηση, ο
Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας
Αττικής,
µε
ανακοίνωση
του,
σηµειώνει:Το αίτηµα για µόνιµη και
σταθερή δουλειά για όλους, ενάντια
στις απολύσεις είναι κοινό και εκφράζει όλους τους εργαζόµενους σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.
Στηρίζουµε την πανελλαδική κινητοποίηση των συµβασιούχων εργαζοµένων στις
δασικές υπηρεσίες της χώρας, που οργανώνεται από την Οµοσπονδία Συλλόγων στις
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις (ΟΣΕΑ∆Ε) και την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή,
στις 6 Νοέµβρη 2019, στις 12.00, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (Λ. Μεσογείων 119).

Απαιτούµε µαζί τους :
Την 12µηνη ανανέωση των συµβάσεων των συνάδελφων συµβασιούχων όλων των
«Κοινωφελών» προγραµµάτων και των εργαζοµένων στην Πυροπροστασία, στις ∆ασικές Υπηρεσίες.
Την µετατροπή των συµβάσεων, σε αορίστου χρόνου, για µόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους.
Την άρση όλων των νοµικών περιορισµών, για την µετατροπή των συµβάσεων σε
αορίστου χρόνου.
Προσλήψεις µόνιµου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες.

θριάσιο-5

Άνω Λιόσια: Σύλληψη 29χρονου µέλους
σπείρας που λήστευε ηλικιωµένους
Ένας 29χρονος συνελήφθη, στα Άνω Λιόσια, από
αστυνοµι κούς της Υποδι εύθυνσης
Ασφάλει ας
Αθηνών ως µέλος σπείρας
που διέπραττε ληστείες και
κλοπές σε βάρος ηλικιωµένων.
Σε βάρος του συλληφθέντα, καθώς και των συνεργών του που αναζητούνται, σχηµατίστηκε δικογραφία,
για τα αδικήµατα της σύστασης εγκληµατικής οργάνωσης, της κλοπής και της
ληστείας.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία, οι δράστες έµπαιναν σε οικίες ηλικιωµένων
ατόµων, προσποιούµενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας
ή τους τεχνικούς συντήρησης ανελκυστήρων. Στη συνέχεια, είτε µε τη µέθοδο της απασχόλησης είτε µε άσκηση σωµατικής βίας, αφαιρούσαν χρηµατικά
ποσά και κοσµήµατα.
Έως τώρα έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε
Ακρόπολη, Σύνταγµα, Παγκράτι, Κυψέλη, Πατήσια και Καλλιθέα.
Ο 29χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

ΚΤΕΟ : Τσουχτερά πρόστιµα για τους> ξεχασιάρηδες

Β

αριές «καµπάνες» έρχονται
για ιδιοκτήτες οχηµάτων που
δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ
το αυτοκίνητό τους.
Μέσα στο πρώτο 15ήµερο του Νοεµβρίου θα έχ ουν ολοκληρωθεί όλες οι διορθώσεις στο µηχ αν ογραφικό σύστηµα
του υπουργείου Μεταφορών οπότε θα
έχ ει διαπιστωθεί πόσοι και ποιοι ιδιοκτήτες οχ ηµάτων δεν τα έχ ουν περάσει
από ΚΤΕΟ ώστε ν α τους επιβληθεί το
πρόστιµο των 150 ευρώ µέσω Taxisnet.
Ο εν τοπισµός των οχ ηµάτων θα γίν ει
µέσω ηλεκτρον ικής διασταύρωσης της
βάσης δεδοµέν ων των οχ ηµάτων που
έχ ουν περάσει ΚΤΕΟ, η οποία υπάρχ ει
στο Υ π ουργείο Μεταφορών και της
βάσης του Υ πουργείου Οικον οµικών
στην οποία είν αι καταγεγραµµέν α όλα
τα οχ ήµατα.
Τα πρόστιµα λόγω ΚΤΕΟ
Τα πρόστιµα των 150 ευρώ για όσους δεν περν ούν
από ΚΤΕΟ είν αι µια λυπητερή ιστορία καθώς εν ώ

υπάρχ ει η σχ ετική ν οµοθεσία συν εχ ώς αν αβάλλεται.
Οι παραβάτες θα εν ηµερών ον ται ηλεκτρον ικά µέσω
(µέσω e-mail) για την επιβολή των προστίµων 150

ευρώ. Ωστόσο πέραν του προστίµου
των 150 ευρώ οι παραβάτες ιδιοκτήτες
π έραν του κόστους ελέγχ ου θα
πληρώσουν και επιπλέον χ αράτσι από
16 έως 65 ευρώ αν άλογα µε το χ ρόν ο
καθυστέρησης.Ειδικότερα για τον
πρώτο µήν α καθυστέρησης το επιπλέον πρόστιµο είν αι 16 ευρώ, για µέχ ρι
6 µήν ες 33 ευρώ και για πάν ω από 6
µήν ες 65 ευρώ.
Παρά το γεγον ός ότι η διασταύρωση
προβλέπεται από το 2015, το ελλην ικό
∆ηµόσιο φαίν εται ότι αδυν ατεί ν α
«παν τρέψει» τις δύο βάσεις δεδοµέν ων
ώστε ν α έχ ει γν ώση των αν έλεγκτων
από ΚΤΕΟ Ι.Χ.Σύµφων α µε τις εκτιµήσεις, 4 στα 10 οχ ήµατα δεν έχ ουν
περάσει από τεχ ν ικό έλεγχ ο, εν ώ οι
απ ώλειες για τα δηµόσια ταµεία
αν έρχ ον ται σε 100 εκατ. ευρώ ετησίως.
Εάν από την άλλη αύριο περν ούσαν
από ΚΤΕΟ όλα τα υπόχ ρεα οχ ήµατα, τότε τα δηµόσια
ταµεία θα συγκέν τρων αν 200 εκατ. ευρώ και 100 εκατ.
ευρώ κάθε επόµεν ο έτος.

6978087309
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6-θριάσιο

Αυξήσεις
µισθών
από την
Πρωτοχρονιά
λόγω
µειώσεων
φόρων

Αυξήσεις στα καθαρά
ποσά των µην αίων αποδοχ ών τους θα λάβουν
από τον Ιαν ουάριο του
2020 εκατοµµύρια µισθωτοί του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα καθώς και
εκατον τάδες
χ ιλιάδες
συν ταξιούχ οι καθώς από

3ο τέκν ο + 220 ευρώ για
το 4ο τέκν ο).

Η έκπτωση αυτή αν τιστοιχ εί σε έµµεσο αφορολόγητο όριο εισοδήµατος
12.000 ευρώ.

το ν έο έτος ο υπολογισµός της µην ιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήµατος επί των µισθών και
των συν τάξεων θα γίν εται µε τη ν έα φορολογική
κλίµακα που προωθεί η
κυβέρν ηση.
Με το φορολογικό

ν οµοσχ έδιο π ου θα
κατατεθεί στη Βουλή και
θα ψηφιστεί εν τός των
π ροσεχ ών εβδοµάδων ,
θα επέλθουν οι ακόλουθες αλλαγές στην κλίµακα
φορολογίας εισοδήµατος
των µισθωτών και των
συν ταξιούχ ων :

1. Μείωση του ελάχ ιστου φορολογικού συν τελεστή από το 22% στο
9% για το τµήµα του ετήσιου εισοδήµατος µέχ ρι
τις 10.000 ευρώ.
2 .Μείωση της ετήσιας
έκπτωσης φόρου από τα
1.950 στα 777 ευρώ για
όσους δεν βαρύν ον ται
µε εξαρτώµεν α τέκν α. Η
ν έα µειωµέν η έκπτωση
των 777 ευρώ, διαιρούµεν η µε τον ν έο µειωµέν ο συν τελεστή φόρου
9%, θα δίν ει και πάλι
έµµεσο βασικό αφορολόγητο περίπου 8.636 ευρώ,
όσο και το ισχ ύον σήµερα.

