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Νέο «χτύπημα» των ληστών
των χρηματοκιβωτίων
σε εταιρεία στον Κολωνό
Λίγη ώρα αργότερα το αυτοκίνητο βρέθηκε
καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Ρομά «μπούκαραν»
σε σπίτι
Kινηματογραφική
καταδίωξη στο Χαϊδάρι

Γ. Βαρουφάκης:

ΝΔ για Βαρουφάκη: Αναγκαιότητα να
υπάρξει εξεταστική επιτροπή

Óåλ. 9
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Στην τελική ευθεία
για τις βάσεις

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ

Λήψη αποφάσεων
για τις οικιστικές
πυκνώσεις, τα έργα
στην Αγριλέζα και
τις οφειλές της
Επενδυτικής Αχαρνών

Óåë. 2

Διεν έργεια
mantou x

Τους παρουσίασα το παράλληλο
σχέδιο πληρωμών και μου
πρότειναν να γίνω ΥΠΟΙΚ
«Οι ευθύνες τους, στη συνείδηση των
πολιτών, δεν παραγράφονται ποτέ»

Óåë. 2

Óåλ. 5

Παράταση μέχρι
αύριο για
την υποβολή των
μηχανογραφικών

στους παιδικούς
σταθμούς του Δ. Φυλής
από τον Εκπαιδευτικό
Υγειονομικό Σταθμό
Άνω Λιοσίων

Óåλ. 3
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Συμεωνίδου Νίνα Κ. Θρασυβούλου & Αγίου
Σπυρίδωνος, 2155453833
Μάνδρα

Μαρτζέλης Χρήστος Ι. Στρατηγού
Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣ
Νέο «χτύπημα» των ληστών των
χρηματοκιβωτίων σε εταιρεία στον Κολωνό
Λίγη ώρα αργότερα το αυτοκίνητο βρέθηκε καμένο
στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Aχαρνές

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Πάρνηθος 170, Έναντι Σούπερ Μάρκετ
Μαρινόπουλος, 2102406400
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.
Παναγίας Γρηγορούσης 29, 2102385080
Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.
Παπανδρέου Γεωργίου 4, - Δάσος 2105813912

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Συννεφιά και πιθανές καταιγίδες
Η θερμοκρασία στους 28
βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Μαρίνος, Μαρίνα, Αλίκη
Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλεξάντρα, Αλέκα

Ο

ι ληστές των χρηματοκιβωτίων προχώρησαν σε νέο «χτύπημα», στον Κολωνό, κάτι που κάνει την
αστυνομία να πιστεύει ότι η σπείρα ανασυντάχθηκε ή απέκτησε νέα μέλη. Οι έξι δράστες που
εισέβαλαν σε εταιρεία εποχικών ειδών στην οδό Σπύρου Λάτση στον Κολωνό ακινητοποίησαν τον
φύλακα και στη συνέχεια ανέβηκαν στον πρώτο όροφο. Οι ληστές κατάφεραν να αρπάξουν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε 500.000 ευρώ.
Αμέσως μετά μετέφεραν το χρηματοκιβώτιο σε ΙΧ της εταιρείας και έγιναν... καπνός. Λίγη ώρα αργότερα,
το όχημα εντοπίστηκε στον Ασπρόπυργο, καμένο. Σημειώνεται ότι στην περιοχή του Ασπροπύργου
υπάρχουν ερημωμένα εργοστάσια , τα οποία έχουν μετατραπεί σε χώρους διάλυσης και πυρπόλησης
κλεμμένων οχημάτων. Οι κακοποιοί τα μεταφέρουν εκεί και στη συνέχεια, αφού τα «γδύσουν», τα καινε.
Οι αρχές εξετάζουν το υλικό από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας που διέθετε η εταιρεία ενώ, όπως όλα
δείχνουν, οι δράστες έκαψαν το αυτοκίνητο για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, καθώς κανένας δεν αποκλείει να έχουν ποινικό παρελθόν.

Ρομά «Μπούκαραν» σε σπίτι

–Kινηματογραφική καταδίωξη στο Χαϊδάρι

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
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
20060191531

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

Δ

ύο Ρομά συνελήφθησαν την περασμένη Τρίτη
στο Χαϊδάρι όταν «μπούκαραν» μεσημέρι σε
σπίτι στην οδό Ανθέων.
Εγιναν αντιληπτοί από γείτονα, ο οποίος ειδοποίησε την
αστυνομία. Επί τόπου έφτασαν αστυνομικοί, όμως οι δύο
Ρομά κατάφεραν να φτάσουν στο αυτοκίνητό τους και να
φύγουν με αυτό.
Τότε άρχισε η καταδίωξη τους από τα περιπολικά. Εμβόλισαν ένα από αυτό λίγο πριν φτάσουν στην Ιερά Οδό
αλλά λίγο πιο κάτω έπεσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Τότε προσπάθησαν να φύγουν τρέχοντας και λίγο αργότερα σταμάτησαν διερχόμενο αυτοκίνητο και επεδίωξαν
να κατεβάσουν από αυτό τον οδηγό και να διαφύγουν με
αυτό.
Τότε, για κακή τους τύχη έφτασαν άνδρες της ομάδας
ΔΙΑΣ. Αμέσως απομακρύνθηκαν και άρχισαν να τρέχουν
στην Ιερά Οδό όπου τους πρόλαβαν οι αστυνομικοί και
τους συνέλαβαν. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ενώ για
τον ένα διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρους
καταδίκη για παρόμοια υπόθεση πριν από δύο χρόνια.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΟΣ
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πυροβολισμούς στις Αχαρνές
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Στην τελική ευθεία για τις βάσεις

Παράταση μέχρι αύριο
18 Ιουλίου για την υποβολή
των μηχανογραφικών

Αντιδήμαρχος Aχαρνών, κ. Πολυμενέας: «Είμαστε θεατές στο ίδιο
έργο. Οι πυροβολισμοί δυστυχώς συνεχίζονται καθημερινά»

Τ

ην παράταση της προθεσμίας για την υποβολή
μηχανογραφικών δελτίων (Μ.Δ.2017) αποφάσισε
το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-

Ν

έο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε
στο Μενίδι, καθώς κάτοικοι της οδού Βαρδουσίων, που άκουσαν θόρυβο, βγήκαν έξω από τα
σπίτια τους για να δουν τι συμβαίνει και διαπίστωσαν ότι
στην οροφή ενός αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο έξω
ήταν καρφωμένη μία σφαίρα, ενώ βρήκαν και μία δεύτερη στο οδόστρωμα.
Οι κάτοικοι έντρομοι ειδοποίησαν αμέσως την
αστυνομία, άνδρες της οποίας, έφτασαν στο σημείο, ενώ
η σφαίρα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα γύρω σπίτια
για να διαπιστωθεί εάν υπήρχε κάποιο άτομο το οποίο
πυροβολούσε άσκοπα, ωστόσο δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα.
Οι κάτοικοι του Μενιδίου είναι ιδιαιτέρως ανήσυχοι αφού
τα περιστατικά με άσκοπους πυροβολισμούς δεν έχουν
τέλος.

Πριν από λίγες μέρες ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί
στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου, όπου έπαιζαν
μικρά παιδιά.

