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Μ.Βορίδης:

«Στο προσωπικό των

Δήμων οι συμβασιούχοι που
σελ. 2

δικαιώνονται δικαστικά»

Μεγάλη αστυνοµική
επιχείρηση στο Μενίδι:

12 συλλήψεις µελών
συµµορίας Ροµά που
έκλεβε καταλύτες
στη ∆υτική Αττική

Εµπλέκονται σε τουλάχιστον 60 κλοπές

σελ. 9

Χαϊδάρι:«Μπλόκο» της αστυνομίας
σε βαρυποινίτη που έκανε
βόλτες με Καλάσνικοφ

Απίστευτο περιστατικό στο Παλατάκι:

Εν τοπίστηκαν δυο Καλάσν ικοφ, γεμιστήρες
και δεκάδες σφαίρες

σελ. 9

Μυστήριο_96 ΚΟΡΕΣ -Σύνθε τη
δράση τέ χνης
Αν οιχ τή Πρόσκληση για συμμετοχ ή στο χ ορωδιακό
σύν ολο CHÓRΕS της Ελευσίν ας υπό την

σελ. 6 καλλιτεχ ν ική επιμέλεια της Μαρίν ας Σάττι

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
Στάση «Ταμείο Ανάκαμψης»
για τον Προαστιακό
Δυτικής Αττικής
Το έργο αφορά στη νέα

προαστιακή γραμμή Άνω ΛιόσιαΕλευσίνα-Μέγαρα

σελ. 2

Συμφωνία Εκκλησίας

– ΤΑΙΠΕΔ για το Σχιστό
παρουσία Μητσοτάκη

Ολιστική αξιοποίηση
έκτασης περίπου 3.000
στρεμμάτων που συνορεύει
νοτιοανατολικά με τον
Πειραιά και βόρεια με την
περιοχή του Σκαραμαγκά
Οριστικός ανάδοχος
για την προμήθεια και τοποθέτηση
δαπέδων αύλειων χώρων
στις σχολικές μονάδες του Δήμου
Ελευσίνας
Σελ. 3

Έναρξη Εγγραφών
στα Τμήματα του Πνευματικού
Κέντρου Ασπροπύργου
σελ. 7

σελ. 3

O ΠΑΟΚ Μάνδρας

ανακοίνωσε τον Νίκο Σακόβ
AOK Πανελευσινιακός:
Ανανεωμένο Δ.Σ διετίας

ΕΠΣΔΑ: Τα ζευγάρια της 2ης Φάσης του
κυπέλλου στην Δυτική Αττική

σελ. 11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη, 2105575614
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σαμπάνης Σπυρίδων Α.
Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581
MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Στάση «Ταμείο Ανάκαμψης» για τον Προαστιακό Δυτικής Αττικής
Το έργο αφορά στη νέα προαστιακή γραμμή Άνω Λιόσια-Ελευσίνα-Μέγαρα
Με τελικό προορισμό το
Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται η προετοιμασία για
υπαγωγή του έργου του Προαστιακού Δυτικής Αττικής στο
χρηματοδοτικό εργαλείο.
Μοναδική εκκρεμότητα είναι
η κατάθεση του τεχνικού
δελτίου του έργου στο υπουργείο Οικονομικών ώστε να
ενταχθεί στη συνέχεια στον
σχετικό
κατάλογο
του
Ταμείου Ανάκαμψης.

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
Πάρνηθος 118, 2102403004

Οι μελέτες από τον ΟΣΕ
έχουν ολοκληρωθεί, όπως
και τα τεύχη δημοπράτησης
και με την ολοκλήρωση της
διαδικασία ένταξης του έργου
θα ανοίξει ο δρόμος της δημοπράτησης με στόχο αυτή να
γίνει εντός του 2022.
Ο χρόνος ωστόσο πιέζει καθώς το σύνολο των έργων του
Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να έχουν συμβασιοποιηθεί
έως το τέλος του 2023.
Το κόστος του έργου έχει προϋπολογιστεί στα περίπου 90
εκατ. ευρώ καθώς στο όλο project προστέθηκε ως προαίρεση και ένας κλάδος μέχρι τον παλιό σιδηροδρομικό
σταθμό Μεγάρων που θα αναβιώσει.

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

Το έργο αφορά στη νέα προαστιακή γραμμή Άνω ΛιόσιαΕλευσίνα-Μέγαρα, ενώ θα ολοκληρωθεί μέσω της αξιοποίησης της χάραξης τμήματος της παλιάς μετρικής γραμμής Αθηνών-Κορίνθου, που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας
εδώ και περίπου 15 χρόνια.

ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Ηλιοφάνεια
Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου
του Προστάτη
Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας
Αγίου Βησσαρίωνος εν Λαρίση, Αγίου Νικήτα
μάρτυρος

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 ΑσπρόπυργοςΧειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’
ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Τι αφορά το έργο

Προβλέπεται η αντικατάσταση της μετρικής γραμμής με
νέα κανονικού εύρους και την εγκατάσταση σηματοδότησης, ηλεκτροκίνησης και ETCS στην γραμμή μήκους 36
χλμ. προαστιακού σιδηροδρόμου που θα ξεκινά από τα
Άνω Λιόσια, θα περνά από τον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα
και θα τερματίζει στα Μέγαρα.
Αποτέλεσμα θα είναι η σύνδεση των μέσων μαζικής μετα

φοράς της Δυτικής Αττικής με την Αθήνα αλλά και την υπόλοιπη Αττική. Η γραμμή θα εκτελεί δρομολόγια προαστιακού τύπου και θα συνδέσει την Δυτική Αττική με το δίκτυο
μέσων σταθερής τροχιάς της πρωτεύουσας.

Άλλοι δύο διαγωνισμοί
Παράλληλα σε διαγωνισμό βρίσκονται από την ΕΡΓΟΣΕ
δύο διαγωνισμοί που αφορούν στην επέκταση του Προαστιακού στα δύο άλλα μεγάλα λιμάνια της Αττικής, δηλαδή
την Ραφήνα και το Λαύριο.
Οι δύο αυτοί διαγωνισμοί υλοποιούνται στο πλαίσιο έξι
διαγωνισμών ύψους 4 δισ. ευρώ με τη μέθοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Βρίσκονται στην έναρξη της Β` φάσης
και μέχρι τώρα.
Η επέκταση προς Ραφήνα έχει κόστος 383,16 εκατ. ευρώ
(με ΦΠΑ). Στον διαγωνισμό εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι: ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ,
ΑΒΑΞ-ALSTOM,
ΑΚΤΩΡΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
Η επέκταση προς Λαύριο έχει κόστος 484,84 εκατ. ευρώ
(με ΦΠΑ). Στον διαγωνισμό εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι: ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ,
ΑΒΑΞ-ALSTOM,
ΑΚΤΩΡΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Βορίδης: «Στο προσωπικό των Δήμων οι
συμβασιούχοι που δικαιώνονται δικαστικά»
Σαφές μήνυμα προς τους Δήμους που αντιμετωπίζουν ζητήματα στελέχωσης εξαιτίας προσωρινών δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί
υπέρ εργαζομένων έστειλε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.

Μιλών τας στη συν εδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλον ίκη με αφορμή την 86η Διεθν ή Έκθεση ξεκαθάρισε
ότι, οι εργαζόμεν οι που προσέφυγαν δικαστικώς μετά
τη λήξη των συμβάσεων ορισμέν ου χ ρόν ου και οι
Δήμοι τάχ θηκαν υπέρ αυτής της προσφυγής θα προσμετρών ται καν ον ικά στο προσωπικό τους.
«Ακούω ν α ρωτάν ε κάποιοι τι γίν εται με τις δικαστικές αποφάσεις και τι γίν εται με το προσωπικό των
δικαστικών αποφάσεων , ακούω ν α λέγεται περίπου
ότι μας τους φόρτωσαν . Τους φόρτωσαν σε όποιον
αν τιδίκησε, σε όποιον πήγε και συν ομολόγησε δεν
τους φόρτωσαν . Δεν τους φόρτωσαν , τους ήθελε, έτσι
δεν είν αι;» διερωτήθηκε.
«Τους ήθελες και τους πήρες; Μπράβο! Στους
μετράω καν ον ικά προσωπικό. Που σημαίν ει ότι δεν
μπορώ εγώ ν α αδικώ στον προγραμματισμό προσλήψεων τον άλλον Δήμαρχ ο που δεν τους πήρε. Γιατί
εσύ βρέθηκες με προσωπικό το οποίο επέλεξες ουσιαστικά συμπαικτικά ν α πάρεις. Αν εγώ έχ ω ν α μοιράσω
2.000 προσλήψεις στους Δήμους δεν θα μετρήσουμε

από την αρχ ή. Όσους πήρες με δικαστική στους
μέτρησα» πρόσθεσε.

Μάλιστα, απαν τών τας στους Δημάρχ ους που διαμαρτύρον ται ότι δεν έχ ουν ν α πληρώσουν το συγκεκριμέν ο προσωπικό είπε τα εξής:
«Μην ακούω τώρα δεν έχ ω λεφτά ν α τους πληρώσω.
Γιατί όταν πήγαιν ες και συν ομολογούσες δεν ήξερες
αν έχ εις ή δεν έχ εις λεφτά; Δεν πήγες στο δικαστήριο
ν α πεις στον κύριο Πρόεδρο, “συγγν ώμη από πού θα
τους πληρώσεις αυτούς γιατί εγώ δεν έχ ω”. Του είπες
ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς αν άγκες, είν αι απαραίτητοι για τον Δήμο μας και δεν κάν ουμε χ ωρίς
αυτούς. Συν επώς όσοι δεν κάν ετε χ ωρίς αυτούς,
κάν τε τα κουμάν τα σας» διεμήν υσε ο υπουργός Εσωτερικών .
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Συμφωνία Εκκλησίας – ΤΑΙΠΕΔ

για το Σχιστό παρουσία Μητσοτάκη

Ολιστική αξιοποίηση έκτασης περίπου 3.000 στρεμμάτων που συνορεύει

νοτιοανατολικά με τον Πειραιά και βόρεια με την περιοχή του Σκαραμαγκά

Σ

την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Σχιστό
για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της
Εκκλησίας της Ελλάδος και του ΤΑΙΠΕΔ για την
αξιοποίηση Κτήματος που ανήκει στην Εκκλησιαστική
Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών της Εκκλησίας (ΕΚΥΟ)
παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερωνύμου,
«σήμερα Μακαριότατε, κάνουμε αυτό το σημαντικό
πρώτο βήμα προκειμένου να γίνει πράξη ένα όραμα το
οποίο είχατε και το οποίο πολλές φορές είχαμε τη
δυνατότητα να συζητήσουμε.
Το όραμα αυτό έγκειται στη δυνατότητα της Εκκλησίας
να μπορέσει επιτέλους να αξιοποιήσει επ΄ ωφελεία ολόκληρου του ελληνικού λαού την ακίνητη περιουσία που της