3. Προσαύξηση της
έκπ τωσης φόρου των
777 ευρώ κατά 33 ευρώ
και διαµόρφωσή της στα
810 ευρώ για κάθε µισθωτό, συν ταξιούχ ο και
κατ’ επάγγελµα αγρότη, ο
οποίος βαρύν εται µε 1
εξαρτώµεν ο τέκν ο. Η
έκπ τωση αυτή, διαιρούµεν η µε τον ελάχ ιστο
συν τελεστή 9%, θα δίν ει
έµµεσο αφορολόγητο όριο
εισοδήµατος 9.000 ευρώ
(έν αν τι 8.863 ευρώ σήµερα) σε κάθε µισθωτό,
συν ταξιούχ ο και κατ’
επάγγελµα αγρότη µε 1
εξαρτώµεν ο τέκν ο.
4. Προσαύξηση της
έκπ τωσης φόρου των

777 ευρώ κατά 123 ευρώ
για κάθε µισθωτό, συν ταξιούχ ο και κατ’ επάγγελµα αγρότη ο οπ οίος
βαρύν εται µε 2 εξαρτώµεν α τέκν α (συν 33 ευρώ
για το πρώτο και συν 90
ευρώ για το δεύτερο
τέκν ο). ∆ηλαδή, η συν ολική έκπτωση φόρου για
κάθε µισθωτό, συν ταξιούχ ο και κατ’ επάγγελµα αγρότη µε 2 εξαρτώµεν α
τέκν α
θα
αν έρχ εται σε 900 ευρώ.
Η έκπτωση αυτή, διαιρούµεν η µε τον ελάχ ιστο
συν τελεστή 9%, θα δίν ει
έµµεσο αφορολόγητο όριο
εισοδήµατος 10.000 ευρώ
σε κάθε µισθωτό και
συν ταξιούχ ο µε 2 εξαρτώµεν α τέκν α.
5.
Περαιτέρω π ροσαύξηση της έκπτωσης
φόρου των 900 ευρώ
κατά 220 ευρώ για κάθε
επ ιπ λέον
εξαρτώµεν ο
τέκν ο µέχ ρι το 4ο.

Συν επώς:
– Η συν ολική έκπτωση
φόρου για κάθε µισθωτό,
συν ταξιούχ ο και κατ’
επάγγελµα αγρότη µε τρία
εξαρτώµεν α τέκν α θα
αν έρχ εται σε 1.120 ευρώ
(900 ευρώ µέχ ρι τα 2
τέκν α + 220 ευρώ για το
3ο τέκν ο). Η έκπτωση
αυτή θα ισοδυν αµεί µε
έµµεσο αφορολόγητο όριο
εισοδήµατος
11.000
ευρώ.
– Η συν ολική έκπτωση
φόρου για κάθε µισθωτό,
συν ταξιούχ ο και κατ’
επάγγελµα αγρότη µε 4
εξαρτώµεν α τέκν α θα
αν έρχ εται σε 1.340 ευρώ
(900 ευρώ µέχ ρι τα 2
τέκν α + 220 ευρώ για το

6. Σταδιακή αποκλιµάκωση της ισχ ύουσας
κατά περίπτωση έκπτωσης φόρου κατά 20 ευρώ
για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήµατος πάν ω από το
επ ίπ εδο των 12.000
ευρώ.

7. Μείωση των φορολογικών συν τελεστών που
εφαρµόζον ται πάν ω από
το επίπεδο ετησίου εισοδήµατος των
20.000
ευρώ κατά µία π οσοστιαία µον άδα.
Η νέα κλίµακα

Με τις παραπάν ω αλλαγές στη κλίµακα φορολογία εισοδήµατος η
οποία θα ισχ ύσει από το
2020 για µισθωτούς και
συν ταξιούχ ους θα έχ ει
ως εξής:

A) Συν τελεστής φόρου
9% (αν τί 22%) για το
τµήµα του ετησίου εισοδήµατος µέχ ρι τα 10.000
ευρώ

Β) Συν τελεστής φόρου
22% (όπως και σήµερα)
για το τίµηµα του ετήσιου
εισοδήµατος απ ό τα
10.000,01 έως τα 20.000
ευρώ.

Γ) Συν τελεστής φόρου
28% (αν τί 29%) για το
τµήµα του ετησίου εισοδήµατος από τα 20.000,
01 ευρώ έως 30.000
ευρώ.

∆) Συν τελεστής φόρου
36% (αν τί 37 %) για το
τίµηµα του ετησίου εισοδήµατος
απ ό
τα
30.000,01 ευρώ έως τα
40.000 ευρώ.

Ε )Συν τελεστής φόρου
44% (αν τί 45%) για το
τίµηµα του ετησίου εισοδήµατος π άν ω απ ό τα

40.000 ευρώ.

Ο
φόρος
π ου
θα
προκύπτει από την παρακάτω κλίµακα θα µειών εται:
-Κατά 777 ευρώ για κάθε
µισθωτό και συν ταξιούχ ο
χ ωρίς εξαρτώµεν α τέκν α

-Κατά 810 ευρώ για κάθε
µισθωτό και συν ταξιούχ ο
µε 1 εξαρτώµεν ο τέκν ο.

-Κατά 900 ευρώ για κάθε
µισθωτό και συν ταξιούχ ο
µε 3 εξαρτώµεν α τέκν α

-Κατά 1200 ευρώ για κάθε
µισθωτό και συν ταξιούχ ο
µε 3 εξαρτώµεν α τέκν α.

Η ν έα αν αµορφωµέν η
φορολογική κλίµακα θα
λαµβάν εται υπόψη για τον
υπολογισµό των µην αίων
κρατήσεων φόρου εισοδήµατος επί των µισθών και
των συν τάξεων από την
1η Ιαν ουαρίου του 2020.
Ως εκ τούτου από το ν έο
έτος, οι κρατήσεις αυτές
θα µειωθούν για εκατοµµύρια
µισθωτούς
και
συν ταξιούχ ους.Ειδικά µε
την εφαρµογή της ν έας
φορολογικής κλίµακας οι
µην ιαίες κρατήσεις φόρου
θα µειωθούν από την 1η
Ιαν ουαρίου του 2020:
-Έως 14,75 ευρώ για
όσους µισθωτούς και
συν ταξιούχ ους
λαµβάν ουν π άν ω απ ό 617
ευρώ κάθε µήν α και δεν
βαρύν ον ται µε τέκν α.
-Έως 13,33 ευρώ για
όσους µισθωτούς και
συν ταξιούχ ους
λαµβάν ουν π άν ω απ ό 633
ευρώ κάθε µήν α και
βαρύν ον ται µε 1 τέκν ο.
– Έως 16,67 ευρώ για
όσους µισθωτούς και
συν ταξιούχ ους
λαµβάν ουν π άν ω απ ό 650
ευρώ κάθε µήν α και
βαρύν ον ται µε 2 τέκν α.
-Έως 26,67 ευρώ για
όσους µισθωτούς και
συν ταξιούχ ους
λαµβάν ουν π άν ω απ ό 682
ευρώ κάθε µήν α και
βαρύν ον ται µε 3 τέκν α.
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Συνεργασία της ∆ευτεροβάθµιας
Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου
Αχαρνών µε το θεραπευτικό
κέντρο Ίασις για δωρεάν
υπηρεσίες