Κάτοικος του Μενιδίου καταγγέλλει ένα νέο περιστατικό
στην περιοχή. Όπως αναφέρει, ακούστηκαν πυροβολισμοί στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου της περιοχής
την ώρα που έπαιζαν μικρά παιδιά. Όπως λέει η ίδια, από
τύχη δεν υπήρξε κάποιο θύμα.
Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως τα δύο γεγονότα
είναι πιθανό να συνδέονται.
Ο αντιδήμαρχος Μενιδίου αναφέρει σε γνωστή ενημερωτική εκπομπή πως οι κάτοικοι της περιοχής «είναι στο
ίδιο έργο θεατές». Ο ίδιος τονίζει πως το πρόβλημα στην
περιοχή υπάρχει από το 2000. «Έχει διαπιστωθεί βελτίωση στην διακίνηση ναρκωτικών, όμως οι πυροβολισμοί
συνεχίζονται» και προσθέτει πως «οι πυροβολισμοί είναι
ανεξέλεγκτοι και από θαύμα δεν θρηνούμε κάποιο θύμα».

Σε ποσοστό 36% οι άνεργοι 6 χρόνια μετά το πτυχίο

Ο

σοι πήραν
πτυχίο
το
2 0 1 1
παραμένουν άνεργοι
σε ποσοστό 36%, αλλά
και
όσοι
βρήκαν
δουλειά σε ποσοστό
57% εργάζονται για
400 έως μάξιμουμ 800
ευρώ
το
μήνα,
σύμφωνα με έρευνα
που παρουσίασε το
ΙΟΒΕ
(Ιδρυμα
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών).
Παράλληλα, σε σχέση με τους αποφοίτους
παλαιότερων ετών, παρουσιάζεται αυξημένο το
ποσοστό προσωρινής ή μερικής απασχόλησης με
αμοιβές για το 57% να κυμαίνονται στα
προαναφερομενα χαμηλά επίπεδα
Γενικά, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων
με τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι το

χαμηλότερο
στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (ο
μέσος όρος της ΕΕ
των 28 πλησιάζει το
80%, ενώ ο ελληνικός
μέσος όρος κινείται στο
επίπεδο του 65%).
Το 2016 η ανεργία
των
πτυχιούχων
αυξήθηκε σημαντικά α υ ξ ή θ η κ ε ,
συγκεκριμένα, κατά 11
ποσοστιαίες μονάδες
και από 7%, που ήταν το 2009 έφτασε το
18%.Συμφωνα με την ίδια έρευνα οι περισσοτεροι
απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εργάζονται σε
κλάδους των υπηρεσιών.
Ο κλάδος της Εκπαίδευσης απορροφά το
μεγαλύτερο αριθμό (20,7% το 2016, έναντι 22,6%
το 2008) και έπεται ο κλάδος της Δημόσιας
Διοίκησης και της Αμυνας

των.
Έτσι, αντί για την Παρασκευή, που έληγε η προθεσμία
για την υποβολή των μηχανογραφικών, οι υποψήφιοι θα
μπορούν να οριστικοποιήσουν τα δελτία τους μέχρι και
την Τρίτη, 18 Ιουλίου.
Όπως ενημέρωσε το υπουργείο, για την υποστήριξη
των υποψηφίων κατά την υποβολή των μηχανογραφικών
δελτίων, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα λειτουργήσουν αύριο
(18/7/17), κατά τις ώρες λειτουργίας σχολείων.

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Εγκρίθηκε η πληρωμή
σε 246.529 δικαιούχους

Π

ράσινο φως για την πληρωμή στους δικαιούχους δόθηκε
από το υπουργείο Εργασίας με την μεταφορά πίστωσης
συνολικού ποσού 55.661.196,69 ευρώ για την πληρωμή
του μηνός Ιουλίου σε 246.529 δικαιούχους του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού
55.661.196,69 € (πενήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα μία
χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά) για την
πληρωμή μηνός Ιουλίου σε 246.529 (διακόσιους σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσιους είκοσι εννέα) δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
Η πληρωμή θα γίνει το διάστημα από 24 έως και 31 Ιουλίου ενώ
η ακριβή ημερομηνία θα ανακοινωθεί απο το υπουργείο Εργασίας
λίγες ημέρες πριν.
Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις
περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή
υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.
Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρακαλούνται να απευθύνονται στην
Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν για θέματα
που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.
Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει
ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή (keaprogram.gr).
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Στη Βουλγαρία ο CEO των ΕΛΠΕ Γ. Στεργιούλης
Για την Επέτειο 15 ετών της ΕΚΟ Bulgaria.

Σειρά επαφών στη Σόφια είχε ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων, επ' ευκαιρία της επετείου 15 ετών
της ΕΚΟ Bulgaria. Στόχος μας να
βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τη θέση
μας στη Βουλγαρική αγορά, τόνισε ο νέος
CEO της βουλγαρικής θυγατρικής.

Μ

ε κεντρικό σύνθημα «15 χρόνια
στο δρόμο της επιτυχίας» η εταιρεία ΕΚΟ Βulgaria EAD, μέλος
του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ
0,00%
πραγματοποίησε
σειρά
εκδηλώσεων στη Σόφια, για τον εορτασμό της πολυετούς, ανοδικής παρουσίας
της στην αγορά της Βουλγαρίας και της
διαρκούς στήριξης που παρέχει στις τοπικές κοινωνίες.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛ.ΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης είχε συνάντηση με την
Υπουργό Ενέργειας της Δημοκρατίας της
Βουλγαρίας κα Temenuzhka Petkova,
κατά την οποία εξετάστηκαν οι προοπτικές του κλάδου της Ενέργειας στην
Ευρώπη, οι μελλοντικές προκλήσεις, οι
ευκαιρίες που παρουσιάζονται στα Βαλκάνια, καθώς και το ενδεχόμενο νέων
επενδύσεων στην Βουλγαρική αγορά.

Τόσο ο κ. Στεργιούλης όσο και η κα
Petkova εξέφρασαν την βούληση για
συνεργασία και αμοιβαία προσπάθεια, με
στόχο την ενδυνάμωση και την διεύρυνση
των προοπτικών της Βουλγαρικής αγοράς, την ενίσχυση της απασχόλησης και
την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το
καταναλωτικό κοινό.
Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛ.ΠΕ
συνόδευσαν στη γειτονική χώρα, ο νέος
Διευθύνων Σύμβουλος της “ΕΚΟ
Bulgaria” κ. Αλέξης Αθανασόπουλος και ο
πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας και
Ανώτερος Διευθυντής Διεθνούς Εμπορίας
κ. Κώστας Μαδεμλής, ο Γενικός Δ/ντής
Εγχώριας και Διεθνούς Εμπορίας κ. Ρομπέρτο Καραχάννας, οι Ανώτεροι Διευθυντές, Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας Εμπορίας κ. Σπύρος Γκίκας και
Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου κ. Γιάννης
Κορωναίος, οι Διευθυντές, Λειτουργίας
Διεθνούς Εμπορίας κ. Ιωάννης Δοράτης,
Εφοδιασμού Διεθνούς Εμπορίας κ. Γιώργος Γεωργίου και Ανθρώπινου Δυναμικού
Διεθνούς Εμπορίας κα Δήμητρα Κολοκοτσά, καθώς και ο κ. Πέτρος Παπασωτηρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της τεχνικής και συμβουλευτικής εταιρείας ενεργειακών έργων “ASPROFOS”.
Η κεντρική εορταστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στους κήπους του βασιλικού παλατιού “Vrana”, όπου η ΕΚΟ Βulgaria EAD υποδέχτηκε περισσότερους
από 500 συνεργάτες και καλεσμένους, οι
οποίοι ενημερώθηκαν για το πλάνο στρ-