έχει απομείνει». «Η δε δυνατότητα ανάπτυξης ενός
υπερσύγχρονου, φιλικού προς το περιβάλλον, κέντρου logistics, μεταφοράς και διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων και όχι μόνο, φαντάζει ως αυτονόητη
ανάγκη, αν λάβει κανείς υπόψη τη μεγάλη σημασία
και τη δυναμική η οποία αναπτύσσεται στο λιμάνι
του Πειραιά.
Δεν θέλω, επίσης, να πω πολλά πράγματα για την
πολύ μεγάλη σημασία που αποδίδουμε συνολικά ως
κυβέρνηση στην αναπτυξιακή δυναμική της δυτικής
Αττικής», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως «εκτός από την αναπτυξιακή πρωτοβουλία η οποία θα ξεδιπλωθεί σε αυτό το χώρο, ταυτόχρονα, να μπορέσουμε να φυτέψουμε πολλά καινούργια δέντρα και να αποδώσουμε στις τοπικές κοινωνίες ένα μεγάλο πάρκο σε έναν χώρο ο οποίος
σήμερα δεν είναι χώρος ο οποίος είναι επισκέψιμος».
«Εμείς θέλουμε η Εκκλησία να μπορεί να έχει τη
δυνατότητα να εκμεταλλεύεται την ακίνητη περιουσία της
και μέσα από τα έσοδα από αυτήν την ακίνητη περιουσία,
να μπορεί να στηρίζει το εξαιρετικά πλούσιο και σημαντικό κοινωφελές της έργο», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.
Η Εκκλησία της Ελλάδος μέσω της ανώνυμης εταιρείας
«ΣΧΙΣΤΟ Α.Ε.», την οποία έχει ήδη συστήσει, επιδιώκει
την ολιστική αξιοποίηση της συγκεκριμένης ιδιόκτητης
έκτασης, περίπου 3.000 στρεμμάτων, που βρίσκεται σε
κομβική θέση καθώς συνορεύει νοτιοανατολικά με τον
Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και βόρεια με
την περιοχή του Σκαραμαγκά.
Στη νέα προτεινόμενη χωροθέτηση, το Περιβαλλοντικό
Πάρκο Αναψυχής θα έχει διπλάσια έκταση σε σχέση με
την υπάρχουσα.

ΑΧΑΡΝΕΣ: Παραίτηση της Φανής Καπετάνιου από
την παράταξη Σπύρου Βρεττού

ΠΡΟΣ: Δήμαρχ ο Αχ αρν ών Κον
Σπυρίδων α Βρεττό.
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου.

« Αγαπητέ Πρόεδρε Δημοτικού
Συμβουλίου,
Αξιότιμε Δήμαρχ ε.

« Αγαπητέ επικεφαλής του Κοιν οτικού συμβουλίου του Δήμου
Αχ αρν ών

Με αίσθημα ευθύν ης θέλω ν α σας
ευχ αριστήσω για την ευκαιρία που
μου δόθηκε ν α εκπ ροσωπ ήσω
τους συμπολίτες μου μέσω του Κοι-

ν οτικού Συμβουλίου μας.
Μια ευκαιρία, η οποία ξεκάθαρα
σε ποσοστά και μεγέθη επιτυχ ίας,
οφείλεται ,όχ ι στην δική σας εμπιστοσύν η, μα ξεκάθαρα στο όραμα
του λαού των Αχ αρν ών ν α εμπιστευτεί την ψήφο του στο πρόσωπό μου.
Εξελέγην με την παράταξη του
ν υν δημάρχ ου, με βαριές υποσχ έσεις ευθύν ης, π ροοπ τικές και
στόχ ους, οι οποίες αποδείχ θηκαν
φρούδες, εκτός πραγματικότητας
και αλλοιωμέν ες από πράξεις και
συμπεριφορές.
Επειδή τίμησα τον αγών α για έν α
καλύτερο αύριο με προοπτικές και
οράματα
π ρος
όλους
τους
συν δημότες….
Επειδή θέλησα ν α είμαι μέλος μια
«οικογέν ειας» την οποία δυστυχ ώς
χ ωρίσατε σε παιδιά κι αποπαίδια…
Επ ειδή κρίν ον τας π ρώτα τον
εαυτό μου, είμαι ικαν οποιημέν η αν
και αυστηρή κριτής του ,από τον
αγών α μου, αλλά συν άν τησα τα
«αλλότρια» ΟΧΙ εξ ιδίων …
Επειδή στόχ ος μου, σκοπός μου
και όραμά δικό μου και της οικογέ-

ν ειάς μου ήταν , είν αι και θα παραμείν ει, ν α ζήσω σε έν αν Δήμο
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ,
ΔΗΜΙΟΥ ΡΓΙΚΟ,
ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥ …
Για όλους τους παραπάν ω λόγους
σας
εν ημερών ω
π ως
ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΑΙ
και
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΟΥ ΜΑΙ
απ ό
την παράταξη του κ. Βρεττού και
καμία απ ολύτως σχ έση δεν
υπάρχ ει με το κλειστό πογκρόμ
που δημιούργησε, για ν α ωφελήσει
λίγους και ν α συν θλίψει πολλούς.
Από τούδε και στο εξής η συν εργασία μου με τον υποψήφιο Δήμαρχ ο Αχ αρν ών κ. Χρήστο Π.
Ηλιάδη είν αι δεδομέν η, αγαστή, κι
επ ικοιν ων ιακά άρτια. Με κοιν ά
οράματα και στόχ ους, για μια κοιν ων ία καλύτερη για έν αν Δήμο
Αχ αρν ών για ΟΛΟΥ Σ ¨
Με τιμή Φαν ή Καπετάν ιου».

Υ Γ: Με
την π αράκληση ν α
ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙ στην πρώτη συν εδρίαση του ΔΣ από την πρωτοκόλληση του παρόν τος.

θριάσιο-3

Οριστικός ανάδοχος
για την προμήθεια και τοποθέτηση
δαπέδων αύλειων χώρων
στις σχολικές μονάδες του Δήμου
Ελευσίνας

Ο

ριστικό αν άδοχ ο αν έδειξε η Οικον ομική Επιτροπή της Τρίτης 13 Σεπτεμβρίου, που αφορά
στην προμήθεια και τοποθέτηση αν τικραδασμικών δαπέδων σε προαύλιους χ ώρους σχ ολικών
μον άδων του Δήμου Ελευσίν ας.
Στο πλαίσιο της συν ολικότερης προσπάθειας της
Δημοτικής Αρχ ής για την αν αβάθμιση των σχ ολικών
υποδομών της Ελευσίν ας & της Μαγούλας, ο Δήμος
Ελευσίν ας πρόκειται, το επόμεν ο διάστημα και μετά
την υπογραφή της σχ ετικής σύμβασης, ν α προχ ωρήσει σε τοπ οθέτηση ν έων δαπ έδων εξωτερικών
χ ώρων , σε σχ ολεία, που χ ρήζουν αν τικατάστασης.
Πρόκειται για δάπεδα ασφαλείας, αν τικραδασμικά,
αν τιολισθητικά και αν θεκτικά, κατάλληλα και ασφαλή
για σχ ολικούς χ ώρους, που αποτρέπουν τραυματισμούς των χ ρηστών τους.
Αξίζει ν α σημειωθεί, πως όλο το προηγούμεν ο διάστημα, ο Δήμος Ελευσίν ας, μέσω της Τεχ ν ικής Υ πηρεσίας, των Σχ ολικών Επιτροπών και του Τμήματος
Καθαριότητας, πραγματοποίησε εκτεταμέν ες εργασίες
στις σχ ολικές μον άδες της Ελευσίν ας και της
Μαγούλας, που αφορούσαν σε αποκατάσταση φθορών , χ ρωματισμούς, ευπ ρεπ ισμούς- καθαρισμούς
αλλά και αν ακατασκευές χ ώρων και αιθουσών .

Όπως αν έφερε ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης
Οικον όμου: «Η δουλειά που κάν ουμε στις σχ ολικές
υποδομές δεν είν αι πρόσκαιρη ή επιφαν ειακή αλλά
διαρκής και συν τον ισμέν η. Αν αδιαμορφών ουμε χ ώρους, δημιουργούμε σύγχ ρον ες αίθουσες εκεί που δεν
υπήρχ αν , τις εξοπλίζουμε με σύγχ ρον ο εξοπλισμό,
αν ακατασκευάζουμε τις τουαλέτες, για ν α δημιουργήσουμε έν α ευχ άριστο και φιλικό περιβάλλον στο
"δεύτερο σπίτι" των παιδιών .
Σε όλα τα παραπάν ω, έρχ εται ν α προστεθεί και η
επακόλουθη προμήθεια και τοποθέτηση ν έων δαπέδων στους αύλειους χ ώρους, μετά και την αν άδειξη
του οριστικού αν αδόχ ου. Φυσικά, οι αν άγκες των
σχ ολικών μον άδων δεν σταματούν ποτέ και προσπαθούμε, με συν εργασία και προγραμματισμό, ν α τις
καλύπτουμε άμεσα και έγκαιρα».

4-θριάσιο
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θριάσιο-5

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: «Η Ελλάδα τιμά τους νεκρούς της και παραμένει σταθερά
προσηλωμένη στις αρχές της Δημοκρατίας και του Διεθνούς Δικαίου».
Ειδική αναφορά του Αντιπροέδρου της Βουλής, Θανάση Μπούρα, στην Ολομέλεια της Βουλής για
τα εκατό χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Η

Βουλή των Ελλήν ων τίμησε
χ θες με Ειδική Συν εδρίαση
την Ημέρα Εθν ικής Μν ήμης
της Γεν οκτον ίας των Ελλήν ων της
Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Εκ μέρους της Κυβέρν ησης τον
λόγο πήρε ο κ. Παν αγιώτης Πικραμέν ος και στη συν έχ εια οι εκπρόσωποι όλων των Κοιν οβουλευτικών
Ομάδων . Η συν εδρίαση ολοκληρώθηκε με τη σημαν τική τοποθέτηση του Προέδρου της Βουλής, κ.
Κων σταν τίν ου
Τασούλα,
και
τηρήθηκε εν ός λεπτού σιγή. Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θαν άσης Μπούρας, ως Προεδρεύων στην Ολομέλεια έκαν ε ειδική αν αφορά για τα
εκατό χ ρόν ια από τη Γεν οκτον ία
των Ελλήν ων της Μικράς Ασίας και
είπε τα εξής:
«Η Βουλή των Ελλήν ων , με
ομόφων η απ όφαση της 24ης
Σεπτεμβρίου 1998 καθιέρωσε την
14η Σεπτεμβρίου ως Ημέρα Εθν ικής
Μν ήμης της Γεν οκτον ίας των Ελλή-