Με έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΝΠ∆∆ ∆ευτεροβάθµιας Σχ ολικής Επιτροπής που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Νοεµβρίου και µετά
από
απόφαση του εκάστοτε σχ ολικού Συµβούλιου συν οδευόµεν η από σχ ετικό αίτηµα, υπάρχ ει κάθε Τρίτη η
δυν ατότητα ∆ωρεάν προσφοράς Υ πηρεσιών Λογοθεραπείας , ∆υσλεξίας – Μαθησιακών δυσκολιών , αν απτυξιακών διαταραχ ών , ειδικής αγωγής, ψυχ ολογικής και
παιδοψυχ ιατρικής υποστήριξης στα παιδιά της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχ αρν ών από το
Πρότυπο Θεραπευτικό Κέν τρο ΙΑΣΙΣ.
Πληροφορίες στο Γραφείο ∆ευτεροβάθµιας Σχ . Επ.
∆ήµου Αχ αρν ών .

Ευχαριστήριο

Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβούλιου επιθυµώ
και οφείλω να ευχαριστήσω το Πρότυπο Θεραπευτικό Κέντρο ΙΑΣΙΣ και την Κα. Μαραγκάκη
Μαρίνα Επιχειρηµατία Λογοπαθολόγο –Λογοθεραπεύτρια, Ειδική Παιδαγωγό, Σύµβουλο Ψυχικής
Υγείας – Ψυχοπαιδαγωγό για τις προσφερόµενες
εργασίες και τη γενικότερη αγάπη της προς τα Παιδιά.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ιωάννης Μίχας

48

θριάσιο-7

ΜΕΓΑΡΑ: Νέο διετές Πρόγραµµα Erasmus
για τον Αθλητισµό εξασφάλισε το Ν.Π.∆.∆. Ηρόδωρος

Τ

η χρηµατοδότηση ύψους 399.000 ευρώ από
το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ERASMUS + για
τον Αθλητισµό εξασφάλισε το ∆.Σ. και η Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» κ. Γιάννα Ρήγα
µετά από εντατική δουλειά και την υποβολή εµπεριστατωµένης πρότασης στο πρόγραµµα τον
Απρίλιο του 2019 µε τον διακριτικό τίτλο “KINESIS”, όπως αναφέρει το www.megara.org .Σκοπός
του προγράµµατος είναι η κοινωνική ένταξη των
παιδιών των ευπαθών κοινωνικών οµάδων και
οικονοµικά ασθενέστερων µέσα από τον Αθλητισµό σε συνεργασία των σχολείων και των αθλητικών συλλόγων ώστε να τους δοθούν ίσες ευκαιρίες συµµετοχής.

Επίσης στοχ εύει στην αν άπτυξη δεξιοτήτων και ικαν οτήτων για τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής ώστε
ν α προάγουν αυτή την συν εργασία σχ ολείων και αθλητικών συλλόγων .
Η διάρκεια του προγράµµατος θα είν αι δύο έτη και οι
εταίροι-φορείς υποδοχ είς, που επιλέχ θηκαν ν α πάρουν µέρος, διαθέτουν σηµαν τική εµπειρία σε αν άλογα
προγράµµατα κιν ητικότητας και µεταφοράς τεχ ν ογν ωσίας, µεταξύ αυτών και το Παν επιστήµιο Αθλητισµού
της Λιθουαν ίας.

Αν αµεν όµεν α αποτελέσµατα από την υλοποίηση του
σχ εδίου είν αι:

Η εν θάρρυν ση της συµµετοχ ής στον αθλητισµό,
στην κοιν ων ικοποίηση, στην προώθηση εθελον τικών
δραστηριοτήτων , στην αν ταλλαγή των αξιών και των
ίσων ευκαιριών .
Η π αροχ ή υπ οστηρικτικών υπ ηρεσιών και η
εν ίσχ υση δεξιοτήτων παιδιών της σχ ολικής κοιν ότητας
που προέρχ ον ται από ευπαθείς κοιν ων ικές οµάδες
και η εν εργή συµµετοχ ή τους στον Αθλητισµό µέσα

από το πρόγραµµα και τις δράσεις του και τη διασύν δεσή τους µε τα κοιν ά.
Η απόκτηση διαπολιτισµικής συν είδησης των καταρτιζοµέν ων και η δυν ατότητα συµµετοχ ής σε ευρωπαϊκά
«δίκτυα γν ώσης»και η γόν ιµη αλληλεπίδραση.
Η εν δυν άµωση της συµµετοχ ής όλων των εµπλεκοµέν ων σε έν α ευρωπαϊκό περιβάλλον «∆ια Βίου Μάθησης» και η απόκτηση πιστοποιηµέν ων γν ώσεων και
δεξιοτήτων του προσωπικού ΝΠ∆∆ «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» και
των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής.
Μεταξύ άλλων στις δράσεις που θα πραγµατοποιηθούν θα είναι:

Συναντήσεις, ηµερίδες, επαφές µε τοπικούς και
εθνικούς φορείς, επισκέψεις, συνέντευξη τύπου,
χρήση και προβολή µέσων κοινωνικής δικτύωσης,
καταγραφή απόψεων των παιδιών και των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής καθώς και η δηµιουργία
προπονητικών προγραµµάτων και εργαλείων για
τους ίδιους.
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Πόλεµος «νονών» χωρίς τέλος: ∆ώδεκα συµβόλαια θανάτου σε 2 χρόνια
Το µαφιόζικο χτύπηµα στο Χαϊδάρι. Ποιοι µπαίνουν αρχικά στο στόχαστρο των αστυνοµικών αρχών

Σ

τους µηυµένους στον κόσµο της νύχτας
ήταν γνωστό ότι ο 49χρονος επι χει ρηµατίας, ο οποίος «γαζώθηκε» µε καλάσνικοφ στο Χαϊδάρι, φοβόταν για τη ζωή του. Οπως
ανέφερε το «Εθνος της Κυριακής», δεν είναι
τυχαίο ότι είχε ενισχύσει σηµαντικά τα µέτρα ασφαλείας του, γνωρίζοντας ότι έχει ισχυρούς εχθρούς. Ο 49χρονος, πατέρας τριών παιδιών, πλήρωνε για την ασφάλειά του τουλάχιστον έξι άντρες.
Οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν εάν δύο
από αυτούς ήταν οι αστυνοµικοί µε πολιτικά που
βρίσκονταν δίπλα του την ώρα της εκτέλεσης, ενώ
έρευνα γίνεται για να διαπιστωθεί εάν ήταν στη
«δούλεψή» του ακόµα δύο αστυνοµικοί σε άλλη
βάρδια.
Οι υπόλοιποι φρουροί του ήταν ιδιώτες, οι
οποίοι επίσης τον συνόδευαν µε µοτοσικλέτες.
Το αυτοκίνητό του, ωστόσο, δεν είχε θωράκιση,
παρά τις συµβουλές που του είχαν δώσει άνθρωποι του περιβάλλοντός του να µετακινείται µε
θωρακισµένο όχηµα. Παρότι πλήρωνε σηµαντικά
ποσά για την ασφάλειά του (υπολογίζονται σε
περίπου 400 ευρώ την ηµέρα), την ώρα της επίθεσης από τους κρανοφόρους ενόπλους κανένας
δεν τον προστάτευσε. Οι ένοπλοι αστυνοµικοί
που ήταν παρόντες δεν απέτρεψαν το χτύπηµα,
ενώ δεν αποκλείεται να υπήρχαν στο σηµείο και
ιδιώτες συνοδοί που τράπηκαν σε φυγή.
Αστυνοµικές πηγές εξηγούν ότι ο 49χρονος,
πρώην ιδιοκτήτης µεγάλων χαρτοπαικτικών