Μη βιώσιμο το χρέος
στα σενάρια του ΔΝΤ

Δ

ατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας και,
ακολούθως, παρακολούθησαν χορευτικά
δρώμενα και κονσέρτο κλασικής μουσικής.
«Το μέλλον είναι γεμάτο από προκλήσεις, ρίσκα και αλλαγές. Τα ΕΛ.ΠΕ είναι
ένας εξαιρετικά ισχυρός Όμιλος, διαθέτει
συγκεκριμένο πλάνο και να είστε σίγουροι πως θα εκμεταλλευτεί όλες τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν», τόνισε
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για τα σπουδαία αποτελέσματα και το έργο που έχει επιτευχθεί
από την Διοίκηση της ΕΚΟ Bulgaria.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «αποτελούν μονόδρομο για τα ΕΛΠΕ και την
ΕΚΟ Βουλγαρίας η αδιαπραγμάτευτη
ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και η
υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών σε έναν
από τους πιο δυναμικούς τομείς της οικονομίας».
«Δεν μας φοβίζει το μέλλον. Απεναντίας,
έχουμε ήδη σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη
και σαφή στρατηγική για να βελτιστοποιήσουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε και να
ορίσουμε τις προτεραιότητες της εταιρείας», υπογράμμισε από την πλευρά του
ο κ. Ρομπέρτο Καραχάννας, Γενικός Διευθυντής Εγχώριας & Διεθνούς Εμπορίας
του Ομίλου.
«Ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε
ακόμη περισσότερο τη θέση μας στη Βουλγαρική αγορά, βασιζόμενοι στην αξιόπιστη παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών

υψηλής ποιότητας, δείχνοντας υπευθυνότητα και σεβασμό για το περιβάλλον και
διασφαλίζοντας ασφαλείς συνθήκες
εργασίας», επεσήμανε ο νέος Διευθύνων
Σύμβουλος της “ΕΚΟ Bulgaria” κ. Αλέξης
Αθανασόπουλος, ο οποίος συνεχάρη
τους 1.200 υπαλλήλους της Εταιρείας για
τη συμβολή τους στην επιτυχημένη πορεία των τελευταίων 15 ετών.
Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης
των εκπροσώπων του Τύπου οι κ.κ. Στεργιούλης, Αθανασόπουλος και Καραχάννας, αναφέρθηκαν στις προοπτικές του
κλάδου της Ενέργειας σε ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο επίπεδο και ανέλυσαν τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας σε
σχέση με τις «ισορροπίες» του κλάδου
των πετρελαιοειδών στη Βουλγαρία και
στα Βαλκάνια.Με την ευκαιρία της παρουσίας στελεχών της Ανώτερης Διοίκησης
των ΕΛ.ΠΕ στη Σόφια, πραγματοποιήθηκε συνάντηση και επίσημο γεύμα με αντιπροσώπους του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία (HBCB),
όπου ανακοινώθηκε –μεταξύ άλλων- και
η παροχή δωρεάς προς το Ελληνικό Σχολείο της Βουλγαρίας από τον Όμιλο
Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ 0,00%.
Τα στελέχη του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ, μαζί με
την ομάδα της ΕΚΟ Βulgaria, παρέστησαν και στα εγκαίνια του ανακαινισμένου πρατηρίου της ΕΚΟ στη Σόφια, στην
περιοχή «Malinova Dolina”. Τα πλήρως
ανακαινισμένα πρατήρια της εταιρείας
στη χώρα είναι ήδη πέντε (5), σε σύνολο
86 πρατηρίων σε όλη τη Βουλγαρία.

κή οικονομία την ερχόμενη Πέμπτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΔΝΤ θα
επισημαίνει μία σειρά από αδυναμίες,
μεταξύ άλλων, στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα.

ποιηθεί μόνο εάν η Ευρωζώνη
προχωρήσει σε περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση των μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους.
Σύμφωνα με πηγή του ΔΝΤ, οι πιθανότητες να οδηγηθεί τελικά το ΔΝΤ σε
εκταμίευση του 1,6 δισ. ευρώ που
αιτήθηκε η ελληνική κυβέρνηση με την
επιστολή προθέσεων του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του υπουργού
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου
«είναι περιορισμένες».
Στην πραγματικότητα, στηρίζονται
σχεδόν αποκλειστικά στην προοπτική
να προκύψει από τις γερμανικές εκλογές κυβερνητικό σχήμα, που θα ευνοεί
την περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση
των μέτρων για το ελληνικό χρέος. Κάτι
που δεν είναι καθόλου βέβαιο αυτή τη
στιγμή.

«Καμπανάκι» για τις τράπεζες.

εν θα χαλάσει ίσως το πάρτι
της κυβέρνησης, ενόψει της
εξόδου στις αγορές, η έκθεση
που θα συζητήσει το Εκτελεστικό
Συμβούλιο του ΔΝΤ την προσεχή Πέμπτη, 20 Ιουλίου, προκειμένου να αποφασίσει για τη συμμετοχή του στο
ελληνικό πρόγραμμα, αλλά ασφαλώς
δεν θα συμβάλει στον γενικό ενθουσιασμό.
Οπως αναφέρει δημοσίευμα της Καθημερινής, επικαλούμενο πηγές, το ΔΝΤ
βρίσκει άλλη μία φορά μη βιώσιμο το
ελληνικό χρέος, σε όλα τα σενάριά του,
όπως
βεβαιώνουν
πηγές
που
γνωρίζουν. Οι πληροφορίες από την
Ουάσιγκτον αναφέρουν, μάλιστα, πως
οι τεχνοκράτες του Ταμείου έχουν περιλάβει στην ανάλυση βιωσιμότητας χρέους τους (DSA) και σενάριο που ενσωματώνει τις δεσμεύσεις των Ευρωπαίων, δηλαδή τα βραχυπρόθεσμα
μέτρα για το χρέος και τη διατήρηση
πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του

ΑΕΠ έως το 2022 και 2% του ΑΕΠ μετά.
Ούτε με αυτές τις παραδοχές θεωρούν
ότι το χρέος είναι βιώσιμο.
«Εάν οι πιστωτές δεν προσφέρουν
περισσότερα μέτρα ελάφρυνσής του, το
ΔΝΤ δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει
χρηματοδοτικά στο ελληνικό πρόγραμμα», αναμένεται να διαμηνύσει, σύμφωνα με πηγές στην Ουάσιγκτον, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου.
Το βασικό σενάριο του ΔΝΤ δεν διαφέρει από εκείνο που είχε παρουσιάσει
τον Φεβρουάριο, μετά την εξέταση της
ελληνικής οικονομίας με βάση το
«άρθρο IV», αναφέρουν οι πηγές. Οι
απαισιόδοξες παραδοχές του για τον
ρυθμό ανάπτυξης και το επιτόκιο δανεισμού καθιστούν το χρέος μη βιώσιμο,
μετά το 2030, καθώς οι ανάγκες
εξυπηρέτησής του θα ξεπερνούν το
20% του ΑΕΠ.
Δεν είναι όμως μόνο η ανάλυση βιωσιμότητας χρέους του ΔΝΤ που θα
στείλει αρνητικά σήματα για την ελληνι-

Κατά το ΔΝΤ, οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν περαιτέρω
κεφαλαιακή ενίσχυση 10 δισ.