ν ων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Έτσι σήμερα τιμούμε
την ημέρα αυτή κάν ον τας αν αφορά
στα θλιβερά γεγον ότα του Σεπτεμβρίου του 1922, που τερμάτισαν
την μακρόχ ρον η ιστορική παρουσία των Ελλήν ων στην Ιων ική γη.
Εκατό χ ρόν ια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή τιμούμε όσους έχ ασαν τη ζωή τους βίαια. Τιμούμε
ακόμη όσους επέζησαν από τα τραγικά γεγον ότα και κατάφεραν ν α
φτάσουν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες. Ακόμη, τη μέρα αυτή η
εκκλησία μας τιμά τη μν ήμη του
Αγίου εθν οϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρν ης, ο οποίος μολον ότι
είχ ε τη δυν ατότητα ν α φύγει και ν α
γλιτώσει τη ζωή του, επέλεξε ν α
θυσιαστεί ως καλός ποιμήν , υπέρ
του ποιμν ίου του κι έτσι παρέμειν ε
ως το τέλος στις επάλξεις του αγών α
και της αν τίστασης.
Για πολλούς ιστορικούς η Γεν οκτον ία των Ελλήν ων της Μικράς
Ασίας θεωρείται ισάξια της Άλωσης
της Πόλης. Η Σμύρν η ήταν το
μεγαλύτερο πν ευματικό κέν τρο της
Μικράς Ασίας με κυρίαρχ ο στοιχ είο
το Ελλην ικό. Ο Ελλην ισμός της
Μικράς Ασίας αν έπτυξε τέχ ν ες και
γράμματα, εκεί άν θισε η οικον ομία
και το εμπόριο.
Σήμερα, λοιπόν , τιμούμε όλους
όσους έχ ασαν τη ζωή τους βίαια. Ο
πλήρης απολογισμός της καταστροφής αυτής που συν τελέστηκε ιστορικά σε δύο π εριόδους, 19141918 και 1920-1924 είν αι πράγματι
π ολύ δύσκολος. Αρπ αγές και
λεηλασίες σπιτιών και περιουσιών ,
γεωργικές και κτην οτροφικές καταστροφές, γκρέμισμα σχ ολείων και
ν αών ,
μαρτυρικοί βασαν ισμοί

αιχ μαλώτων αποτελούν μερικά από
τα θλιβερά γεγον ότα.
Η κατάρρευση των Ελλην ικών
Δυν άμεων το 1922 στη Μικρά Ασία,
οι σφαγές, οι λεηλασίες και η προσφυγιά που ακολούθησαν , αποτελούν
το απ οκορύφωμα μιας
συστηματικής προσπάθειας εξόν τωσης του ελλην ικού στοιχ είου από
τα χ ώματα της Μικράς Ασίας, που
έβαλε τέρμα στην τρισχ ιλιετή παρουσία του στην περιοχ ή, όπου
αν απτύχ θηκε η ωριμότερη φάση
του Ελλην ικού Πολιτισμού.
Τιμούμε, όμως, και τη μν ήμη
όσων επέζησαν και ήρθαν Πρόσφυγες στην Ελλάδα κάτω από
πολύ δύσκολες συν θήκες. Παρά τις
κακουχ ίες και τη συχ ν ή αμφισβήτηση των γηγεν ών , οι Έλλην ες που
προέρχ ον ταν από τη Μικρά Ασία
κατάφεραν ν α προκόψουν και ν α
διακριθούν σε πολλούς τομείς της
Ελλην ικής κοιν ων ίας.
Βοήθησαν στην πολιτική, κοιν ων ική και οικον ομική αν άκαμψη της
Ελλάδας. Εξίσου σημαν τική ήταν
και η πολιτισμική τους συν εισφορά.
Μέσα από τις διηγήσεις, τα τραγούδια και τους χ ορούς κατάφεραν
ν α κρατήσουν ζων ταν ή στη μν ήμη
μας τη Σμύρν η, το Αϊβαλί, το Ικόν ιο, την Καισάρεια, την Τραπεζούν τα, τη Σαμψούν τα, την Πέραμο
και το Μελί
Η Γεν οκτον ία των Ελλήν ων της
Μικράς Ασίας αποτελεί έν α αδιαμφισβήτητο ιστορικό γεγον ός. Η ημέρα
μν ήμης είν αι ημέρα τιμής στη μν ήμη
των θυμάτων και των επιζών των .
Η Ελλάδα τιμά τους ν εκρούς της και
παραμέν ει σταθερά προσηλωμέν η
στις αρχ ές της Δημοκρατίας και του
Διεθν ούς Δικαίου».

ΣΤΟ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Σ

τις επίσημες εκδηλώσεις για την 79η επέτειο
της απελευθέρωσης του Καστελλόριζου, παρευρέθηκε, το πρωί της Τρίτης 13 Σεπτεμβρίου
2022, αν τιπροσωπεία του Δήμου Φυλής, αποτελούμεν η από το Δήμαρχ ο Χρήστο Παππού, την Αν τιδήμαρχ ο Ελέν η Λιάκου και τον υπεύθυν ο του Γραφείου Δημάρχ ου Δημήτρη Στουραΐ τη. Στην αποστολή,
μετείχ αν , επίσης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ιλίου κ.κ. Αθην αγόρας και ο εφημέριος του Ιερού Ναού
Αγίων Κων σταν τίν ου και Ελέν ης Άν ω Λιοσίων , αρχ ιμαν δρίτης Τίτος Χρήστου.
Η παρουσία του Δήμου Φυλής και της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου εν τάσσεται στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου
αδελφοποίησης με τον ακριτικό Δήμο, που υπεγράφη
το 1996 από τον αείμν ηστο Δήμαρχ ο Φυλής Νικόλαο
Λιάκο. Κατ’ εφαρμογήν του Πρωτοκόλλου ο Δήμος
Φυλής έχ ει συν δράμει το Καστελλόριζο, με πρόσφατο
παράδειγμα την κατασκευή Πλατείας, η οποία ον ομάστηκε Πλατεία Φυλής, προς τιμήν των συν δημοτών
μας.

Ψηφιακή μαστογραφία από το ΚΕΠ Υγείας
του Δήμου Αχαρνών και τη ΔΗΚΕΑ
Τα ΚΕΠ Υγείας του
Δήμου Αχαρνών και η
Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Αχαρνών
προσκαλούν
τις
γυναίκες ηλικίας 40 - 69
ετών να γίνουν μέλη
τους και να κάνουν ψηφιακή μαστογραφία στο
Κέντρο Μαστού στην
Τίρυνθος 2 , στα Άνω
Πατήσια με κόστος 5
ευρώ.

Αναχώρηση πούλμαν
την Παρασκευή 16
Σεπτεμβρίου, στις 08:30
από τα γραφεία της
ΔΗΚΕΑ Θερμοπυλών 7
& Δ.Βαρελά 3, στο κτίριο
όπου κατά το παρελθόν
στεγαζόταν
η
ΔΕΗ
στις
Αχαρνές.Σύμφωνα με τα Πρωτόκολλα του
Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας:
Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει παρέλθει ένα έτος από την διεξαγωγή της
τελευταίας μαστογραφίας.

Το πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε
γυναίκες που πάσχουν ήδη ή έχουν εμφανίσει στο παρελθόν καρκίνο μαστού.
Η ανάγκη επανεξέτασης είναι σε 18-24
μήνες.
Την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να
έχουν μαζί τους την Παλιά μαστογραφία

τους (εφόσον διαθέτουν) και την
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ τους. Επίσης, θα πρέπει να
γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους.

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής
στα τηλέφωνα : 210-2400850, 210-2478507
Γιατί η πρόληψη σώζει ζωές.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις, που κορυφώθηκαν με
Δοξολογία, χ οροστατούν τος του Μητροπολίτη ΣύμηςΤήλου- Χάλκης και Καστελλορίζου κ.κ. Χρυσοστόμου,
παρέστη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίν α
Σακελλαροπούλου, στην οποία ο Δήμαρχ ος Φυλής
πρόσφερε αν αμν ηστικό δώρο κατά τη διάρκεια του
επίσημου γεύματος που ακολούθησε.
Παρευρέθηκαν , επίσης, μεταξύ άλλων , ο υπουργός
Άμυν ας κ. Νικόλαος Παν αγιωτόπουλος, οι βουλευτές
κ.κ. Βασίλης Υ ψηλάν της (ως εκπρόσωπος της Βουλής), Μάν ος Κόν σολας και Ιωάν ν ης Παππάς, εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας και των τοπικών
αρχ ών και φορέων .
Η επίσκεψη της αποστολής του Δήμου Φυλής ολοκληρώθηκε, το απόγευμα της ίδιας μέρας, με την τελετή
εγκαιν ίων της Πλατείας Φυλής, υπό τις ευλογίες του
Μητροπολίτη Ιλίου, από τους Δημάρχ ους Φυλής Χρήστο Παππού και Μεγίστης (Καστελλόριζου) Γεώργιο
Σαμψάκο.

6 - θριάσιο
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Μυστήριο_96 ΚΟΡΕΣ -Σύνθετη δράση τέχνης

Ανοιχτή Πρόσκληση για συμμετοχή στο χορωδιακό σύνολο CHÓRΕS της Ελευσίνας
υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Μαρίνας Σάττι

Η

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης καλεί τις γυν αίκες της Ελευσίν ας και της γύρω περιοχ ής ν α δημιουργήσουν έν α σύγχ ρον ο πολυφων ικό σχ ήμα.
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, στο
πλαίσιο του καλλιτεχνικού της
προγράμματος που θα κορυφωθεί το
2023, διοργανώνει το Μυστήριο_96
ΚΟΡΕΣ, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια
της Μαρίνας Σάττι. Μια δράση εκπαιδευτικού και παραστατικού χαρακτήρα, που
περιλαμβάνει τη συγκρότηση ενός χορωδιακού συνόλου με τίτλο CHÓRΕS της
Ελευσίνας, τακτικές συναντήσεις και
εργαστήρια με κεντρικό άξονα τη μουσική, καθώς και καλλιτεχνικές δράσεις στην
πόλη της Ελευσίνας.
Για τον σκοπό αυτό, η 2023 Ελευσίς
προσκαλεί τις γυναίκες της τοπικής
κοινότητας της Ελευσίνας και της γύρω
περιοχής, να δηλώσουν συμμετοχή σε
εβδομαδιαία, εντατικά, μαθήματα χορωδίας και ευρύτερης καλλιτεχνικής
επιμόρφωσης, που θα λαμβάνουν χώρα
στην πόλη. Εξειδικευμένοι καλλιτέχνες εκπαιδευτές του βασικού εκπαιδευτικού
προγράμματος, καθώς και εισηγητές
συμπληρωματικών δράσεων και σεμιναρίων, θα παραδίδουν μαθήματα εστιασμένα στην υγιή χρήση της φωνής, την
εξοικείωση με τον ρυθμό και την καλλιέργεια της μουσικότητας και της μουσικής

αντίληψης (ear training), καθώς και
μαθήματα κινησιολογίας και χορού,
υποκριτικής, μουσικής του σώματος,
μουσικής ανάγνωσης και θεωρίας της
μουσικής, φωνητικού αυτοσχεδιασμού
και ρυθμικής αγωγής. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι CHÓRΕS
της Ελευσίνας θα παρουσιάσουν τους
καρπούς των μαθημάτων τους σε ειδικές περφόρμανς στην Ελευσίνα και τη
γύρω περιοχή.