λεσχών, είχε «υπόγειες» σχέσεις µε αστυνοµικούς από πολύ παλιά και για τουλάχιστον 20 χρόνια. Η πρώτη φορά που µπήκε για τον λόγο αυτό
στο µικροσκόπιο των Αρχών ήταν το 1998, όταν το
όνοµά του είχε εµπλακεί σε έρευνα για εκτεταµένο
κύκλωµα διαφθοράς στην Αστυνοµία. Τα χρόνια
που ακολούθησαν το όνοµά του απασχόλησε τις
Αρχές για υποθέσεις σωµατεµπορίας και διαχείρι σης παράνοµων χαρτοπαι κτι κών λεσχών. Η
Αστυνοµία, πλέον, καλείται να απαντήσει στο
ποιοι είναι οι εκτελεστές, οι οποίοι οργάνωσαν
και έφεραν σε πέρας ένα συµβόλαιο θανάτου, µε
στόχο έναν επιχειρηµατία που φυλάσσεται από
τουλάχιστον δύο ενόπλους το οκτάωρο.

Πολλώ δε µάλλον εάν γνώριζαν ότι κάποιοι από
αυτούς είναι αστυνοµικοί. Σε τέτοιες επιθέσεις οι
δράστες λαµβάνουν υπόψη τους όλα τα σενάρια
και στη συγκεκριµένη περίπτωση ένα από αυτά
ήταν να σκοτωθεί αστυνοµικός. Αυτός είναι και ο
λόγος που αρκετοί στον κόσµο της νύχτας κάνουν
λόγο για ένα «χρυσοπληρωµένο» συµβόλαιο,
που κόστισε ακριβά -µπορεί ακόµα και 200.000
ευρώ- στους εντολείς του. Ο ηθικός αυτουργός,
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Ασφάλειας, θα
µπορούσε να είναι κάποιος από τους εναποµείναντες πανίσχυρους «νονούς» της Αθήνας.
Τα τελευταία δυόµισι χρόνια έχουν εκτελεστεί
συνολικά 12 συµβόλαια θανάτου, τα οποία έχουν
αλλάξει τον χάρτη της αθηναϊκής νύχτας.

Οι «σκληροί» των κυκλωµάτων είναι συνήθως
άνδρες αλβανικής καταγωγής, ενώ οι αρχηγοί
είναι πάντα Ελληνες.

Στην περίπτωση της δολοφον ίας µε 18
σφαίρες του 49χρον ου επιχειρηµατία στο Χαϊδάρι, στο µικροσκόπιο µπαίν ουν -τουλάχιστον αρχικά- σεσηµασµέν οι κακοποιοί που
έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές
και έχουν «χαρτογραφηθεί» ως µέλη σκληρής
οµάδας «ν ον ών » που πουλάει προστασία σε
µαγαζιά.

Η Αστυνοµία θα εξετάσει εάν κάποιοι από
αυτούς συµµετείχαν στη συµπλοκή που είχε γίνει
τα ξηµερώµατα της 4ης Ιουλίου 2018 ανάµεσα σε
οµάδες Αλβανών ενόπλων έξω από γνωστή καφετέρια της οδού Μαυροµµαταίων, ιδιοκτησίας του
49χρονου επιχειρηµατία που δολοφονήθηκε.
Το τοπίο, πάντως, είναι ακόµα αρκετά θολό,
διότι διανύουµε περίοδο µεγάλων ανακατατάξεων
στον «σκοτεινό» αυτό κόσµο. «Κάθε περίπου 10
χρόνια αλλάζει ο χάρτης, µέσω πολλών και
συνεχών εκτελέσεων. Εχουν εξοντωθεί τα περισσότερα από τα µεγαλύτερα κεφάλια της Αθήνας. Οι
µεγαλύτερες οµάδες “νονών” αυτήν τη στιγµή είναι
τέσσερις. Μεταξύ τους γίνεται πόλεµος. Κάποιες
εξ αυτών έχασαν τους αρχηγούς τους και πήραν
άλλοι πρωτοβουλίες» εξηγεί αστυνοµική πηγή.
(πηγή: ethnos.gr)
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Μέγαρα : Τι είπε ο δράστης στον αδελφό του µετά το φονικό
Τα προβλήµατα µε την εν διαστάσει σύζυγό του και η µαρτυρία της

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το φονικό στα
Μέγαρα όπου ο σωφρονιστικός υπάλληλος
σκότωσε τον 48χρονο κουνιάδο του και τραυµάτισε την 43χρονη σύζυγό του.
Σύµφωνα µε τα όσα έγιναν γνωστά µετά το
άγριο φονικό, ο 50χρονος προέβη σε αυτό το
στυγερό έγκληµα επειδή θεωρούσε πως
υπεύθυνος για τον χωρισµό του µε την σύζυγό
του ήταν ο 48χρονος αδελφό της.
Ο 50χρονος µάλιστα ο οποίος φέρεται να
αντιµετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήµατα δεν δίσταζε να λέει στην πρώην σύζυγό
του: «θα τα πληρώσει όλα ο αδελφός σου».

Το τηλεφώνηµα στον αδελφό του µετά το
φονικό
Στην δηµοσιότητα µάλιστα βγήκε το πρώτο
τηλεφώνηµα που έκανε ο δράστης µετά το
φονικό στα Μέγαρα.
Ο πρώτος άνθρωπος µε τον οποίο επικοινώνησε ήταν ο αδελφός του:
«Γύρω στις 19:30 µε πήρε τηλέφωνο ο αδελφός µου και µου είπε ότι είχε πάει στο σπίτι της
πρώην γυναίκας του στα Μέγαρα για να δει το
παιδί. ∆εν θυµόταν όµως τι είχε γίνει. Μου είπε
ότι πίστευε ότι είχε κάνει κάποιο κακό. Τον
ρώταγα αλλά δεν έβγαζα νόηµα απ’ όσα µου
έλεγε», λέει ο αδελφός του δράστη.
Όταν ενηµερώθηκε από το διαδίκτυο για το τι
είχε συµβεί επικοινώνησε και πάλι µαζί του.
«Του είπα να πάρει αµέσως το δικηγόρο του.
Αργότερα, µε πήρε αυτή και µου είπε να βρεθούµε όλοι µαζί, για να παραδοθεί ο αδελφός

µου στην ασφάλεια. Έτσι και έγινε. Όταν τον
είδα, ήταν σοκαρισµένος, δεν τον ρώτησα κάτι.
Στους αστυνοµικούς είπα για την πιεσµένη
κατάσταση στην οποία ήταν», τόνισε ο αδελφός του 50χρονου σωφρονιστικού στον Ant1.