Βεβαίως, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει
πάρει τα μέτρα τα οποία είχε ζητήσει το
Ταμείο (περικοπές συντάξεων και αφορολογήτου) και κυρίως επειδή η Κριστίν
Λαγκάρντ έχει αναλάβει σχετική δέσμευση έναντι της Αγκελα Μέρκελ, το ΔΝΤ,
θα προχωρήσει σε μία «συμφωνία έγκρισης επί της αρχής» του ελληνικού προγράμματος.
Η συμφωνία όμως αυτή θα ενεργο
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Λήψη αποφάσεων για τις οικιστικές
πυκνώσεις, τα έργα στην Αγριλέζα και τις
οφειλές της Επενδυτικής Αχαρνών

Σ

υνεδριάζει σήμερα Δευτέρα και ώρα 19:00 το
Δημοτικό Συμβουλίο Αχαρνών για να λάβει
αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1 «Έγκριση ή μη οικιστικών πυκνώσεων στον Δήμο
Αχαρνών σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3889/10 και
αποτύπωσή τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του κτηματολογίου»
2 «Έγκριση ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 23
του Ν. 3889/10 στην διαδικτυακή εφαρμογή του κτηματολογίου»
3 Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αχαρνών, για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
4 Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αχαρνών, για
το έργο: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», προϋπολογισμού 632.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
5 Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & οριστι-

κή παραλαβή του έργου: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ»
6 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης7
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΛΕΖΑΣ»
8 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 (0101-2016 έως 31-12-2016) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Αχαρνών
9 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 (0101-2016 έως 31-12-2016) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Αχαρνών»
10 Αναδοχή των οφειλών της εταιρίας με την επωνυμία
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία Δήμου Αχαρνών.
11 Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις
ανάγκες
του Δήμου
&
των
Νομικών
του
Προσώπων,συνολικού ποσού 59.071,39 € και της διαδικασίας εκτέλεσής της.
12 Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την προ-

μήθεια οικοδομικών υλικών,συνολικού ποσού 74.350,40
€ και της διαδικασίας εκτέλεσής της.
13 Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & φωτιστικών σωμάτων,
συνολικού ποσού 74.387,60 € και της διαδικασίας εκτέλεσής της.
14 Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια κρασπέδων, πλακών πεζοδρομίου & επίστρωσης,
συνολικού ποσού 74.350,40 € και της διαδικασίας εκτέλεσής του.
15 Έγκριση της διενέργειας της προμήθειας αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και
συσκευές τηλεομοιοτυπίας του Δήμου, συνολικού ποσού
164.964,02 €, και της διαδικασίας εκτέλεσής της
16 Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων,συνολικού ποσού
72.540,00 € και της διαδικασίας εκτέλεσής του.
17 Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης Ρ-40 επί της
οδού Ναρκίσου.
18 «Ορισμός Επιτροπής της παρ.5 άρθρου 186 του
Ν.3463/06.»

Απάντηση του Μιχάλη Οικονομάκη
στα επικριτικά σχόλια για τη βοήθεια που
παρείχε ο Δήμος Φυλής στην αποκομιδή
των απορριμμάτων της Αίγινας

Κ

αταπέλτης υπήρξε στην τοποθέτησή του κατά την συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής 14 Ιουλίου ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Μιχάλης Οικονομάκης.
Δίνοντας σκληρή απάντηση στα επικριτικά
σχόλια που είδαν το φως της δημοσιότητας
στο διαδίκτυο σχετικά με την αλληλεγγύη
που παρείχε ο Δήμος Φυλής στον Δήμο της
Αίγινας για την αποκομιδή των απορριμμάτων που έπνιξαν το νησί εν μέσω
τουριστικής περιόδου, με κίνδυνο να πληγεί η εικόνα της χώρας μας” ο
Μιχάλης Οικονομάκης τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:
“Μας ζήτησε ο Δήμος της Αίγινας να συνδράμουμε σε αυτή τη δύσκολη
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει και στείλαμε τέσσερα απορριμματοφόρα προκείμενου να βοηθήσουμε, πράγμα το οποίο έχουμε κάνει και σε
άλλες περιπτώσεις που έχει ζητηθεί η συμβολή μας.
Νιώθουμε περήφανοι που μπορούμε να είμαστε αλληλέγγυοι σε θέματα
που αφορούν στο περιβάλλον και τους συνανθρώπους μας.
Όταν ανέλαβα το 2014 ο στόλος του Δήμου βρισκόταν σε κακή κατάσταση και λειτουργούσε με δανεικά οχήματα σε αντίθεση με το παρόν που είναι
σε θέση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της δύσκολης καθημερινότητας,
της οποίας και έχω την ευθύνη. (Αξίζει δε να σημειωθεί πως αυτή τη

δύσκολη καθημερινότητα επιδεινώνουν με τραγικό τρόπο άτομα συγκεκριμένης ομάδας κατοίκων που εμπορεύονται παρανόμως τα σκουπίδια κι
επιδίδονται με το πρόσχημα των "παλιατζήδων" στην εναπόθεση μπαζών
και πάσης φύσεως απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης ...)
Στο σημείο αυτό νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά τους εργάτες
και τις Υπηρεσίες που διατηρούν τη λειτουργικότητα του στόλου σε αυτό το
επίπεδο αλλά και να καταγγείλω το γεγονός πως πριν ακόμα στείλουμε τη
βοήθεια στην Αίγινα που έφυγε το πρωί της Δευτέρας 10 Ιουλίου, σύμβουλος μερίδας της Αντιπολίτευσης είχε ξεκινήσει από το μεσημέρι της Κυριακής
τα δυσφημιστικά σχόλια, τα οποία και κλιμακώθηκαν με παλιούς καναπέδες
και πάσης φύσεως σκουπίδια που έβγαλαν διάφοροι στους δρόμους κι εν
συνεχεία δημοσιεύσαν στο διαδίκτυο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
Εμείς είμαστε ενάντια στην Αντιπολίτευση του καφενείου και το αποδεικνύουμε με διαρκείς αγώνες και καθημερινό έργο” επεσήμανε μεταξύ άλλων
ο Μιχάλης Οικονομάκης.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι τη θέση του από τέτοιους είδους συμπεριφορές έσπευσε να διαχωρίσει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης
Γιώργος Αβράμης.

BΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΛΕΜΕΝΑΡΧΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Λιμενικής Αρχής Ελευσίνας και τα
στελέχη της τίμησαν την Λ/Φ
ΚΟΣΜΑ Αφροδίτη για την προσφορά της και τη διάκριση της
με την Εθνική Ομάδα Καλαθοσφαίρισης γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2017.

6-θριάσιο

Μεγάλη αποδοχή και εξαιρετική
επιτυχία σημειώνει το πρόγραμμα
«Διακοπές στο Σχολείο»
στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας

Μ

εγάλη
αποδοχή και εξαιρετική επιτυχία
σημειώνει το πρόγραμμα «Διακοπές στο Σχολείο» που γίνεται με
χορηγία των ΕΛΠΕ.
Καθημερινές στιγμές
δημιουργίας, παιχνιδιού και χαράς για όλα
τα παιδιά στο Δήμο
Μάνδρας – Ειδυλλίας
Με μεγάλη επιτυχία
συνεχίζεται η νέα
δράση δημιουργικής
απασχόλησης
που
πραγματοποιεί φέτος
για πρώτη φορά ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας.
Πρόκειται για ένα Πρότυπο Πρόγραμμα που έχει τον τίτλο
«Διακοπές στο Σχολείο» και γίνεται σε συνεργασία με την
«ΕΛΙΞ»- Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας και την ευγενική χορηγία του Ομίλου ΕΛΠΕ.
Η δράση που απευθύνεται σε παιδιά 6-12 ετών, εκτός από
το ψυχαγωγικό, έχει επίσης μορφωτικό χαρακτήρα και έναν
επιπλέον στόχο: να αναδείξει και να αναπτύξει ταλέντα και
δεξιότητες των μικρών μαθητών μέσα από το παιχνίδι και
τις δημιουργικές δραστηριότητες.
Ο χώρος που έχει επιλεγεί και έχει διαμορφωθεί κατάλληλα
από το Δήμο είναι το 2ο Δημοτικό Σχολείο και η απασχόληση των παιδιών γίνεται σε καθημερινή βάση από τις 8.30
το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 120 παιδιά τα οποία είναι
χωρισμένα σε δύο ομάδες των 60 ατόμων που η κάθε μία
συμμετέχει σε δύο διαφορετικά διαστήματα από τις 3-14
Ιουλίου και από τις 17-28 Ιουλίου.
Οι πρώτες εντυπώσεις από τη λειτουργία του προγράμματος είναι εξαιρετικές και ενθουσιώδεις καθώς όχι μόνο διασφαλίζει τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσα σε
ένα χώρο ασφαλή και γνώριμο για τα παιδιά αλλά ανακουφίζει και πολλές οικογένειες που εν μέσω καλοκαιριού
αντιμετωπίζουν προβλήματα με την φύλαξη των παιδιών
τους.

ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής
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Σχετικά με το σχέδιο για αναστολή λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ.
Φυλής, που προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας

Τ

Άνω Λιόσια, 11 Ιουλίου,

ο σωματείο μας και το ΔΣ της ΕΛΜΕ
από την πρώτη στιγμή όχι μόνο
στήριξαν, αλλά και εργάστηκαν για να
ιδρυθεί και να λειτουργήσει το Δ.Ι.Ε.Κ. Φυλής.
Γιατί σταθερή πεποίθηση των εκπαιδευτικών
της περιοχής και ιδιαίτερα όσων εργάζονται
στην τεχνική εκπαίδευση, στο ΕΠΑΛ και το ΕΚ,
είναι ότι με το Ι.Ε.Κ. οι μαθητές μας, απόφοιτοι
από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του Δήμου, αλλά και
άλλων περιοχών, πολλαπλασιάζουν τις ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση κι έξοδο
στην αγορά εργασίας. Η ανάγκη για τέτοιες
ευκαιρίες έχει αυξηθεί ιδιαίτερα μετά την
κατάργηση το 2014 της ΕΠΑΣ στην περιοχή
μαζί με άλλες 100 ΕΠΑΣ πανελλαδικά.
Με βάση αυτό το σκεπτικό καταθέτουμε μια
σειρά από επισημάνσεις που τεκμηριώνουν τη
μεγάλη ανάγκη ύπαρξης, λειτουργίας, αλλά και
ενίσχυσης του Ι.Ε.Κ. στο Δήμο Φυλής. Εννοείται ότι σχέδια για αναστολή λειτουργίας του
δεν πρέπει με κανένα τρόπο να υλοποιηθούν.
Το Δ.Ι.Ε.Κ. Φυλής δεν λειτουργεί παρά μόνο
2 χρόνια, από το Β΄ εξάμηνο του 2015, στην
υποβαθμισμένη περιοχή του Δήμου Φυλής και
ειδικότερα στα Άνω Λιόσια. Μάλιστα οι εγγραφές τον Οκτώβριο του 2015 δεν έγιναν από τη
Διεύθυνση του ΙΕΚ, που δεν είχε οριστεί ακόμη,
αλλά αναγκαστικά από τις υπηρεσίες του
Δήμου Φυλής και χωρίς να υπάρξει γι΄ αυτό το
λόγο επαρκής ενημέρωση κατά την κατάθεση
των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.
Το Ι.Ε.Κ. επιτελεί τον σκοπό του, προετοιμάζοντας και καταρτίζοντας τους νέους της περιοχής, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, που
ζητούν μια διέξοδο προς την αγορά εργασίας,
για καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση σε
μια περιοχή με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, αλλά και σχολικής εγκατάλειψης. Το
ενδεχόμενο να καταργηθεί το Ι.Ε.Κ. θα πλήξει
σοβαρά αυτήν την διέξοδο που μπορούν να
έχουν οι νέοι και οι νέες της περιοχής και
ευρύτερα.
Το αποτυχημένο μοντέλο προηγούμενων
ετών, όπου σπουδαστές λόγω της μη ύπαρξης
Ι.Ε.Κ. στην περιοχή τους έπρεπε να μετακινηθούν σε Ι.Ε.Κ. άλλων δήμων σε μεγάλες απο-

στάσεις, είχε ως αποτέλεσμα η δυναμική για
κατάρτιση των νέων της περιοχής να εξασθενήσει σημαντικά, αν και πολλοί εξέφραζαν την
επιθυμία αυτή. Η απροθυμία των σπουδαστών, που συνήθως είναι εργαζόμενοι, άνεργοι
ή μακροχρόνια άνεργοι και προέρχονται από
χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, να
μετακινηθούν από το δήμο τους, οδηγούσε
ακόμη και στην εγκατάλειψη της ιδέας για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εφόσον
στερούνταν το βασικό δικαίωμα των ίσων
ευκαιριών για μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη, κατάσταση που αυξάνει τις κοινωνικές
ανισότητες. Εδώ να τονίσουμε ότι τα συνεχή
τελευταία γεγονότα στα σύνορα των Δήμων
Αχαρνών και Φυλής, που κατέληξαν στο θάνατο μικρού μαθητή, υπενθυμίζουν δυστυχώς για
άλλη μια φορά με τραγικό τρόπο την κατάσταση στην περιοχή. Θεωρούμε ότι η Εκπαίδευση
αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την αποτελεσματική και μακροχρόνια αντιμετώπιση και
αυτών των φαινομένων.
Το αποτυχημένο μοντέλο, που προαναφέρθηκε, αντιμετωπίστηκε με τη δημιουργία του
Δ.Ι.Ε.Κ. Φυλής ενδυναμώνοντας την παροχή
ίσων ευκαιριών μάθησης για όλους σε δομές
του τόπου που διαμένουν και αλληλεπιδρούν
σύμφωνα και με τη διακήρυξη του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών (Σαλαμάγκα, 1994). Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύεται σωστή καθώς
εκδηλώθηκε αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους
νέους της περιοχής, που θα ήταν μεγαλύτερο,
αν δεν υπήρχαν και στο Δ.Ι.Ε.Κ. τα φαινόμενα
σχολικής και σπουδαστικής εγκατάλειψης, που
παρατηρούνται έτσι και αλλιώς σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπως αυτή του Δήμου
Φυλής.
Αυτό, που επιβάλλεται να κάνει το Υπουργείο, δεν είναι σχέδια για αναστολή της λειτουργίας του, αλλά να βοηθήσει στην ενίσχυση
του Δ.Ι.Ε.Κ. Φυλής και των δυνατοτήτων, που
προσφέρονται από τις σπουδές σε αυτό,
ιδιαίτερα λόγω του ότι στεγάζεται και λειτουργεί
σε μια περιοχή με πολλές ιδιαιτερότητες, σε μια
εργατούπολη, όπου «φιλοξενείται» εδώ και
πάνω από 50 χρόνια η μεγαλύτερη χωματερή
της χώρας και από τις μεγαλύτερες στην
Ευρώπη… Όμως, παρά τις αντιξοότητες το