Κύριος στόχος της δράσης είναι η
ενεργοποίηση της τοπικής κοινότητας
και η διάχυση μέρους του καλλιτεχνικού
προγράμματος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας στον δημόσιο χώρο. Καίριας,
όμως σημασίας και βασικό μέλημα της
δράσης είναι η σταδιακή συγκρότηση
μιας ομάδας, που θα εμπνέει στα μέλη
της το πνεύμα συνεργασίας και την κοινωνικότητα, ούτως ώστε κάθε άτομο να
αποκτήσει μέσα στο σύνολο την προσωπική θέση και φωνή του.

Τα μέλη της χορωδίας θα επιλεγούν
κατόπιν ακρόασης από ανεξάρτητη επιτροπή, που αποτελείται από τη Μαρίνα
Σάττι, καλλιτεχνική διευθύντρια του

Μουσικό ξεφάντωμα στη Μαγούλα με την ορχήστρα
του Θανάση Μαργέτη, από την Περιφέρεια Αττικής
σε συνεργασία με τον Δήμο Ελευσίνας

Συνεχίζοντας να προσφέρει εκδηλώσεις ψυχαγωγίας και
πολιτισμού, η Περιφέρεια Αττικής και ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος σας προσκαλούν,
σε συνεργασία με τον Δήμο Ελευσίνας, σε μουσικό ξεφάντωμα, στην πλατεία Μαγούλας την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου
και ώρα 21:30.
Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος ανέφερε: «Οι εκδηλώσεις που επιχορηγεί η
Περιφέρεια Αττικής και στην Δυτική Αττικής στόχο έχουν να
καλύψουν τις προτιμήσεις του ευρύ κοινού και να προσφέρουν στιγμές ψυχαγωγίας σε όλους τους συμπολίτες και τους
επισκέπτες της Δυτικής Αττικής. Σας προσκαλούμε και σας
περιμένουμε σε εκδηλώσεις ανοιχτές σε όλους».

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816

γυναικείου
φωνητικού
συνόλου
CHÓRΕS, τη μαέστρο Σιμέλα Εμμανουηλίδου και τον κινησιολόγο Σταύρο
Ίκμπαλ.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχουσών: 40
άτομα
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Μαρίνα ΣάττιΜουσική Διεύθυνση: Σιμέλα ΕμμανουηλίδουΚινησιολογία:
Σταύρος
ΙκμπάλΥποκριτική: Γιάννης ΜαντζιάρηςΠαραγωγή: WOMO
Προϋποθέσεις συμμετοχής

Αγάπη για το πολυφωνικό τραγούδι
Προαιρετικά ανάγνωση νοτών
Ηλικία 16 έως 56 χρονών

Όσες ενδιαφερόμενες επιθυμούν να
ενταχθούν στη χορωδία CHÓRΕS της
Ελευσίνας, παρακαλούνται να υποβάλουν εδώ ένα βιογραφικό 150 λέξεων
έως την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν

από τον Οκτώβριο 2022 έως τον Ιούνιο
2023

Περισσότερες πληροφορίες για την
ακρόαση θα ανακοινωθούν σύντομα.
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της
ΕυρώπηςWebsite:
2023eleusis.euFacebook:
facebook.com/2023eleusis.euInstagram:
instagram.com/2023eleusisYouTube:
youtube.com/c/2023EleusisE-mail:
info@2023eleusis.eu
Περισσότερες πληροφορίες για τις
CHÓRΕS

Website:
chores.grFacebook:
www.facebook.com/chores.voices/Insta
gram:www.instagram.com/chores.voices
/
#ChoresAtElefsina #OpenCall
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ ΣΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΑ
Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης
της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος

Μ

Λευτέρης Κοσμόπουλος: «Κρατάμε ζωντανή τη Μικρασιατική
φλόγα της μνήμης και τιμούμε την σπάνια κληρονομιά
του Μικρασιατικού Πολιτισμού. Δεν ξεχνούμε»

ε αφορμή τη Ημέρα Εθνικής
Μνήμης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας
από το Τουρκικό κράτος , που έχει καθιερωθεί και τιμάται στις 14 Σεπτεμβρίου,
ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής,
Λευτέρης Κοσμόπουλος, προχώρησε
στην παρακάτω δήλωση:
«Σήμερα είναι ημέρα θλίψης και μνήμης. Εκατό χρόνια πέρασαν από τότε που
ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας ξεριζώθηκε βάναυσα από τις πατρογονικές
εστίες του, σε ένα από τα μεγαλύτερα
εγκλήματα της ιστορίας. Αποτελεί ιερή
υποχρέωσή μας η έκφραση τιμής και
σεβασμού απέναντι στη μνήμη των
θυμάτων της Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας.

Από την πλευρά μας ως Περιφέρεια
Αττικής τιμώντας αυτούς που χάθηκαν
και υμνώντας παράλληλα τον πολιτισμό
της Μικράς Ασίας, που διαμόρφωσε σε
μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη κουλτούρα
μας, με αφορμή και τη συμπλήρωση 100
χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, διοργανώνουμε σειρά εκδηλώσεων,
σε συνεργασία με τα σωματεία Μικρασιατών που κοσμούν το πολιτισμικό
γίγνεσθαι της περιοχής μας.
Στην Δυτική Αττική, η Περιφέρεια Αττικής διοργανώνουμε λαμπαδηδρομία με
τίτλο «100 χρόνια Μικρασιατικής Φλόγας» και ενώνει τους Μικρασιάτες της
περιοχής με τριήμερο πολιτιστικών
εκδηλώσεων και τη συνεργασία του

Δήμου Μεγαρέων, του Δήμου Ελευσίνας και την πολύτιμη συνδρομή του
Συλλόγου «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος»Μελί Μεγάρων, του Συλλόγου Περαμίων-Κυζικηνών και του Συλλόγου
Μικρασιατών Ελευσίνας.
Παράλληλα, τις ημέρες διεξαγωγής της
λαμπαδηδρομίας, οι τρεις Σύλλογοι
Μικρασιατών της Δυτικής Αττικής, ο
Προοδευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος
«Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος» με έδρα το
Νέο Μελί Μεγάρων, ο Σύλλογος Περαμίων-Κυζικηνών με έδρα την Νέα Πέραμο Αττικής και ο Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας τιμούν τους προγόνους τους και με εκδηλώσεις μνήμης που
έχουν προγραμματίσει ο καθένας σύλλο-

Έναρξη Εγγραφών στα Τμήματα του Πνευματικού
Κέντρου Ασπροπύργου

γος ξεχωριστά σε κάθε περιοχή (Μέγαρα-Μελί, Νέα Πέραμος, Ελευσίνα).
Η δάδα της επετειακής λαμπαδηδρομίας μνήμης ανάβει και διανύει συμβολική διαδρομή ξεκινώντας την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου από την Αγία Τριάδα
Μεγάρων, διασχίζοντας το Μελί Μεγάρων και το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου τη
Νέα Πέραμο και θα τερματίσει την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Λαού
Ελευσίνας.
Κρατάμε ζωντανή τη Μικρασιατική
φλόγα της μνήμης και τιμούμε την σπάνια κληρονομιά του Μικρασιατικού Πολιτισμού. Δεν ξεχνούμε».

ΔΩΡΕΑΝ Υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας

Από τον Υγειονομικό Σταθμό του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο
Δήμο Φυλής

H

Πρόεδρος του Πν ευματικού Κέν τρου, κ. Γεωργία
Πηλιχ ού και οι εκπαιδευτικοί του Νομικού Προσώπου εν ημερών ουν όλους τους εν διαφερόμεν ους ότι, ξεκίν ησαν οι εγγραφές για
τις δραστηριότητες των τμημάτων
του Πν ευματικού Κέν τρου Ασπροπύργου, που για το σχ ολικό έτος
2022-2023 είν αι τα παρακάτω:
Δημοτικό Ωδείο: κλασικό πιάν ο,
κλασική κιθάρα, μπουζούκι, μουσική προπαιδεία, αν ώτερα θεωρητικά, ειδικό αρμον ίας, προετοιμασία
για εισαγωγή σε

Μουσικά Σχ ολεία και Τμήματα
Μουσικών Σπουδών .
Με προεγγραφές: αρμόν ιο, ηλεκτρική κιθάρα & ηλεκτρικό μπάσο,
βιολί, σύγχ ρον ο τραγούδι, κλασικά
κρουστά, ν τραμς, πν ευστά (φλάουτο, κλαριν έτο, σαξόφων ο, τρομπέτα, τρομπόν ι).
Παραδοσιακοί Χοροί με τμήματα:
παιδικά (ηλικίας 6 ετών και άν ω),
εφηβικά και εν ηλίκων (αρχ αρίων
και προχ ωρημέν ων )
Εικαστικά.
Επιπλέον λειτουργούν τα Σύν ολα:
Φιλαρμον ικής, Εγχ όρδων και

Χορωδίας (π αιδιών /εφήβων &
εν ηλίκων ).
Για την συμμετοχ ή σε οποιοδήποτε από τα παραπάν ω τμήματα,
οι εν διαφερόμεν οι μπορούν ν α
προσέρχ ον ται για την εγγραφή
τους, στη Γραμματεία του Τμήματος
Επιμόρφωσης, στον 1ο όροφο του
Πν ευματικού Κέν τρου και ώρες
11:00 – 19:00, Δευτέρα ως Παρασκευή.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε ν α απευθύν εστε καθημεριν ά, τις ίδιες ώρες, στα τηλέφων α
του Πν ευματικού Κέν τρου 2105577191 & 210-5577593.

Ο Εκπαιδευτικός Υγειονομικός Σταθμός του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Δήμο Φυλής
παρέχει ΔΩΡΕΑΝ Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, στους δημότες και κατοίκους
του δήμου, με τη λειτουργία ιατρείων και
νοσηλευτικού σταθμού.
Ειδικότητες
Παιδίατρος
Ορθοπεδικός
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
Παθολόγος
Οφθαλμίατρος
Τα ιατρεία και ο νοσηλευτικός σταθμός λειτουργούν:
Δευτέρα – Παρασκευή 8:00πμ – 14:00μμ
Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες και
προγραμματισμό ραντεβού:
2102473194και 2102471244
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8-θριάσιο

«Τουρισμός για Όλους»:

Πότε η κλήρωση για το νέο voucher των 150 ευρώ
Η νέα κλήρωση του
προγράμματος Τουρισμός
για Όλους, αναμένεται να
πραγματοποιηθεί αυτή την
Παρασκευή
στις
16
Σεπτεμβρίου
2022,
προσθέτοντας
ακόμη
200.000 επιλαχόντες στο
πρόγραμμα που χορηγεί
voucher αξίας 150 ευρώ.
Επιπλέον 200.000 voucher διακοπών θα διατεθούν
από
το
υπουργείο
Τουρισμού, προκειμένου να τονωθεί
η τουριστική περίοδος και κατά τους
φθινοπωρινούς και χειμερινούς
μήνες.