Τα οικογενειακά προβλήµατα του σωφρονιστικού υπαλλήλου

Σύµφωνα µε µάρτυρες από το στενό του περιβάλλον, ο 50χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος τον τελευταίο καιρό ήταν πολύ πιεσµένος επειδή η γυναίκα του έφυγε µε το παιδί
τους για τα Μέγαρα, µε αποτέλεσµα να µη
µπορεί να το βλέπει εύκολα.
Σύµφωνα µε συναδέλφους του, εξέφραζε
συχνά το θυµό του για τον χωρισµό τους, ενώ
φαινόταν να µην µπορεί να διαχειριστεί κι ένα
ακόµα πλήγµα στην προσωπική του ζωή.
Όπως αποκαλύπτει το κεντρικό δελτίο του Star,
ο 50χρονος άνδρας είχε επισκεφτεί το µοναστήρι, την προηγούµενη Κυριακή, πέντε µέρες
πριν το φονικό.Όπως λένε επρόκειτο για έναν
πολύ αγαπητό άνθρωπο, που πήγαινε συχνά
κοντά τους, για να εκκλησιαστεί και να προσευχηθεί.

Η µαρτυρία της εν διαστάσει συζύγου του δράστη
Όπως αποκαλύπτει η εν διαστάσει σύζυγος
του δράστη είπε στις Αρχές:
«Πήγα έντροµη στο σπίτι και είδα τον αδελφό
µου ξαπλωµένο µέσα στα αίµατα και τη

γυναίκα του, λίγο πιο πέρα,
χτυπηµένη κι αυτή. Πρέπει
να σας πω κάποια πράγµατα για τον σύζυγό µου.
Γνωρίζω ότι υπάρχουν
πρωτοκολληµένα έγγραφα
στην υπηρεσία του, που
έχουν σχέση µε την ψυχική
του υγεία», ανέφερε η
γυναίκα του.
Η επίσκεψη για να δει τον
γιο του, πριν το φονικό

Λίγο πριν οπλίσει το χέρι
του, ο κατηγορούµενος πέρασε να δει τον γιο
του, σε µια µη προγραµµατισµένη συνάντηση.
Όπως ισχυρίστηκε η εν διαστάσει σύζυγός του,
το γεγονός ότι απέφυγε να τον πάει βόλτα, την
προβληµάτισε. Όµως δεν µπορούσε να φανταστεί το κακό που ερχόταν.
«Ήταν ήρεµος, έδωσε κάποια παιχνίδια στον
γιο µας, τον φίλησε κι αφού πέρασαν δύο
λεπτά µου είπε ότι θα φύγει. Μου έκανε
εντύπωση, γιατί είχε κάνει τόση απόσταση και
τον ρώτησα αν ήθελε να πάρει το παιδί µαζί
του για µια βόλτα.
Ο κατηγορούµενος αρνήθηκε, γιατί, όπως µου
είπε, δεν ήθελε να τον ταλαιπωρήσει. Λίγο
αργότερα ενηµερώθηκα ότι είχε πάει στο
σπίτι του αδελφού µου και είχε πυροβολήσει
τον ίδιο και τη γυναίκα του.

Κατηγορούµενος: «Είµαι συντετριµµένος αλλά
δε θυµάµαι τίποτα»
Ο 50χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος υποστηρίζει πως τη στιγµή του φονικού, στο µυαλό
του επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι.
«Κάποια στιγµή µίλησα µε τον αδελφό µου, δε
θυµάµαι να τον πήρα εγώ ή εκείνος και του
ζήτησα βοήθεια, για το πώς θα φύγω από τα
Μέγαρα. Σήµερα ενηµερώθηκα για το περιστατικό που έγινε. Είµαι συντετριµµένος, αλλά
δε θυµάµαι τίποτε άλλο».
Ο 50χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος
κρατείται προσωρινά στην Υποδιεύθυνση
Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής, ενώ σήµερα
Τρίτη αναµένεται να οδηγηθεί στον ανακριτική για απολογία.
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10-θριάσιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032

ΓΑΜΟΣ

Ο ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ
ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει
στον Ασπρόπυργο, ζητεί εργαζόµενους για αποθήκες
στη Μάνδρα, Μαγούλα. Άµεση πρόσληψη, µισθός, ασφάλεια,
άνδρες - γυναίκες για φορτοεκφορτώσεις, παραλαβές,
πικαδόρους, ανασυσκευασία,
χειριστές κλαρκ, αποστολή βιογραφικών
qualityproductionsolutions@gmail.com
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105556064
Ωράριο : 9:00-16:00 ΚΙΝΗΤΟ 6982220794
ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ 27 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (ΚΑΦΕ - ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6983595319 & 2105596108 (ΕΛΕΝΗ)

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 90τµ
όπισθεν ∆ηµαρχειου, έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού της
Θεοτόκου στον Ασπρόπυργο
τηλ. 6977426279

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΤΗΛ. 6932154263
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Κανονικά θα λειτουργούν σήµερα τρένα και προαστιακός
Η εταιρεία ενηµερώνει το επ ιβατικό κοινό π ως κανονικά
θα π ραγµατοπ οιηθούν και τα δροµολόγια την ερχόµενη Πέµπ τη 7
Νοεµβρίου και την Τρίτη 12 Νοεµβρίου 2019.

Καν ον ικά θα πραγµατοποιηθούν σήµερα Τρίτη τα δροµολόγια στα τρέν α
συµπεριλαµβαν οµέν ου και του προαστιακού, σύµφων α µε αν ακοίν ωση της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.

Επίσης, η εταιρεία εν ηµερών ει το επιβατικό κοιν ό πως καν ον ικά θα πραγµατοποιηθούν και τα δροµολόγια την

ερχ όµεν η Πέµπτη 7 Νοεµβρίου και την
Τρίτη 12 Νοεµβρίου 2019.

Οι απεργιακές κιν ητοποιήσεις που είχ ε
αποφασίσει το ∆.Σ. της Παν ελλήν ιας
Οµοσπον δίας Σιδηροδροµικών µε
απόφαση του δικαστηρίου (είχ αν προσφύγει οι διοικήσεις ΕΕΣΣΤΥ και
ΤΡΑΙΝΟΣΕ) κρίθηκαν παράν οµες.

Καλλιθέα: Γυναίκα
πυροβολήθηκε στο κεφάλι
ύστερα από καυγά
Τραυµατισµέν η στο Τζάν ειο Νοσοκοµείο ν οσηλεύεται µία γυν αίκα, η οποία
δέχ τηκε πυροβολισµό εν ώ βρισκόταν σε
καφέ-µπαρ στην οδό Μαυροµιχ άλη 22
στην Καλλιθέα
Αστυν οµικές πηγές αν αφέρουν ότι η
γυν αίκα είχ ε στις 8.00 το πρωί της ∆ευτέρας άγριο καυγά µε άν τρα µέσα στο
µαγαζί.
Ο άν τρας είχ ε πάν ω του όπλο, το οποίο
κατείχ ε παράν οµα. Κάτω από αδιευκρίν ιστες συν θήκες η γυν αίκα δέχ θηκε
πυροβολισµό στο κεφάλι.
Η µία εκδοχ ή είν αι ν α την πυροβόλησε

θριάσιο-11

ο άν τρας και η άλλη ν α προσπάθησε ν α
αυτοκτον ήσει.
∆εν αποκλείεται και το σεν άριο το όπλο
ν α εκπυρσοκρότησε πάν ω στην προσπάθεια του άν τρα ν α πάρει το όπλο
από τα χ έρια της γυν αίκας.
Η γυν αίκα ν οσηλεύεται σε κρίσιµη κατάσταση εν ζωή στο Τζάν ειο.