Δ ιεν έρ γει α ma nt o ux

Ι.Ε.Κ. άρχισε να γίνεται γνωστό ευρύτερα και
δέχεται αξιόλογες κριτικές. Αυτό επιτυγχάνεται
με μεγάλη και συνεχή προσπάθεια των
εργαζόμενων, της διεύθυνσης, των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της περιοχής και του
Δήμου για την ενημέρωση των νέων στην
ευρύτερη περιοχή μέσω εκδηλώσεων, της
ιστοσελίδας του ΙΕΚ, των τοπικών ενημερωτικών ιστοσελίδων και ενημερώσεων στα σχολεία.
Ο Δήμος Φυλής στηρίζει έμπρακτα τις δομές
του Ι.Ε.Κ. με επιπλέον οικονομικούς πόρους
πέραν των κονδυλίων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κυρίως
μέσω της εργαστηριακής κάλυψης των σπουδαστών του Ι.Ε.Κ, που φιλοξενούνται στο 2ο
ΕΚ Δυτικής Αττικής, λόγω και των αντισταθμιστικών εσόδων του από την εκμετάλλευση του
ΧΥΤΑ Φυλής (Άνω Λιοσίων). Έτσι, το Ι.Ε.Κ.
αποτελεί «στολίδι» για την υποβαθμισμένη
περιοχή των Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου Φυλής, και η αναγκαιότητα ύπαρξης και
ενίσχυσής του εκτός από χρήσιμη κρίνεται και
απαραίτητη για την περιοχή, καθώς είναι μια
εργατούπολη με πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά (παλιννοστούντες, ρομά, μετανάστες) με
χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, που
οι κάτοικοι της διαβιούν μόνιμα δίπλα στη μοναδική οργανωμένη χωματερή της Πρωτεύουσας. Είναι λοιπόν εύλογο πως ο στρατηγικός
σχεδιασμός για την παιδεία στην υποβαθμισμένη περιοχή μας θα κριθεί από τη στάση της
ηγεσίας απέναντι στους νέους και τους μακροχρόνια άνεργους, με διατήρηση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών δομών της Δια Βίου
Μάθησης και της Τεχνικής – Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, προς όφελος συνολικά της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Φυλής.
Τελικά, για όλους τους λόγους, που προαναφέρθηκαν, το Υπουργείο Παιδείας επιβάλλεται να μην υλοποιήσει το σχέδιο για αναστολή
λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ. Φυλής κι όταν μάλιστα
και το οικονομικό «όφελος», που προκύπτει
από αυτή την απόφαση είναι μηδαμινό σε
σχέση με το μεγάλο κοινωνικό όφελος, που
προσφέρει η διευρυνόμενη λειτουργία του στην
τοπική κοινωνία.
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ

στους παιδικούς σταθμούς του
Δ. Φυλής από τον Εκπαιδευτικό
Υγειονομικό Σταθμό Άνω Λιοσίων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ CAMP ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Σ

τα πλαίσια του καλοκαιρινού προγράμματος camp
που οργανώνει η Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού συμμετείχε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Αγίων Αναργύρων-Καματερού.
Ειδικότερα στόχος της φετινής δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών πάνω σε θέματα αγωγής υγείας και υγιεινής διατροφής. Μέσα από το βιωματικό εργαστήρι με θέμα
“Ομάδες τροφίμων : Φρούτα-Λαχανικά” η Επισκέπτρια
Υγείας Λόλου Έλντα μέσα από βιωματικές ασκήσεις και
παιχνίδια πέρασε μηνύματα για την αξία της υγιεινής διατροφής στη καθημερινή ζωή των παιδιών. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων και
στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού.
Ήταν μία εξαιρετική εμπειρία που συνδύαζε την εκπαίδευση με την ευαισθητοποίηση, τη διάδραση και το παιχνίδι και
κέρδισε το ενδιαφέρον των παιδιών.

Ο

Εκπαιδευτικός Υγειονομικός Σταθμός ΕΕΣ Άνω
Λιοσίων σε στενή συνεργασία με το Δήμαρχο
Χρήστο Παππού του Δήμου Φυλής, ο οποίος
υπάγεται στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) και στα πλαίσια προγραμμάτων
πρόληψης και προαγωγής υγείας στην κοινότητα, θα
επισκεφθεί με την επιστημονική ομάδα αποτελούμενη
από τον παιδίατρο και τις νοσηλεύτριες-επισκέπτριες του
ΕΥΣ ΕΕΣ Άνω Λιοσίων τους παιδικούς σταθμούς του
Δήμου Φυλής με σκοπό τη διενέργεια της
δερμοαντίδρασης mantoux και τον έλεγχο των
βιβλιαρίων υγείας των παιδιών για τυχόν ελλείψεις.
Η Δράση αυτή μετά την άριστη συνεργασία με τον
πρόεδρο των παιδικών σταθμών Φυλής κο Σταματάκο
και την άμεση ανταπόκριση και συμμετοχή από τους
προέδρους κο Καμαρινόπουλο και κο Κούρκουλο καθώς
και της προϊσταμένης κας Σταματοπούλου επεκτείνεται
σε όλους τους παιδικούς σταθμούς των Άνω Λιοσίων και
Ζεφυρίου.
Η συγκεκριμένη Δράση θα λάβει μέρος τις
παρακάτω ημέρες στους συγκεκριμένους παιδικούς
σταθμούς:
“ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΙΠΠΟΤΕΣ
“
Τρίτη 18/7
και Πέμπτη 20/7
“Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ”
Τρίτη 18/7 και
Πέμπτη 20/7

“ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΤΟΥΣΕΣ”
Πέμπτη 20/7
“Ολοκληρωμένη Φροντίδα”
Πέμπτη 20/7
“ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ”
Παρασκευή 21/7
“ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ”
Παρασκευή 21/7
“ΟΝΕΙΡΟΚΗΠΟΣ”
Παρασκευή 21/7
“Η ΦΕΓΓΑΡΟΣΤΡΑΤΑ”
Παρασκευή 21/7
Η Δράση στο Ζεφύρι θα διεξαχθεί
Πέμπτη 27/7.

Τρίτη 18/7 και

Τρίτη 18/7 και

Τετάρτη 19/7 και

Τετάρτη 19/7 και
Τετάρτη 19/7 και
Τετάρτη 19/7 και

Τρίτη 25/7 και
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Κίνητρα για μετακίνηση εργαζομένων
σε ΟΤΑ ορεινών & νησιωτικών περιοχών

Ο

ρεινοί δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους και
νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000,
καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα αποκτούν το
δικαίωμα παροχής κινήτρων μετακίνησης σ΄ αυτούς, εργαζομένων είτε στις δημοτικές υπηρεσίες, είτε σε άλλες δημόσιες
υπηρεσίες κοινωφελούς χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με διάταξη του πολυνομοσχεδίου
του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ (άρθρο 32) δίνεται η
δυνατότητα στην παραπάνω κατηγορία δήμων να παρέχουν
δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τους
υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου
Υγείας, τους εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
όλων των βαθμίδων, καθώς και για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των
ανάλογων πόρων.
Για την παροχή κάποιας ή κάποιων παροχών, το διάστημα
ισχύος αυτών, απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το οικείο
Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο αντίστοιχα, η οποία θα
βεβαιώνει και την ύπαρξη των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του ΟΤΑ.
Στη ρύθμιση αυτή δεν μπορούν να ενταχθούν κάτοικοι των
περιοχών αυτών, ή οι σύζυγοί τους, ή τα ανήλικα τέκνα τους, οι
οποίοι έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας. Ο
υπολογισμός δε του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία
του πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της
ΕΛΣΤΑΤ.

Τοποθέτηση του Δημάρχου Ελευσίνας,
μετά την επίθεση που δέχθηκαν Νίκος Φίλης
και Νίκος Ξυδάκης στη συγκέντρωση
αλληλεγγύης για την Ηριάννα Β. Λ.