Όπως
ανέφερε
και
ο
πρωθυπουργός,
Κυριάκος
Μητσοτάκης, από το βήμα της 86ης
ΔΕΘ,
«μετά
την
εξαιρετικά
επιτυχημένη τουριστική σεζόν του
καλοκαιριού, θέλουμε να δώσουμε
πρόσθετα κίνητρα για την επέκταση
της τουριστικής περιόδου, κυρίως
μέσα από τη διεύρυνση του
προγράμματος «Τουρισμός για
Όλους», ώστε να καλύψει ακόμη
200.000 νέους δικαιούχους. Να μην
αισθάνονται συμπολίτες μας ότι
λόγω της οικονομικής κρίσης δεν
μπόρεσαν να πάνε φέτος διακοπές.
Προκειμένου να επεκταθεί η
τουριστική
περίοδος
και
τον
χειμώνα, θα εγκρίνουμε πρόσθετα
κονδύλια. Θα διατεθούν ώστε η
Ελλάδα να διαφημιστεί από κοινού
με τον ΕΟΤ, με αεροπορικές
εταιρείες, με tour operators, για το
διάστημα έως τον Μάρτιο του 2023».
Στις 16 Σεπτεμβρίου θα γίνει νέα

κλήρωση για 200.000 voucher, ενώ
μόλις κληρωθούν οι νέοι δικαιούχοι,
σχεδόν άμεσα, δηλαδή 3-4 ημέρες
μετά θα λάβουν μήνυμα, είτε με sms
είτε με mail, και αφού πιστωθούν τα
χρήματα, θα μπορούν να τα
χρησιμοποιήσουν.

Η χορήγηση των χρημάτων γίνεται
άμεσα, με τη μορφή άυλης ψηφιακής
χρεωστικής κάρτας, την οποία οι
δικαιούχοι
μπορούν
να
χρησιμοποιήσουν για διαμονή σε
τουριστικά καταλύματα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την
χορήγηση των νέων voucher, είναι
οι δικαιούχοι τους να μην έχουν
λάβει επιταγή κοινωνικού τουρισμού
ή
άυλη
ψηφιακή
κάρτα
του
προγράμματος «Τουρισμός για
Ολους».
Υπενθυμίζεται
πως
το
νέο
αναβαθμισμένο
πρόγραμμα,
«Τουρισμός για Όλους» προβλέπει
αυξημένη ατομική επιδότηση στα
150 ευρώ για τις δαπάνες διαμονής,
ψηφιακό
τρόπο
πληρωμής,
επιτόπια αποζημίωση για τους
ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και

Ανατιμήσεις και κόστος ενέργειας
γονατίζουν 9 στους 10 καταναλωτές

Συγκρίνοντας
τη
σημερινή οικονομική
κατάσταση με τη δημοσιονομική κρίση της
δεκαετίας του 2010 ή
με τη κρίση του κορονοϊού 2020-2021, το
καταναλωτικό κοινό
θεωρεί
σε
πολύ
μεγαλύτερο ποσοστό,
64%, ότι η σημερινή
κρίση είναι χειρότερη

Η

ακρίβεια, η έκρηξη
των τιμών στην
ενέργεια και ο
πληθωρισμός αποτελούν
τη μεγαλύτερη ανησυχία
του καταναλωτικού κοινού σήμερα, σύμφωνα με
το Ινστιτούτο Έρευνας
Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).
Οπως προκύπτει από την
έρευνα, συγκρίνοντας τη
σημερινή
οικονομική
κατάσταση με τη δημοσιονομική κρίση της δεκαετίας του 2010 ή με τη
κρίση του κορονοϊού
2020-2021, το καταναλωτικό κοινό θεωρεί σε
πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, 64%, ότι η σημερινή
κρίση είναι χειρότερη.
Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 29 Αυγούστου έως
2 Σεπτεμβρίου 2022 και
αφορούσε ανάμεσα σε
άλλα θέματα και την αντιλαμβανόμενη επίδραση
των ανατιμήσεων, του
πολέμου στην Ουκρανία
και
της
πανδημίας
COVID-19 στις καταναλωτικές συνήθειες στην
Ελλάδα, ο μεγαλύτερος
πονοκέφαλος στα νοικοκυριά προκαλείται από την
ενεργειακή κρίση και τις
ανατιμήσεις.
Το 31% δηλώνει ότι
νιώθει άγχος, το 29%
θυμό, το 25% φόβο και το
23% ανασφάλεια, ενώ
ένα ποσοστό 5% δηλώνει
ακόμα και πανικό. Μόλις
2% δηλώνει αδιάφορο.
Τα ποσοστά αυτά είναι
σαφώς υψηλότερα από τα
άλλα δύο βασικά θέματα

της επικαιρότητας. Το
κοινό καταλαμβάνεται από
συναισθήματα θυμού 27%
και φόβου 19% για τον
πόλεμο στην Ουκρανία,
μειωμένα σε σχέση με τη
μέτρηση του Απρίλιου
2022 (30% και 26%
αντίστοιχα). Τα ποσοστά
για την πανδημία COVID19 είναι σαφώς χαμηλότερα, αλλά υπαρκτά με 13%
και 23% αντίστοιχα, με το
άγχος να αυξάνεται σε
σχέση με το 19% της
μέτρησης του Απριλίου.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τα
ποσοστά αδιαφορίας και
για τα δύο θέματα έχουν
αυξηθεί σημαντικά, στο
15% για τον πόλεμο στην
Ουκρανία και στο 23%
για την πανδημία COVID19.
Ανατιμήσεις και ενέργεια

Το πρόβλημα του πληθωρισμού και των ανατιμήσεων αξιολογείται ως το
σημαντικότερο πρόβλημα
των καταναλωτών από το
52% του κοινού, ενώ
ακολουθεί το κόστος
ενέργειας με 39% και
αρκετά χαμηλότερα ο
πόλεμος στην Ουκρανία
με 4%, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις με 4% και
τέλος η πανδημία COVID19 με μόλις 1%.
Συγκρινόμενο μάλιστα το
πρόβλημα των σημερινών ανατιμήσεων με
παρελθούσες
κρίσεις
όπως η δημοσιονομική
κρίση της δεκαετίας του
2010 ή η κρίση του κορονοϊού 2020-2021, το
κοινό θεωρεί σε πολύ
μεγαλύτερο ποσοστό 64%
ότι η σημερινή κρίση είναι
χειρότερη. Ακολουθεί η
δημοσιονομική κρίση της
δεκαετίας του 2010 με
30% και τέλος η κρίση του
κορονοϊού με 6%.
Δυσβάσταχτο το κόστος
ενέργειας

Το κόστος ενέργειας και
θέρμανσης είναι το πιο
επιβαρυντικό για το κοινό

σε ποσοστό 56% και ακολουθούν τα προϊόντα τροφίμων σε ποσοστό 27%,
τα κόστη καυσίμων και
μεταφορών με 13% και
τέλος τα προϊόντα εκτός
τροφίμων με μόλις 1%.

Πού
χρειάζονται
μεγαλύτερη οικονομική
βοήθεια

Αντίστοιχες είναι οι απαντήσεις του κοινού σε
σχέση με σε ποιες δαπάνες χρειάζονται μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια,
με το 97% να δηλώνει
στην
ενέργεια
(89%
πολύ), το 93% στα καύσιμα (74% πολύ), το 86%
στα τρόφιμα (αλλά μόλις
48% πολύ) και το 69%
στην
κατοικία-ενοίκια
(μόλις 42% πολύ).
Παράλληλα όμως η πλειοψηφία του κοινού λαμβάνει σχετική βοήθεια σε
αυτές τις δαπάνες με βάση
τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.
Με βάση της απαντήσεις
τους το 53% θεωρεί ότι
λαμβάνει βοήθεια στην
ενέργεια (10% πολύ), το
49% στα καύσιμα (4%
πολύ).

Το γενικό συμπέρασμα
των ευρημάτων αυτών
είναι ότι για το καταναλωτικό κοινό το μεγαλύτερο
πρόβλημα σήμερα σε
οικονομικούς όρους είναι
το κόστος ενέργειας, αλλά
για το οποίο λαμβάνουν
ήδη σημαντική βοήθεια
και αυτή είναι η αιτία που
το μεγαλύτερο πρόβλημα
σε
συναισθηματικούς
όρους, δηλαδή μεγαλύτερο
άγχος-ανησυχίαφόβος των καταναλωτών
είναι
οι
ανατιμήσεις
βασικών ειδών.

Για τα είδη αυτά δεν λαμβάνουν πρακτικά υποστήριξη σήμερα, ενώ
παράλληλα δεν υπάρχει
στο ορίζοντά τους κάποιο
ορόσημο για την αποκλιμάκωση του προβλήματος.
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Χαϊδάρι:«Μπλόκο» της αστυνομίας σε βαρυποινίτη

θριάσιο-9

που έκανε βόλτες με Καλάσνικοφ

Απίστευτο περιστατικό στο Παλατάκι: Εντοπίστηκαν δυο Καλάσνικοφ,
γεμιστήρες και δεκάδες σφαίρες

Καλάσνι κοφ έκρυβαν στο
αυτοκί νητό τους, και έκαναν
βόλτες στους δρόμους της
πρωτεύουσας, δύο άτομα Αλβανικής καταγωγής, που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της
Άμεσης Δράσης στο Χαϊδάρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο
ένας από τους συλληφθέντες

είναι πρώην βαρυποινίτης και
είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Ιούνιο.

Εχθες το πρωί ,οι αστυνομικοί θεώρησαν ύποπτο το όχημα
με τους δύο επιβάτες και το σταμάτησαν για έλεγχο στη Λεωφόρο Αθηνών στο Παλατάκι.

Αρχι κά στην κατοχή τους
βρέθηκε ένα μαχαίρι, και οι δύο
δράστες μεταφέρθηκαν στο Α.Τ
Χαϊ δαρί ου, γι α εξακρί βωση
στοιχείων και ενδελεχή έρευνα
του οχήματος.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου,
οι αστυνομικοί εντόπισαν σε
ειδική κρύπτη στο πορτμπαγκάζ
δυο Καλάσνικοφ, ενώ στο ταμπλό βρήκαν δύο γεμιστήρες και
δεκάδες σφαίρες για τα πολεμικά τυφέκια.
Ο 37χρονος πρώην βαρυποινίτης και ο 23χρονος συνεργός του συνελήφθησαν, και
αναμένεται να οδηγηθούν στον
Εισαγγελέα.
Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα το ΥΔΕΖΙ που ανέλαβε
την προανάκριση της υπόθεσης.

Μεγάλη αστυνοµική επιχείρηση στο Μενίδι:

12 συλλήψεις µελών συµµορίας Ροµά που
έκλεβε καταλύτες στη ∆υτική Αττική
Εµπλέκονται σε τουλάχιστον 60 κλοπές

Συνεχίζονται
απρόσκοπτατα τα
δρομολόγια της Δωρεάν
Δημοτικής συγκοινωνίας
Αχαρνών

Συνεχίζονται απρόσκοπτα τα δρομολόγια της
Δωρεάν Δημοτικής Συγκοινωνίας Αχαρνών
από το Δημαρχείο προς τον Άγιο Ιωάννη
Ρώσο και αντίστροφα.
Οι δημότες μπορούν να ενημερωθούν για τα
δρομολόγια και τις στάσεις από τις οποίες θα
μπορούν να επιβιβάζονται στα λεωφορεία
μέσω της ιστοσελίδας και των κοινωνικών
δικτύων του Δήμου.