12-θριάσιο

Τρίτη 5 Νοεµβρίου 2019

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΑ∆ΕΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6975304052

Η εταιρεία Advisor Service Pack
ζητά προσωπικό:
Άνδρες & γυναίκες για picking και scanner
Άνδρες & γυναίκες για ανειδίκευτη εργασία
Χειριστές µηχανηµάτων clark & BT
Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας
Μισθός πολύ ικανοποιητικός µε ένσηµα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: Νίκης & Σπύρου Λούη (Γερµανικά),
Ασπρόπυργος 19300

Ενοικιάζεται κατάστηµα 170 τµ στο κέντρο
του Ασπροπύργου ∆ηµητρίου
Λιάκου 14\ – Πρώην «Ναϊάς».
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974161382
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00
Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. Ο∆ΟΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΖHTΕΙTAI BOHΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ Ε∆ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΥΡΩ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 9.00 ΕΩΣ 16.00
ΤΗΛΕΦ ΩΝΟ 6941638447
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θριάσιο-13

Κοινωνικό Μέρισµα: Τον Νοέµβριο τελικά ποσά & δικαιούχοι -Πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις

Σ

τα µέσα Νοεµβρίου που θα
είν αι διαθέσιµα περισσότερα
στοιχεία για την εκτέλεση του
κρατικού προϋπολογισµού, αν αµέν εται ν α «κλειδώσει» το εύρος
αλλά και οι δικαιούχοι του φετιν ού
κοιν ων ικού µερίσµατος.
Σύµφωνα µε πληροφορίες µέχρι τις
20 Νοεµβρίου που η κυβέρνηση θα
καταθέσει τον προϋπολογισµό στη
Βουλή, θα δηµοσιοποιήσει και τις
προθέσεις της για το λεγόµενο κοινωνικό µέρισµα, δηλαδή τη διανοµή
του προβλεπόµενου υπερπλεονάσµατος.
Όλα δείχνουν ότι οι αιτήσεις θα
αρχίσουν να υποβάλλονται στις αρχές
∆εκεµβρίου (2 ή 3 ∆εκεµβρίου).
Αυτό που µένει να αποσαφηνιστεί
είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων θα
χορηγηθεί το κοινωνικό µέρισµα,
καθώς και τα κατά κεφαλήν ποσά. Η
κυβέρνηση, προσανατολίζεται στην
κατεύθυνση θεσµοθέτησης του κοινωνικού µερίσµατος, σαν επίδοµα
που θα χορηγείται κάθε χρόνο.
Η νεότερη εκτίµηση κάνει λόγο για
ένα υπερπλεόνασµα πάνω από 1 δισ.
ευρώ, που αφήνει περιθώρια για
πλήθος ευεργετικών παρεµβάσεων
λίγο πριν τα Χριστούγεννα και συγκεκριµένα το διάστηµα (16 – 20 ∆εκεµβρίου) .
Οι επιλογές που εξετάζει το οικονοµικό επιτελείο για τη διανοµή του κοινωνικού µερίσµατος φέτος, αφορούν:
— την οικονοµική στήριξη των χαµηλόµισθων και χαµηλοσυνταξιούχων
στο τέλος του χρόνου, µέσω ενός
εφάπαξ ποσού (όπως παραδοσιακά
συνέβαινε τα προηγούµενα χρόνια),

ητής περιουσίας του νοικοκυριού
(επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα ή και
δίκυκλα) δεν µπορεί να υπερβαίνει
στο σύνολό της το ποσό των 6.000
ευρώ.
β) Το συνολικό ύψος εισοδήµατος
ή καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και
η τρέχουσα αξία µετοχών, οµολόγων
κ.λπ. δεν µπορεί να υπερβαίνουν το
εξής ποσό, έως έξι µήνες πριν από
την υποβολή της αίτησης:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 1.200
ευρώ.
— την χρησιµοποίηση του υπερπλεονάσµατος ως «µαξιλάρι» για την
κάλυψη έκτακτων δηµοσιονοµικών
αναγκών, όπως για παράδειγµα τα
αναδροµικά των συνταξιούχων που
εκκρεµούν από τις αποφάσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας,

— την αξιοποίηση του ποσού για
παρεµβάσεις ελάφρυνσης και εισοδηµατικής ενίσχυσης νοικοκυριών ευάλωτων κοινωνικών οµάδων όπως
άνεργοι, περιστασιακά απασχολούµενοι και γενικά νοικοκυριά που διαβιούν µε εισόδηµα κάτω από το όριο
της φτώχειας. Το σενάριο αυτό «φωτογραφίζει» ως δικαιούχους του
µερίσµατος όσους εισπράττουν το
Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης,
— την χρήση µέρους του υπερπλεονάσµατος ως επιστροφή στις επιχειρήσεις του 5% της προκαταβολής
φόρου που έχει βεβαιωθεί µε τις

φετινές δηλώσεις φόρου εισοδήµατος (εφάπαξ έκπτωση από το 100%
στο 95%).
Ειδικά σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους του ΚΕΑ από την 1η Νοεµβρίου
του 2018 ισχύει ένας νέος κανονισµός, φέρνοντας πιο στοχευµένα κριτήρια για τους δικαιούχους.
Τα κριτήρια είναι εισοδηµατικά και
καθορίζονται από την κινητή και
ακίνητη περιουσία κάθε νοικοκυριού.
Συγκεκριµένα, βάσει της Κ.Υ.Α.
∆13/οικ./33475/1935/2018 ισχύουν
οι εξής προϋποθέσεις:
Ακίνητη περιουσία: Η συνολική αξία
της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 90.000 ευρώ για το µονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόµενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο µέλος και έως 150.000 ευρώ.
Κινητή περιουσία:
α) Η αντικειµενική δαπάνη της κιν-

Νοικοκυριό αποτελούµενο από δύο
ενήλικα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια µε ένα ανήλικο µέλος, 1.800
ευρώ.

Νοικοκυριό αποτελούµενο από δύο
ενήλικα και ένα ανήλικο µέλος ή
µονογονεϊκή οικογένεια µε δύο ανήλικα µέλη, 2.100 ευρώ.

Για νοικοκυριό αποτελούµενο από
τρία ενήλικα µέλη ή δύο ενήλικα και
δύο ανήλικα µέλη ή µονογονεϊκή
οικογένεια µε τρία ανήλικα µέλη, το
όριο που τίθεται είναι τα 2.400 ευρώ.
Για νοικοκυριό αποτελούµενο από
τρία ενήλικα και ένα ανήλικο µέλος ή
δύο ενήλικα και τρία ανήλικα µέλη ή
µονογονεϊκή οικογένεια µε τέσσερα
ανήλικα µέλη, το όριο αυξάνεται στα
2.700 ευρώ.
Για νοικοκυριό αποτελούµενο από
τέσσερα ενήλικα µέλη ή δύο ενήλικα
και τέσσερα ανήλικα µέλη ή µονογονεϊκή οικογένεια µε πέντε ανήλικα
µέλη, το όριο φτάνει στα 3.000 ευρώ.

Τετραήµερος Εορτασµός του Προστάτη της Πολεµικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ,
από την Πέµπτη 7 έως και την Κυριακή 10 Νοεµβρίου 2019.

Στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου, κέντρο εορτασµού θα είναι η
112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.

Ο

εορτασµός του Προστάτη της Πολεµικής Αεροπορίας, Αρχ αγγέλου Μιχ αήλ, θα είν αι τετραήµερος και θα διαρκέσει από την Πέµπτη 7 έως και
την Κυριακή 10 Νοεµβρίου 2019.
Στην περιοχ ή του Θριάσιου πεδίου, κέν τρο εορτασµού θα είν αι η 112 Πτέρυγα Μάχ ης στην Ελευσίν α.