θριάσιο-7

Ίδρυση νέου βρεφικού
σταθμού από
ΔΗΚΕΔΗΜΕ και
Δήμο Μεγαρέων

Στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 12 Ιουλίου ο Πρόεδρος της
ΔΗΚΕΔΗΜΕ, Σπύρος Κορώσης, ανακοίνωσε την
ίδρυση νέου βρεφικού σταθμού στο Δήμο Μεγαρέων.
Ήδη αναζητούν το κτίριο που θα στεγάσει τον
νέο βρεφικό σταθμό, με πιθανό χώρο το 7ο Δημοτικό Σχολείο στο Μελί.
Η ανάγκη αυτή δημιουργείται γιατί όπως ο ίδιος αναφέρει υπάρχει τεράστια ανάγκη να ιδρυθεί ένας τέτοιος χώρος
καθώς οι θέσεις στους ήδη υπάρχοντες σταθμούς δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών.

Ανακοίνωση Δημοτικής Αρχής Χαϊδαρίου

«Καλούμε τους εργαζομένους να γυρίσουν την πλάτη στους λύκους, που
έβαλαν προβιά για να εμφανιστούν ως φίλοι και υπερασπιστές τους.»

‘’Διαβάζοντας την ανακοίνωση της «Συνδικαλιστικής
Ανατροπής», μπορεί εύκολα κάθε καλοπροαίρετος
εργαζόμενος στο Δήμο Χαϊδαρίου, να καταλάβει τις πραγματικές προθέσεις, του εμπνευστή του λιβελογραφήματος.
Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χαϊδαρίου γνωρίζουν τα
τελευταία 3 χρόνια ότι πρακτικές αιφνιδιασμού και μεθοδεύσεις, ούτε χρησιμοποίησε, ούτε πρόκειται να χρησιμοποιήσει η τωρινή Δημοτική Αρχή. Αυτές τις μεθόδους τις
χρησιμοποίησαν κατά κόρον οι πολιτικοί τους μέντορες τα
προηγούμενα χρόνια, χωρίς μάλιστα οι λαλίστατοι το
τελευταίο διάστημα «συνδικαλιστές» να βρίσκουν το
κουράγιο να εκφράσουν την παραμικρή αντίρρηση. Γνωστή είναι εξάλλου η στάση τους σε παλαιότερα ζητήματα
που προκάλεσαν την οργή των εργαζομένων και του
σωματείου, όπως η σύσταση του προηγούμενου ΟΕΥ.
Η παράταξη του ΠΑΣΟΚ με τους γνωστούς «συνδικαλιστές» που την εκπροσωπούν, προσπαθούν να δημιουργήσουν εχθρικό κλίμα ανάμεσα στην διοίκηση του Δήμου και τους εργαζόμενους, με πρόσχημα «….φήμες και διαρροές» δικής τους έμπνευσης. Δεν είναι η πρώτη φορά !! Εξάλλου ο λαός μας λέει ότι «μια
φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης»!
Για να μην υπάρχει καμία παρανόηση διαβεβαιώνουμε τους εργαζόμενους ότι θα τηρηθούν από τη Δημοτική Αρχή, όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την κατάρτιση του ΟΕΥ, σε κατάλληλο χρόνο, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν έγκαιρα για τις όποιες εξελίξεις.
Είναι αυτονόητο ότι πριν την κατάθεση του νέου σχεδίου για τον ΟΕΥ, θα προηγηθούν συζητήσεις με το σωματείο εργαζομένων
και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, θα εξετασθούν παρατηρήσεις ή προτάσεις, ώστε ο νέος ΟΕΥ να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του Δήμου και των κατοίκων του.
Η προσπάθεια που κάνουν οι συντάκτες της ανακοίνωσης να ξεχωρίσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. από την υπόλοιπη Δημοτική
Αρχή, «….κάνοντας έκκληση να μην δεχτεί μια τέτοια διαδικασία» γίνεται εκ του πονηρού, αφού θα έπρεπε να έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει ενιαία στάση για όλους τους πολιτικούς χειρισμούς της.
Καλούμε τους εργαζομένους να γυρίσουν την πλάτη στους λύκους που έβαλαν προβιά για να εμφανιστούν ως φίλοι και υπερασπιστές τους. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των εργαζόμενων σε όλους τους αγώνες τους.’’
Η Δημοτική Αρχή Χαϊδαρίου

Με ανάρτησή του στα social media, o Δήμαρχος Ελευσίνας, Γιώργος Τσουκαλάς τοποθετήθηκε μετά την επίθεση που δέχθηκαν στη συγκέντρωση αλληλεγγύης για
την Ηριάννα Β. Λ., οι Νίκος Φίλης και Νίκος Ξυδάκης

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Γιώργος Τσουκαλάς έγραψε:
«Να καταδικάσουμε με απόλυτο τρόπο τη βία, την
προσπάθεια εξευτελισμού και υποβάθμισης της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου.
Να σταθούμε δίπλα ακόμη και σε αυτούς που στο
παρελθόν συμψήφιζαν και δικαιολογούσαν ιδεολογικά
πολιτικές ακρότητες.
Όχι ως χειρονομία λήθης αλλά ως αναγκαία συνθήκη
της προάσπισης της δημοκρατίας της νηφαλιότητας του
διαλόγου.
Το μίσος με το οποίο εμποτίστηκε έντεχνα η κοινωνία
κατά την προηγούμενη περίοδο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τις αρχές της ανεκτικότητας της άλλης
άποψης, της ελευθερίας του κάθε ανθρώπου να διατυπώνει την άποψή του, να μπορεί να συμμετάσχει σε
όποια διαδήλωση ή συγκέντρωση επιθυμεί.
Έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε ακόμη».

8-θριάσιο
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Ανοικτά τα μαγαζιά, ενώ η Ομοσπονδία
Ιδιωτικών Υπαλλήλων απεργούσε!

νοιχτά εν μέσω αντιδράσεων ήταν χθες Κυριακή 16 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα, σε όλη την Ελλάδα, με
τη δυνατότητα που τους δίνει ο νόμος να λειτουργούν
από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Ωστόσο η Ομοσπονδία
Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ) εξήγγειλε 24ωρη απεργία αντιδρώντας στην κυριακάτικη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, ενώ κάλεσμα στους εργαζόμενους και τους καταναλωτές να μη δουλέψουν και να μην ψωνίσουν την αυριανή μέρα
απηύθυνε και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος
(ΕΕΚΕ).

ΣΕ απεργιακή κινητοποίηση είχε καλέσει και το Συντονιστικό
δράσης ενάντια στη κυριακάτικη αργία.
Από τις 10 Ιουλίου ξεκίνησαν οι θερινές εκπτώσεις οι οποίες θα
διαρκέσουν έως την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017 και αύριο θα
είναι ανοικτά τα καταστήματα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του
θεσμοθετημένου ανοίγματος των καταστημάτων 32 Κυριακές τον
χρόνο.
Με πρόσφατη υπουργική απόφαση καθορίστηκε σε ποιες
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας μπορούν να παραμένουν ανοικτά τα εμπορικά καταστήματα όλες τις Κυριακές από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο.
Η ανακοίνωση του Συντονιστικού δράσης

«Το Συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και τα «απελευθερωμένα» ωράρια αποτελεί μια
μετωπική συνάντηση εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων,
συνελεύσεων γειτονιάς και πολιτικών συλλογικοτήτων, που εδώ
και 4 χρόνια δρα στην κατεύθυνση της υπεράσπισης των εργατικών συμφερόντων και δικαιωμάτων ενάντια στην ανηλεή επίθεση κράτους και αφεντικών. Από την συγκρότησή του επέλεξε να
δραστηριοποιηθεί κυρίως στο πεδίο υπεράσπισης της Κυριακάτικης αργίας και ενάντια σε κάθε απόπειρα ελαστικοποίησης του
ωραρίου εργασίας θεωρώντας ότι η επίθεση που δέχονται
αφορά το σύνολο της εργατικής τάξης, άρα εξίσου συνολικό και
μαζικό πρέπει να’ ναι και το αγωνιστικό μέτωπο που θα τα υπερ-