ΕΛΠΕ Ελευσίνας: Εργάτης τραυματίστηκε
στο κεφάλι ύστερα από πτώση
Ο εργολαβικός εργαζόμενος διακομίστηκε με
ασθενοφόρο στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης µεγάλη αστυνοµική
επιχείρηση στο Μενίδι για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας.
Σύµφωνα µε νεότερα στοιχεία, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που συµµετέχουν στην
επιχείρηση έχουν ήδη προβεί σε 12 συλλήψεις µελών δύο συµµοριών Ροµά
που εµπλέκονται σε τουλάχιστον 60 κλοπές καταλυτών από οχήµατα.
Όπως προκύπτει η επιχείρηση ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που
έφθασαν στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής
Αττικής και έκαναν λόγο για σπείρες µε έδρα περιοχές της δυτικής Αττικής
που «ειδικεύονται» στο «ξήλωµα» καταλυτών από οχήµατα.
Μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση αναµένεται αναλυτική ενηµέρωση από την
ΕΛΑΣ

Στο κεφάλι τραυματίστηκε ύστερα από πτώση από σκαλωσιά, εργολαβικός
εργαζόμενος στην εταιρεία «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ», κατά τη διάρκεια εργασιών στον
προβλήτα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων Ελευσίνας των ΕΛΠΕ.
Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης.
Ο εργαζόμενος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο.

10 -θριάσιο

Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2022
Σας περιμένουμε στο
Κλειστό Γυμναστήριο
«Παναγιώτης Βογιατζής»
Παρασκευή 16/09
⏰18:00 ΝΕΜ - ΚΑΟΚ
⏰20:00
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Σάββατο 17/09
⏰18:00 Μικρός
Τελικός
⏰20:00 Μεγάλος
τελικός
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AOK
Πανελευσινιακός:
Ανανεωμένο Δ.Σ
διετίας
Απ ό τις αρχ αιρεσίες
π ροέκυψε
το
ν έο
αν αν εωμέν ο δ.σ. του
Παν ελευσιν ιακού για την
επόμεν η διετία, έτοιμο ν α
εργαστεί για τη συν έχ ιση
της σταθερά αν οδικής
πορείας του συλλόγου.
Συγκεν τρωμέν οι
στον
διαχ ρον ικό στόχ ο μας,
δηλαδή στην καλλιέργεια
του μπάσκετ και στην
αν άπτυξη του αθλητισμού
με επίκεν τρο το παιδί.
Χωρίς πολλά λόγια, γιατί
στο τέλος της ημέρας
μόν ο τα έργα μιλάν ε!
Τακτικά μέλη δ.σ.
Πρόεδρος:
Γιάν ν ης
Φιλίππου

Α' Αν τιπρόεδρος: Μελέτης
Φραγκουλίδης
Β'
Αν τιπ ρόεδρος:
Δημήτρης Κριτσίλας
Γεν ικός
γραμματέας:
Μπάμπης Νιόκος
Ταμίας:
Θαν άσης
Λιν άρδος
Αν απ λ.
Γραμματέας:
Θαν άσης Κριεκούκης
Γεν ικός
αρχ ηγός
αν δρικού
τμήματος:
Παν αγιώτης Κον τός
Γεν ικός
αρχ ηγός
γυν αικείου
τμήματος:
Γαβρίλος Μεγαλούδης

ΓΑΜΟΣ

Υ π εύθυν η
χ ορηγικού
π ρογράμματος
και
δημοσίων
σχ έσεων :
Φωτειν ή Αν των ίου
Έφορος
αν δρικού
τμήματος:
Παν τελής
Μελιώτης
Έφορος
γυν αικείου
τμήματος:
Λέν α
Πραμαν τιώτη
Αν απ ληρωματικά
μέλη
δ.σ.
Κάπουας Πέτρος
Μιχ αήλος Σπύρος
Στεφαν ουδάκη Ελέν η
Ροδίτης Κυριάκος
Παραστατίδη Ελίζα

Ο ΤΖΑΦΕΡΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ ΤΟΥ ΝΤΡΙΤΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΟΥ ΛΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΟΥ ΡΟ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΥ Σ ΑΓΙΟΥ Σ ΣΑΡΑΝΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΙΑΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΑΡΓΥ ΡΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥ Ν ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ .
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Ν
ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Στο αριθ. 1971/18.08.2022 ΦΕΚ
τ. ΤΡΙΤΟ (διόρθωση σφάλματος στο αριθ. 2195/08.09.2022
ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ) δημοσιεύθηκαν
οι προκηρύξεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων μελών
ΔΕΠ για τις ανάγκες Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ
στη βαθμίδα του Επίκουρου

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία Ενεργού
Ιλύος».
ΑΔΑ: 6ΝΑ046ΨΖΥ1-ΞΜ3 &
ΩΧΒΧ46ΨΖΥ1-ΓΘΧ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
«ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 28907

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ
στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακός και
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
στο Δομημένο Περιβάλλον:
Αλληλεπίδραση κτιρίων και
αστικού περιβάλλοντος».
ΑΔΑ: ΨΠ7Ω46ΨΖΥ1-8ΝΛ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
«ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 28910
ΛΗΞΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022

ΓΑΜΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να υποβάλουν την αίτηση
υποψηφιότητας μαζί με όλα
τα απαραίτητα για την κρίση
δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό
σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ»
(https://apella.minedu.gov.gr).
Περισσότερες πληροφορίες
παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών
Περιβάλλοντος: Βασ. Σοφίας
12, 67100 Ξάνθη, τηλ. 25410
79110.
Κομοτηνή 14/09/2022
Ο Πρύτανης
Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης
Καθηγητής Χειρουργικής

Ο ΚΟΥΖΑΚΟΦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΖΑΝΓΚΟΖΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΗΝΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙΡΟΤΚΙΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΛΙΜΟΒΑ ΜΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΒΣΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Αχαρναϊκός Α.Ο
Νίκη στο τελευταίο
τεστ απέναντι
στον Θησέα Νέας
Μάκρης
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Προσφέροντας κατά διαστήματα
θέαμα
και
αποδίδοντας πολύ όμορφο ποδόσφαιρο ο Αχαρναϊκός στο τελευτάιο ματς πριν τις επίσημες υποχρεώσεις- για τη νέα σεζόν

θριάσιο-11

επικράτησε του Θησέα
Νέας Μάκρης με 3-0.
Ο προπονητής μας,
Σήφης Βενάκης, έκανε τις
τελευταίες δοκιμές πριν
από τη σέντρα του πρωταθλήματος και εί δε τους
ποδοσφαι ρι στές του να
βρίσκονται σε πολύ καλή
κατάσταση αφού η εικόνα
της ομάδας ήταν ι κανοποιητική.
Ο Νίκος Στάμος άνοιξε το
σκορ στο 22', με τον
Βασίλη Ταμπάκη να διπλασιάζει τα τέρματα του Αχαρ-

O ΠΑΟΚ Μάνδρας
ανακοίνωσε τον Νίκο
Σακόβ

ναϊκού στο 31'.
Ο ίδιος ποδοσφαιριστής
με κεφαλιά στο 55' έκανε το
τελικό 3-0.
Ο κ. Βενάκης χρησιμοποίησε τους εξής παίκτες:
Μπονατάκης,
Σταυρου,
Αγοραστος, Αποστολου,
Μαναλης, Μεϊρέλες, Καρμοίρης, Στάμος, Βλαχιδης,
Σπυριδης, Ταμπάκης.
Έπαιξαν ακόμη οι Μαρκοπουλιωτης, Αμπαρα, Τσιμπουρλας, Στραβομυτης,
Μαγγινας, Βασιλοπουλος.

Δύο νέες προσθήκες ο Κριός Ασπροπύργου
Ο Κριός Ασπροπύργου
συμφώνησε με τον 27χρονο
δυναμικό αμυντικό μέσο Γιάννη
Τσαλερίδη,
που αγωνιζόταν στον Ακράτητο.
Και τον 20χρονο τερματοφύλακα
Κώστα Κατσούλα, ο οποίος
αγωνιζόταν στον ΠΑΣ Ράχης.

ΕΠΣΔΑ: ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ Μάνδρας ανακοίνωσε
την απόκτηση του 26 χρονου αρι σττερού
επι θετι κού Νί κο Σακόβ. Ο εν λόγω
ποδοσφαιριστής γυρίζει σε γνώριμα λημέρια
αφού έχει αγωνιστεί παλιότερα στον σύλλογο.
Εχει αγωνιστεί ακόμα στον Μανδραικό, Αστέρα
Μαγούλας, Ακράτητο Κεχρι ών,Αναγέννηση
Μαντουδί ου, Μεγαρι κό, Δάφνη Ερυθρών,
Αστέρας Φερβενίου.
ΑΝ.ΤΣ.

ΕΠΣΔΑ: Τα ζευγάρια της
2ης Φάσης του κυπέλλου
στην Δυτική Αττική

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΣΔΑ η
κλήρωση της 2ης φάσης κυπέλλου. Τα ζευγάρια
είναι.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΜΕΛΗ : ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

Πέρασε χωρίς αγώνα ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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12-θριάσιο

" Απο την εταιρεία Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και νέα, εως 40 ετών, για
τα καταστήματά της στον Ασπρόπυργο και
στην Ελευσίνα.
Βιογραφικά στο info@ecocarpet.gr.
Τηλέφωνο 210 5570159 "

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτου Lagios Parts

αναζητά κοπέλα υπάλληλο γραφείου για την περιοχή
του Ασπροπύργου . Επικοινωνία στο 6951959360
lagiosparts@gmail.com

Πωλείται Οικόπεδο 350 τ.μ. (20μ.
Πρόσοψη x 17,5 μ. Βάθος) στην οδό Ηρακλείου –
Άνω Ελευσίνα. Τιμή 150.000 ευρώ
Τηλ. 6973221912 & 6977650730
Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 140 τμ στον
Ασπρόπυργο

επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας

με 50 τμ πατάρι και χώρος στάθμευσης 150 τμ
περίπου. Επικοινωνία στο 6981788414

Ο Δήμος Αχαρνών στο πλευρό
του "Δέντρου Ζωής" για την 20η
Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία
Ο Δήμος Αχαρνών και ο Δήμαρχος Αχαρνών στηρίζουν την
20η Πανελλήνια Λαμπ αδηδρομία και στέκεται δίπ λα στα μέλη
του Σωματείου Εθελοντών Αιμοδοτών Δέντρο Ζωής. "Λέμε
ΝΑΙ στην 20η Πανελλήνια Λαμπ αδηδρομία π ου
θα π ραγματοπ οιηθεί την Κυριακή 25 Σεπ τεμβρίου
στην Κεντρική μας Πλατεία.
Στέλνουμε μήνυμα ελπ ίδας και αισιοδοξίας, ενώνοντας τις
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ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

"ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΙΑΤΙ... ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ"

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμματέων.