Από την Πέµπτη 7 έως και την Κυριακή 10 Νοεµβρίου 2019, θα λειτουργεί στατική και φωτογραφική έκθεση αεροσκαφών και ελικοπτέρων . Ειδικευµέν ο προσωπικό θα παρέχ ει πληροφορίες για τα εκθέµατα καθώς
και για το έργο, την αποστολή, την κοιν ων ική προσφορά και την συν δροµή της Πολεµικής Αεροπορίας στην
πρόληψη και αν τιµετώπιση έκτακτων αν αγκών .
Η Πτέρυγα θα είν αι επισκέψιµη για το κοιν ό τις εξής
ηµέρες και ώρες:
•Πέµπτη 7 Νοεµβρίου 2019 (09:00 – 17:00)

•Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2019 (13:00 – 17:00)
•Σάββατο 9 Νοεµβρίου 2019 (09:00– 17:00)
•Κυριακή 10 Νοεµβρίου 2019 (09:00-17:00).

14-θριάσιο

Τρίτη 5 Νοεµβρίου 2019

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοικιαση ή πώληση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο
µε εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

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 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

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. ∆/νση: Λ. Συγγρού 15 - 17
Τ.κ.: 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov.gr

Αθήνα, 4/11/19

Ανακοίνωση

Αρ. πρωτ.: 693164

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) ανακοινώνεται ότι:

Η ∆/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής
Ενότητας ∆υτικής Αττικής διαβίβασε στο Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής το µε αριθµ. πρωτ.
5652/Φ4.13/21-10-2019 έγγραφο
µε θέµα «∆ιαβίβαση στοιχείων για
ενηµέρωση του κοινού, που αφορ-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

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 καραµαγκά.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,
AIR
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

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

ούν την εγκατάσταση αποθήκευσης υγρών καυσίµων & ανάµιξης/συσκευασίας ορυκτελαίων της
εταιρείας ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ
Α.Ε.Β.Ε.Π. στο 17ο χλµ της νέας
Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου
στο ∆ήµο Ασπροπύργου Αττικής.»
η οποία δραστηριοποιείται στην
αποθήκευση Υγρών καυσίµων και
στην ανάµιξη και συσκευασία ορυκτελαίων. Η εγκατάσταση διαθέτει
λιµενική εγκατάσταση (Προβλήτα)
µε πλατφόρµα φορτοεκφόρτωσης
δεξαµενόπλοιων υγρών καυσίµων
και σταθµό φόρτωσης βυτιοφόρων
οχηµάτων.

Τα ανωτέρω προϊόντα ταξινοµούνται (ανά περίπτωση και είδος)
ως εύφλεκτα έως πολύ εύφλεκτα,
επικίνδυνα για το περιβάλλον,
τοξικά, που µπορούν να προκαλέσουν εκρηκτικά µίγµατα.
Η υπόψη εγκατάσταση βρίσκεται
στον ∆ήµο Ασπροπύργου στο 17ο
χλµ. της Εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου. Πλησίον αυτής βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των εταιρειών
«Τσιµεντοβιοµηχανία
Χάλυψ»,
«Ελινόιλ εµπορία κάρβουνα» και

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467
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 κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, µονοκατοικία 90 τ.µ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται λόγω

αποθήκη υλικών του Α∆ΜΗΕ. Αναφορικά µε την πιθανότητα εκδήλωσης Πολλαπλασιαστικού φαινοµένου στις ανωτέρω εγκαταστάσεις,
αυτές δεν δύναται να επηρεαστούν
από φαινόµενο ντόµινο.

Η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016
(SEVESO III) λόγω της αποθήκευσης
υγρών καυσίµων. Σε
περίπτωση ατυχήµατος, η διαρροή των υγρών καυσίµων δύναται
να προκαλέσει ρύπανση του εδάφους και υδάτων-θάλασσα εφόσον
υπάρχει διαφυγή προς το περιβάλλον.
Εφόσον προκληθεί πυρκαγιά
υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω συνεπειών (π.χ. ρύπανση της ατµόσφαιρας, έκρηξη κλπ) Σε µια πυρκαγιά είναι δυνατόν να προκληθεί
έκλυση και διασπορά τυπικών
προϊόντων καύσης υδρογονανθράκων, όπως µονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα
(CO2), άκαυστοι υδρογονάνθρακες (καπνός), οξείδια του αζώτου,
καυσαέρια και άλλες χηµικές
ουσίες (ειδικά σε ατελείς καύσεις).

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

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. Τηλ.
6979244790
ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
Σε περίπτωση ατυχήµατος στην
υπόψη εγκατάσταση, ενεργοποιείται η οµάδα πυρασφάλειας και
εφαρµόζεται το Εσωτερικό Σχέδιο
Έκτακτης Ανάγκης. Κατά τα πρώτα
στάδια αντιµετώπισης ο υπεύθυνος της εγκατάστασης αναλαµβάνει να ενηµερώσει τον επικεφαλής
αξιωµατικό της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, για τα αποθηκευµένα
προϊόντα, το σηµείο που έχει
προκληθεί το συµβάν, την έκταση
αυτού καθώς και άλλα χρήσιµα
στοιχεία για την κατάστρωση
σχεδίου καταστολής του συµβάντος, λαµβανοµένου υπόψη πάντα
των καιρικών συνθηκών. Με την
άφιξη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας ο επικεφαλής αξιωµατικός
της συντονίζει τις δράσεις καταστολής του συµβάντος.
Για την αναφερόµενη εγκατάσταση
έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποίησης από την αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή. Επιπρόσθετα για
την εγκατάσταση αυτή έχει καταρτισθεί Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής διαθέτει τις πληροφορίες της
παρ. 1 του άρθρου 13 της ανω-

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωµένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου. Τηλ.
6944802271

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΗΛ. 6947253136

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 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
"Εταιρεία καθαρισµών
στην
Ελευσίνα,
ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα οτέρω ΚΥΑ και η πρόσβαση σε
αυτές είναι δυνατή µετά από σχετικό αίτηµα στη Γραµµατεία του
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 11743
Αθήνα, τηλ: 2132063736-534,
email: ssona@patt.gov.gr).

Αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή της
υπόψη εγκατάστασης είναι η
∆/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής
Ενότητας ∆υτικής Αττικής. που
βρίσκεται επί της Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στο ∆ήµο Ελευσίνας
(τηλ. επικοιν. 213-2047108), προς
την οποία ο καθένας µπορεί να
λάβει γνώση σχετικά µε τον θεωρηµένο φάκελο Κοινοποίησης,
καθώς και τυχόν άλλες διαθέσιµες
σχετικές πληροφορίες πάντα µε τις
επιφυλάξεις του άρθρου 7 & 7.1
της ανωτέρω ΚΥΑ.

Επιπλέον, ενηµερωτικό υλικό µε
γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας
σε περίπτωση ΤΑΜΕ/ΒΑΜΕ, τις
οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι
πολίτες που κατοικούν πλησίον
βιοµηχανικής εγκατάστασης η
οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες
ουσίες, ώστε να λαµβάνουν τα

δήγησης, κάτοικο περιοχής
θριασίου
πεδίου.
τηλ:
210
5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυµητή προϋπηρεσία σε exvan πώληση. Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

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
Ζητούνται Ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία σε επιχείρηση
στην Ελευσίνα Τηλ.
6955242052
κα Μαρία
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
Τηλεόραση 14’’
παλαιού τύπου σε οικογένεια που την έχει
ανάγκη. 6938025013
κος ∆ηµήτρης

απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και
να γνωρίζουν την ενδεδειγµένη
συµπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιοµηχανικού ατυχήµατος µεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ)
είναι ήδη καταχωρηµένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Αττικής
(www.patt.gov.gr, και ειδικότερα
στους
συνδέσµους
https://bit.ly/2Y8Mjlb,
https://bit.ly/2kQtu80
και
https://bit.ly/32eRbqj) καθώς και
της
Γ.Γ.Π.Π.
(http://civilprotection.gr στο θέµα
Οδηγίες προστασίας/Βιοµηχανικά
Ατυχήµατα)
Το παρόν υπόκειται σε µελλοντικές
τροποποιήσεις.

Εφηµερίδα δηµοσίευσης «Θριάσιο» και link δηµοσίευσης το
www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:
•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Πρόσθετα προσόντα : Χρήση Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

•ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άριστη γνώση φορολογικών, ασφαλιστικών και εργατικών
θεµάτων
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr
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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 ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη 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

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
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16-θριάσιο

Συν εχίζεται από τη σελ. 2

Ο ∆ιοικητής της Μοίρας, Ταγµατάρχ ης Γεώργιος
Παπαµελετίου, διέταξε το Λόχ ο που βρισκόταν στο
Ηράκλειο της Κρήτης ν α επιστρέψει στο Μάλεµε, παρά
την αν τίθετη γν ώµη του Ταξίαρχ ου Γιάν ν ακα, που
ήταν ∆ιευθυν τής ∆ιευθύν σεων Καταδροµών του
Αρχ ηγείου Στρατού, που του είπε ν α περάσει το
οχ ηµαταγωγό από το Ηράκλειο ν α παραλάβει το Λόχ ο,
για αποφυγή καθυστέρησης.
Παράλληλα µερίµν ησε και φόρτωσε σε ρυµουλκά οχ ήµατα όλο τον οπλισµό της Μοίρας (όλµους- αν τιαρµατικά- βλήµατα-σφαίρες κ.λ.π ), έτσι ώστε µετά την
αποβίβαση στο ν ησί, και εφόσον βρίσκον ταν υπό
πίεση οι Λόχ οι ν α µην κουβαλάν ε τα πυροµαχ ικά
στους ώµους, αλλά ν α τα σέρν ουν .
Λίγο πριν επιβιβασθούν οι καταδροµείς στα επιταγµέν α λεωφορεία, και περί ώραν 17:00, τηλεφων εί στον
Παπαµελετίου, ο Γιάν ν ακας και του λέει: «Μετά από
ν εώτερη απόφαση δεν θα πάτε εκεί που διαταχ θήκατε,
αλλά θα πάτε στην Κύπρο µε αεροσκάφη της Πολεµικής
Αεροπορίας από τη Σούδα (και όλα αυτά µε µισόλογα)
γι’ αυτό ν α µην πάρεις βαρέα πυροµαχ ικά.
Αγν όησε και αυτήν την εν τολή και πήρε όλο το βαρύ
οπλισµό, τα αν τιαρµατικά, πυροµαχ ικά όλων των
αν τιαρµατικών , καθώς και επιπλέον βλήµατα.
Κάλεσε τον Υ ποδιοικητή Ταγµατάρχ η Άγγελο Αβραµίδη και το ∆ιευθυν τή του 3ου Γ Τάγµατος, Βασίλειο
Μαν ουρά, τους εν ηµέρωσε για την αλλαγή, τον ίζον τάς
τους ν α µην πουν τίποτε στους καταδροµείς, για ν α µη
διαρρεύσει η µυστικότητα της αποστολής, και τους διέταξε ν α κάν ουν αν ακαταν οµή των φόρτων , διότι αυτά
που θα έπαιρν αν µε το πλοίο ήταν πολλά.
Ακολούθως αν αχ ώρησε µε τζιπ, για το αεροδρόµιο και
στη συν έχ εια η φάλαγγα µε επικεφαλής ιόν Υ ποδιοικητή. Όταν έφθασε στην αίθουσα εν ηµέρωσης της 340

Μ, και µετά από συν εν ν όηση µε τους εκεί χ ειριστές,
αποφάσισαν ν α επιβιβασθούν σε κάθε αεροπλάν ο
(ΝΟRΑΤLΑ5) 30 καταδροµείς, µε τον οπλισµό τους.
Πως έσωσε το Αεροδρόµιο της Λευκωσίας

Την 23η Ιουλίου, δυο ηµέρες µετά την άφιξη της Μοίρας, αυτή υπερασπίστηκε ηρωικά το αεροδρόµιο Λευκωσίας και αν έκοψε την προέλαση των Τούρκων προς
τη Λευκωσία. Έχ ει αν αγν ωρισθεί ότι αν η στάση του
διοικητή Παπαµελετίου ήταν διαφορετική σήµερα θα το
είχ αν οι Τούρκοι. Έλαβε λοιπόν διαταγή “άν ωθεν ” ν α
παραδώσει το αεροδρόµιο στους άν δρες του ΟΗΕ αλλά
γν ωρίζον τας ότι αυτοί είχ αν φιλοτουρκική στάση και ότι
στα 100 µέτρα περίµεν αν Τούρκοι ν α τρέξουν ν α καρφώσουν τις σηµαίες τους, αρν ήθηκε ν α την εκτελέσει.
Εγκατέστησε πολυβόλα στην ταράτσα του εκεί οικήµατος και ειδοποίησε τον διοικητή της µον άδας του
ΟΗΕ ότι καθετί που θα κιν είται θα βάλλεται και ο οποίος

αν αγκάσθηκε ν α διατάξει τους άν δρες του ν α
πέσουν πρην ηδόν . Μετά από διαπραγµατεύσεις και
αφού εξασφαλίστηκε ότι δεν θα καταλάβουν οι Τούρκοι
το αεροδρόµιο υπογράφηκε παράδοση µε τους όρους
του Παπαµελετίου.
Στη δεύτερη περίπτωση πάλι, επειδή η Αµερικαν ική
πρεσβεία στη Λευκωσία ήταν περικυκλωµέν η από εκατον τάδες εξαγριωµέν ους διαδηλωτές, που απειλούσαν
ν α εισβάλλουν στο κτήριο, ο εκεί πρέσβης ζήτησε ν α
προστατευθεί και διατάχ θηκε πάλι ο Παπαµελετίου ν α
στείλει µια διµοιρία για προστασία της. Έξαλλος ο ταγµατάρχ ης δεν µπορούσε ν α πιστέψει µια τέτοια διαταγή και είπε το δεύτερο µεγάλο όχ ι, αν αφέρον τας ότι:
“Είµαι ο διοικητής της Μοίρας. Ο Θεός ο ίδιος ν α διατάξει τέτοια εν τολή δεν εκτελώ. Στείλτε µε στρατοδικείο ή
αφαιρέσετέ µου τη διοίκηση”. Και συµπλήρωσε: “Είστε
στα καλά σας, τι είν αι οι άν δρες της Μοίρας, χ ωροφυλακή ή αστυν οµία; Η πατρίδα έστειλε εδώ τα παιδιά για
ν α προστατεύσουν την Κύπρο όχ ι την Αµερικαν ική
πρεσβεία”.