Προσόντα:

- Καλή γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο

- Πολύ καλή χρήση Η/Υ - ταχύτητα

στην πληκτρολόγηση

- Γνώση υπολογιστών

- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια

- 6ωρη εργασία με προοπτική για
ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη

Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφι-

κά στο

info@tileorganosi.gr
Η εταιρεία Eye Facility
Management αναζητά:

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την στελέχωση της φύλαξης

Bιομηχαν ικών Eγκαταστάσεων ,

στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα γι α πλήρη ή μερι κή
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.
Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλετε
το βιογραφικό σας σημείωμα:
•
Στέλνοντας
emai l :
info@eyefm.gr
•
Στέλνοντας
fax:
2108060055.
•
Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως
Παρασκευή
09:30π.μ.16:30μ.μ.,στο
τηλέφωνο 2106121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :
w w w .eyefm.gr

14-θριάσιο
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
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
Δασονομείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ.
210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.Δ.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 Διανομής ) Κ υ π ρ α ί ο υ
146
210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων
210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο
210 55 46
019
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213
20 47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ 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
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344
Δ/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 ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-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
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 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

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής και
υπάλληλο γραφείου

Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δραστηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προσλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβενοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :
1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υποδείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειριστή.
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.
1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.
ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης

Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Yπάλληλος πωλήσεων για το κατά-

στημα pet-shop
ζωοτροφών της

Ελευσίνας 20ο χιλ

ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.

ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ 08:0015:00,

με ένα ρεπό την εβδομάδα..

Γνώστης υπολογιστών, επιθυμητή

εμπειρία σε αντίστοιχα καταστήματα.
Για βιογραφικά στο e-mail
grosyn@outlook.com

Ζητούνται πωλήτριες σε αρτοζαχαροπλαστείο στην
περιοχή του Ασπροπύργου για
πλήρη απασχόληση. Η προϋπηρεσία θα ήταν επιθυμητή.
Επικοινωνιακές δεξιότητες -Ομαδικότητα
- Ευελιξία ωραρίου Παρέχεται
πλήρης ασφάλιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107
Κα Κωνσταντίνα.
Ωράριο επικοινωνίας: 06:0018:00.

ΖΗΤ ΕΙΤ ΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκιν ήτων για τεχ ν ική υποστήριξη συν εργείου διασκευής

οχ ημάτων σε υγραεριοκίν ητα με έδρα την Μαγούλα Αττικής. 6949227491
ΚΑΙ 6934551633 email n.f otiadis@sime.gr
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ.
6ης/ 2022 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Ασπροπύργου

Αριθ. Αποφ.: 10
ΘΕΜΑ:Λήψη απόφασης για:
«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) του έργου: «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής Διαφόρων
Ειδών», της εταιρείας «ΣΗΓΚΑΛ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», στη θέση
ΜΕΛΙΣΣΙΑ ή ΡΟΥΠΑΚΙ (εκτός
σχεδίου), στο Δήμο Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
πρτ. 22437/30-05-2022 εισήγηση
της Δ/νσηςΠεριβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας.

Στον Ασπρόπυργο και στο Δημοτικό
κατάστημα - αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου την 10η Ιουνίου 2022
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
π.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωήςτου Δήμου Ασπροπύργου
κατόπιν της υπ’ αριθ. πρτ. 24117/0706-2022έγγραφης πρόσκλησης του
Προέδρου αυτής& Αντιδημάρχουκ.
ΜπουραντάΜελέτιου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε ηλεκτρονικά με e-mail σε
όλα τα μέλη της επιτροπής σύμφωνα με τα άρθρα 73, 75 & 225 του
Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 77 & 116
του Ν.4555/2018 και το αρ. 2 του
Ν.4623/2019, καθώς επίσης και τις
διατάξεις
του
Ν.3463/2006
«Κ.Δ.Κ.».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κ. ΜπουραντάςΜελέτιος, διαπίστωσε ότι, από τα
εννέα (9) μέλη της Επιτροπής, Ποιότητα Ζωής , παρευρέθηκαν τα έξι
(6), απόντα τρία(3) και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
6.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 6ηςσυνεδρίασης και εισηγούμενος το1οθέματης ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Λήψη απόφασης για: «Γνωμοδότηση επί της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής Διαφόρων Ειδών», της εταιρείας
«ΣΗΓΚΑΛ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε.», στη θέση ΜΕΛΙΣΣΙΑ ή
ΡΟΥΠΑΚΙ (εκτός σχεδίου), στο Δήμο Ασπροπύργου, σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. πρτ. 22437/30-05-2022 εισήγηση της Δ/νσηςΠεριβάλλοντος &
Πολιτικής Προστασίας, η οποία έχει
ως εξής:
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η παρούσα εισήγηση αφορά στη
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία υποβάλλεται στα
πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, του Κέντρου Αποθήκευ-
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σης και Διανομής Διαφόρων Ειδών,
από την εταιρεία «ΣΗΓΚΑΛ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ».
Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται στη θέση Μελίσσια ή Ρουπάκι (εκτός
σχεδίου) και η δυναμικότητα της μονάδας, ως προς την αποθηκευτική ικανότητα, ανέρχεται στα 288.574,17
κ.μ.

Η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε
στεγασμένους χώρους, που
βρίσκονται εντός δύο όμορων οικοπέδων. Το πρώτο έχει εμβαδόν
62.765,70τ.μ. και το δεύτερο έχει εμβαδόν 11.340,50τ.μ.. Οπότε το
συνολικό εμβαδόν της οικοπεδικής
έκτασης είναι 74.106,20τ.μ..
Στο οικόπεδο 1 (ανατολικό),
υπάρχουν 25.159,96 τ.μ. στεγασμένοι χώροι – κτίρια, ενώ στο οικόπεδο
2 (δυτικό) υπάρχουν 5.274,27 τ.μ.
στεγασμένοι χώροι – κτίρια. Το
δεύτερο ακίνητο το διαχειρίζεται μία
άλλη εταιρεία, για την οποία έχουν
ξεκινήσει οι διαδικασίες απορρόφησής της από την ΣΗΓΚΑΛ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.
Συνοπτικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι, η μεγαλύτερη επιφάνεια, εκ
των δύο κτιρίων, λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος, όπου και ασκείται η δραστηριότητα.
Πέραν αυτών, υπάρχουν διάφοροι
μικροί βοηθητικοί χώροι, όπως: γραφεία, φυλάκια, οικίσκοι υποσταθμού
Η/Ζ
ΔΕΗ, Αντλιοστάσιο και Δεξαμενές
νερού.
Η λειτουργία (με την έννοια της απασχόλησης του προσωπικού) της
μονάδας θα είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ το απασχολούμενο προσωπικό θα ανέρχεται στα 70 άτομα.

Στις εγκαταστάσεις θα αποθηκεύονται διάφορα είδη εμπορευμάτων, όπως : ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές
συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα γραφείου, είδη οικιακής χρήσης,
εξοπλισμός τηλεφωνίας, οικιακές
συσκευές, πλακίδια, είδη υγιεινής,
οικοδομικά είδη, είδη ένδυσης και
βιβλία,
έπιπλα,
υπόδησης,
παιχνίδια, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, πρώτες ύλες βιομηχανίας, υλικά συσκευασίας, εργαλεία, βιομηχανικά είδη, χαρτικά, τυποποιημένα
είδη διατροφής, ποτά κ.ά. συσκευασμένα σε παλέτες. Επικουρικά, θα
χρησιμοποιούνται πλαστικό και
ταινίες συσκευασίας (δευτερεύουσες ύλες).

Μηχανολογικός εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται μόνο για την συσκευασία των προϊόντων, που έχουν αποσυσκευαστεί και επανασυσκευάζονται, ανάλογα με τις ζητούμενες
παραγγελίες. Για το σκοπό αυτό, θα
χρησιμοποιούνται κάποιες τσερκοδετικές μηχανές, μικρής ισχύος. Πιο
συγκεκριμένα, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, που θα υποστηρίζει την
λειτουργία του εξεταζόμενου κέντρου αποθήκευσης και διανομής, είναι
ο εξής:

α/α

ΟΝΟΜΑ

1

Τσερκοδετι- 0,10
κή Μηχανή

2
3

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ

ΙΣΧΥΣ (kW)

Τσερκοδετι- 0,10
κή Μηχανή
Πρέσ2,00
σαΑπορριμάτων

Επικουρικά και, για να μην διακόπτεται η λειτουργία της επιχείρησης, σε
περιπτώσεις διακοπής της παροχής
ρεύματος, από το δίκτυο χαμηλής
τάσης της περιοχής, θα υπάρχει
στην εγκατάσταση και γεννήτρια
(Η/Ζ) μεγέθους 110kVA.
Κατά τη λειτουργία της επιχείρησης,
θα παράγονται τα παρακάτω απόβλητα, τα οποία θα διαχειρίζονται από
την εταιρεία, σύμφωνα με τη ΜΠΕ,
ως εξής:

ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Κατά τη φάση
λειτουργίας της μονάδας, επειδή δεν
υπάρχει παραγωγική διαδικασία ή
μεταποίηση και η δραστηριότητα θα
είναι αμιγώς αποθηκευτικού χαρακτήρα, δε θα παράγονται. Όμως, η
αύξηση της κυκλοφορίας, από την
προσέλευση των εργαζομένων, αλλά, κυρίως, από τα βαρέος τύπου
οχήματα, τα οποία θα μεταφέρουν
τα εμπορεύματα από και προς τη
μονάδα, διερχόμενα από τις οδούς
του Ασπρόπυργου, θα συνεισφέρει
στην εκπομπή ατμοσφαιρικών
ρύπων.
ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Κατά τη λειτουργία του κέντρου αποθήκευσης και
διανομής, δεν παράγονται υγρά
απόβλητα. Η δραστηριότητα είναι αμιγώς αποθηκευτική και δεν εμπλέκεται πουθενά χρήση νερού, που θα
μπορούσε να παράγει υγρά απόβλητα. Στην κατηγορία των υγρών αποβλήτων, ωστόσο, εντάσσονται τα
λύματα, από το χρησιμοποιούμενο
νερό, στους χώρους υγιεινής του
προσωπικού. Αυτά έχουν υπολογιστεί ότι, θα ανέρχονται περίπου στα
2,80 μ3/ημέρα και θα οδηγούνται σε
στεγανούς βόθρους, που υπάρχουν
μέσα στα όρια των γηπέδων της εγκατάστασης. Τα λύματα των στεγανών βόθρων θα εκκενώνονται, σε
τακτά χρονικά διαστήματα, με τη βοήθεια βυτιοφόρων οχημάτων, από ιδιωτικό συνεργείο και με μέριμνα του
υπευθύνου της μονάδας, που θα μεταφέρει τα λύματα σε αδειοδοτημένη
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Κατά τη λειτουργία του κέντρου αποθήκευσης
και διανομής, αναμένεται να προκύψουν απορρίμματα αστικής
φύσεως, από τους εργαζόμενους
στη μονάδα και τους επισκέπτες αυτής. Τα απορρίμματα αυτά θα αποθηκεύονται χωριστά, θα συλλέγονται, για την τελική τους διάθεση,
από τα απορριμματοφόρα οχήματα
του Δήμου και θα χειρίζονται, μαζί με
τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα, του
Δήμου Ασπροπύργου. Στερεά
απόβλητα, εκ της λειτουργίας, είναι
μόνο διάφορα υλικά συσκευασίας,
που προκύπτουν από την αποσυκευασία εμπορευμάτων, όταν αυτό απαιτείται από τις παραγγελίες, με
σκοπό να επανασυσκευαστούν σε
δέματα, με διαφορετικό πλήθος ή
είδος εμπορευμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να προκύψουν απόβλητα συσκευασίας,
όπως: πλαστικό φιλμ, χαρτοκιβωτίων, ταινιών συσκευασίας, ξύλινες παλέτες ή κιβώτια.
Κάποια υλικά εξ αυτών μπορεί να
έχουν την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, π.χ. οι παλέτες.
Συνεπώς, κάποια εξ αυτών θα επαναχρησιμοποιούνται και τα υπόλοιπα θα συλλέγονται, ανά κατηγορία,
και θα φυλάσσονται εντός της επιχείρησης. Κάθε φορά, που θα
συλλέγεται ικανοποιητική ποσότητα,
θα παραδίδονται σε αρμόδια εταιρεία ανακύκλωσης και θα τηρείται
σχετικό αρχείο. Οι συμβάσεις συνεργασίας με τις εταιρείες αυτές θα
είναι πάντα σε ισχύ. Επίσης, η εταιρεία θα εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων, προκειμένου
να αποκτήσει τον απαραίτητο αριθμό μητρώου και να καταχωρεί την
Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, είναι πιθανός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ο οποίος μπορεί να προέλθει από βλάβη στα ηλεκτρολογικά
συστήματα, παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, φυσικά φαινόμενα ή
άλλες απρόβλεπτες ενέργειες.
Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από την εταιρεία, για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να
συμβεί ατύχημα και των συνεπειών
αυτού, περιλαμβάνουν: Μέτρα
σχεδιασμού: Σύστημα ελέγχου
διαδικασιών: Σύστημα Πυροπροστασίας
Σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος, κατά τη διάρκεια λειτουργίας
της μονάδας, θα ακολουθηθεί το
σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο
περιγράφεται αναλυτικά στη ΜΠΕ.

Από τη ΜΠΕ, από την υφιστάμενη
Νομοθεσία και από την εικόνα, που
αποκτήθηκε, κατά την επίσκεψή
μας στην επιχείρηση, δεν προκύπτει

λόγος απόρριψης της ΜΠΕ, μέχρι
σήμερα, οπότε,
η Υπηρεσία μας προτείνει, για την
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, που είναι δυνατόν να
επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση λειτουργίας του Κέντρου
Αποθήκευσης και Διανομής Διαφόρων Ειδών, της εταιρείας «ΣΗΓΚΑΛ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»,τους παρακάτω περιβαλλοντικούς όρους:

Απαγορεύεται η διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,
σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων.
Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων,
για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε
για την αποθήκευση πρώτων υλών,
προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς
άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι
από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα
(στερεά ή υγρά).
Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης.
Να επιτρέπεται η αποθήκευση μόνο
των ειδών, που περιγράφονται στη
ΜΠΕ.
Απαγορεύεται η αποθήκευση εύφλεκτων και επικίνδυνων ειδών, στερεών ή/και υγρών, τα οποία εκτός του
ότι, δεν αναφέρονται στη ΜΠΕ, δεν
θα ισχύει η αιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Να τηρούνται τα όρια θορύβου που
αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι
λοιπές διατάξεις περί θορύβου.
Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, για την προστασία τους,
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Στην περίπτωση που, η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα
σε ανοιχτούς χώρους, εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να
καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας,
σχετικά με την εκπομπή θορύβου
στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Τα αστικά απορρίμματα, που παράγονται, να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά
διαστήματα από τους κατάλληλους
φορείς.
Η διαχείριση των μη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων να γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής
Υπουργικής
Απόφασης
50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003),
όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012
(ΦΕΚ 24/Α/2012). Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή
αξιοποίηση (εργασία D ή R), εντός
της χώρας, η απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων, του τελικού
αποδέκτη, να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα
σχετικά παραστατικά στο αρχείο της
εταιρείας.
Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως και του αντίστοιχου, για
κάθε ρεύμα, Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Η αποθήκευση των προς απομάκρυνση αποβλήτων να γίνεται σε
συγκεκριμένο χώρο, έως ότου αυτά
παραδοθούν σε αδειοδοτημένη εταιρεία, ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
ώστε να μειώνεται η πιθανότητα
συσσώρευσης υλικών, τα οποία φέρουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Οι συλλέκτες – μεταφορείς όλων
των εξερχομένων, από την εγκατάσταση, αποβλήτων να είναι κάτοχοι
άδειας Συλλογής & Μεταφοράς Μη
Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων ή
Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης
των μη επικίνδυνων αποβλήτων και
των οχημάτων μεταφοράς, καθώς
και του λοιπού εξοπλισμού διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, θα πρέπει να είναι απολύτως
σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία.
Να τηρούνται τα απαιτούμενα
μέτρα πυρασφάλειας, που προβλέπονται από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία, να είναι πάντα σε ισχύ το

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας και
να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, να
γίνονται ασκήσεις ετοιμότητας του
προσωπικού και εκπαίδευση, για τη
χρήση των πυροσβεστήρων, για την
αντιμετώπιση περιστατικού πυρκαγιάς και εκκένωσης των κτιρίων.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
, καλείται να λάβει απόφαση αν γνωμοδοτεί θετικά ή αρνητικά επί της
ΜΠΕ, του έργου «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής Διαφόρων
Ειδών», της εταιρείας «ΣΗΓΚΑΛ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στη θέση
ΜΕΛΙΣΣΙΑ ή ΡΟΥΠΑΚΙ (εκτός
σχεδίου), στο Δήμο Ασπροπύργου.
προκειμένου να ακολουθηθούν οι
επόμενες ενέργειες, για αποστολή
γνωμοδότησης του Δήμου Ασπροπύργου, στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής

Κατόπιν ο Πρόεδρος
κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν
σχετικά με το θέμα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά
από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
Την τοποθέτηση του Προέδρου
κ.ΜπουραντάΜελέτιου.
1) Την υπ’ αριθ. πρτ. 22437/30-052022
εισήγηση
της
Δ/νσηςΠεριβάλλοντος & Πολιτικής
Προστασίας,,
2) Τις σχετικές διατάξεις των Νόμων
3463/2006, 3852/2010, 4555/2018,
4623/2019,όπως ισχύουν,
πέρασε σε ψηφοφορία στην οποίαΥΠΕΡ της «Εγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής Διαφόρων Ειδών», της εταιρείας
«ΣΗΓΚΑΛ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε.», στη θέση ΜΕΛΙΣΣΙΑ ή
ΡΟΥΠΑΚΙ (εκτός σχεδίου), στο Δήμο Ασπροπύργου, σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. πρτ. 22437/30-05-2022 εισήγηση της Δ/νσηςΠεριβάλλοντος &
Πολιτικής
Προστασίας,τάχθηκανέξι(6) μέλητης
Επιτροπής και ονομαστικά οι κ.κ.:
1.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
6.ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ Ουδείς

Αποφασίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνουν:την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου: «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής Διαφόρων
Ειδών», της εταιρείας «ΣΗΓΚΑΛ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στη θέση
ΜΕΛΙΣΣΙΑ ή ΡΟΥΠΑΚΙ (εκτός
σχεδίου), στο Δήμο Ασπροπύργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
πρτ. 22437/30-05-2022 εισήγηση
της Δ/νσηςΠεριβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας και θέτει τους
παρακάτω περιβαλλοντικούς όρους:
Απαγορεύεται η διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα
Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων.
Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων
χώρων, για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση
πρώτων υλών, προϊόντων και
μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι
χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).
Οι διάδρομοι κίνησης των
οχημάτων να διαβρέχονται, ανά
τακτά χρονικά διαστήματα,
κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης.
Να επιτρέπεται η αποθήκευση
μόνο των ειδών, που περιγράφονται στη ΜΠΕ.
Απαγορεύεται η αποθήκευση
εύφλεκτων και επικίνδυνων
ειδών, στερεών ή/και υγρών, τα

οποία εκτός του ότι, δεν αναφέρονται στη ΜΠΕ, δεν θα ισχύει η αιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Να τηρούνται τα όρια θορύβου
που αναφέρονται στο Π.Δ.
1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου.
Να λαμβάνονται μέτρα για την
ατομική υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων, για την προστασία
τους, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Στην περίπτωση που, η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά
μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους, εντός της επιχείρησης, αυτά
θα πρέπει να καλύπτουν τις
υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με
την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς
χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Τα αστικά απορρίμματα, που
παράγονται, να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται
σε τακτά διαστήματα από τους
κατάλληλους φορείς.
Η διαχείριση των μη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων να γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
50910/2727/03
(ΦΕΚ
1909/Β/2003), όπως ισχύει και τον
Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).
Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R), εντός της
χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του τελικού αποδέκτη, να επιτρέπει την
παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να
τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.
Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως και του αντίστοιχου, για κάθε ρεύμα, Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής
Υπουργικής Απόφασης.
Η αποθήκευση των προς απομάκρυνση αποβλήτων να γίνεται
σε συγκεκριμένο χώρο, έως ότου
αυτά παραδοθούν σε αδειοδοτημένη εταιρεία, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα συσσώρευσης
υλικών, τα οποία φέρουν τον
κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Οι συλλέκτες – μεταφορείς όλων των εξερχομένων, από την
εγκατάσταση, αποβλήτων να
είναι κάτοχοι άδειας Συλλογής &
Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων ή Επικίνδυνων
Στερεών Αποβλήτων.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των
μέσων προσωρινής αποθήκευσης των μη επικίνδυνων αποβλήτων και των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Να τηρούνται τα απαιτούμενα
μέτρα πυρασφάλειας, που προβλέπονται από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία, να είναι πάντα σε ισχύ
το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας και να εφαρμόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, να
γίνονται ασκήσεις ετοιμότητας
του προσωπικού και εκπαίδευση, για τη χρήση των πυροσβεστήρων, για την αντιμετώπιση
περιστατικού πυρκαγιάς και εκκένωσης των κτιρίων,
Η ανωτέρω απόφαση να αποσταλεί προς το Δημοτικό
Συμβούλιο.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω, πήρε δεαύξοντα αριθμό10.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
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