Ε

ασπιστεί. Εδώ και 4 χρόνια, το Συντονιστικό Δράσης έχοντας ως
αιχμή την εργατική παρέμβαση μέσα και έξω από χώρους δουλειάς, έχει καταφέρει να συμβάλλει καθοριστικά στην οργάνωση
των αντιστάσεων στον κλάδο του εμπορίου, που αποτελεί παραδοσιακά και τον δοκιμαστικό σωλήνα εφαρμογής κάθε αντεργατικού νόμου/μέτρου ενάντια στην κυριακάτικη αργία και το ωράριο
των εργαζομένων. Ήδη από τον Σεπτέμβρη του 2014, μετά από
κάλεσμα του Συντονιστικού Δράσης στους εμποροϋπαλλήλους,
γεννήθηκε και η εργατική συνάντηση των «Εργαζομένων από τον
κλάδο του εμπορίου / Ορθοστασία» η οποία ενισχύει με τη σειρά
της τον αγώνα για την οργάνωση και την αντίσταση μέσα στους
χώρους δουλειάς του κλάδου.
Όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις ανακατατάξεις σε
πολιτικό/νομοθετικό πεδίο, το Συντονιστικό Δράσης συνεχίζει αταλάντευτα τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις του κρατώντας ανοικτό τον επίμονο ταξικό αγώνα για την υπεράσπιση των εργατικών
συμφερόντων. Ήταν 7, αποπειράθηκαν να τις κάνουν 52, έμειναν
8, τώρα τις κάνουν 32, σκοπεύουν να τις κάνουν 52. Σε όλο αυτό
το διάστημα, οι απαντήσεις του Συντονιστικού Δράσης ήταν σαφείς: ΚΑΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ, ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ. Κάθε εργάσιμη Κυριακή, ήταν και είναι αφορμή για μάχη, με ή χωρίς την κήρυξη απεργίας από την ΟΥΙΕ ή τα κλαδικά σωματεία στο εμπόριο. Παράλληλα, έχουμε σταθεί δίπλα στους εμποροϋπαλλήλους σε μια
σειρά άθλιων εμπορικών φιεστών δημάρχων και εργοδοτών στο
εμπόριο με την ονομασία «λευκές ή κόκκινες νύχτες» στην προοπτική ακύρωσής τους, κάτι που έχει ήδη καταφερθεί σε μερικές
περιπτώσεις (πχ. Νέα Σμύρνη).
Όλο αυτό το διάστημα, εκτιμούμε ως πολύ θετική την πραγματοποίηση αντίστοιχων κινητοποιήσεων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας καθώς και την δημιουργία κατά τόπους συντονιστικών δράσης ή άλλων μορφών οργάνωσης των αγωνιζόμενων ενάντια
στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Θεωρούμε ότι η πανελλαδική διάσταση των αγωνιστικών πρωτοβουλιών αποτελεί και
έναν από τους παράγοντες ανάδειξης και επιτυχίας του αγώνα
συνολικότερα.
Στην παρούσα συγκυρία, η πρόσφατα ψηφισμένη νομοθεσία
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της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την εφαρμογή 32 εργάσιμων Κυριακών σε «τουριστικές ζώνες» (δήμος Αθηναίων, παραλιακό μέτωπο, Πειραιάς, περιοχή αεροδρομίου Ελ.Βενιζέλου,
Θεσσαλονίκη) αφενός αποτελεί επιθετική κίνηση στα εργατικά
συμφέροντα και τις πολυετείς κινητοποιήσεις μας και αφετέρου
επιβεβαιώνει την πραγματική πρόθεση κράτους και κεφαλαίου
για την πλήρη κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Ήδη, στον
δήμο Αθηναίων διανύουμε την 4η εβδομάδα όπου πολυεθνικοί
όμιλοι επιχειρούν να εφαρμόσουν το νόμο στήνοντας προς το
παρόν αποτελεσματικά αναχώματα στις προθέσεις τους.
Σας καλούμε το αμέσως επόμενο διάστημα να πυκνώσουμε
την επικοινωνία και τον συντονισμό μεταξύ των κατά τόπους
συντονιστικών δράσης και άλλων ταξικών πρωτοβουλιών που
δρουν σε διάφορες πόλεις.
Σκοπός για εμάς είναι η αναβάθμιση της πανελλαδικής διάστασης του αγώνα καθώς και η από κοινού ανάληψη συντονισμένων αγωνιστικών πρωτοβουλιών.
Η Κυριακή 16 Ιούλη θα αποτελέσει έναν σταθμό για τον αγώνα
μας αφού ήδη τα αφεντικά φαίνεται να επενδύουν στην ημερομηνία αυτή ώστε να νομιμοποιήσουν και να επαναπροωθήσουν το
σχέδιό τους για την εφαρμογή των 32 Κυριακών στον δήμο Αθηναίων και ευρύτερα.
– Παράλληλα, προετοιμάζουμε και προπαγανδίζουμε ήδη την
απεργιακή μας κινητοποίηση στις 16 Ιούλη στα πλαίσια της
πανελλαδικής απεργίας στον κλάδο του εμπορίου με σκοπό την
επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής και μαζικότητας στην απεργία αυτή».

Υπάλληλος του ΙΚΑ πλαστογραφούσε ένσημα - 300.000 € η ζημία του Δημοσίου!

ξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης καλείται να δώσει υπάλληλος του ΙΚΑ Παλλήνης, ο οποίος φέρεται ως πρωταγωνιστής μιας καλοστημένης κομπίνας με πλαστά ένσημα. Η Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για απάτη, ψευδή
βεβαίωση και πλαστογραφία με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου σε βάρος
του υπαλλήλου του ΙΚΑ Παλλήνης, αλλά και κατά παντός άλλου υπευθύνου.
Ο υπάλληλος (συνταξιούχος πλέον) φέρεται να αλλοίωνε καρτέλες ενσήμων ασφαλισμένων στον Οργανισμό. Προσέθετε πλαστά ένσημα στις καρτέλες, τα οποία καταχωρούσε στο ηλεκτρονικό σύστημα, με το αζημίωτο από τους ασφαλισμένους.
Από την προκαταρκτική εξέταση διαπιστώθηκαν τουλάχιστον 31 περιπτώσεις, όπου ένσημα στις καρτέλες των ασφαλισμένων είναι πλαστά, με αποτέλεσμα η ζημία του δημοσίου να υπολογίζεται στις 300.000 ευρώ.Στην υπόθεση εμπλέκονται εκτός από ιδιώτες και ένας λογιστής, που φέρεται να μεσολαβούσε για να φέρει σε επαφή τους ασφαλισμένους με τον
υπάλληλο.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αναγνωρισμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη Γερμανία

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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θριάσιο-9

Βαρουφάκης: Τους παρουσίασα το παράλληλο σχέδιο
πληρωμών και μου πρότειναν να γίνω ΥΠΟΙΚ

Ο

πρώην Έλληνας «Τσάρος» της Οικονομίας,
Γιάνης Βαρουφάκης αποκάλυψε πως τη νύχτα
που πρότεινε το σχέδιο παράλληλων πληρωμών, δέχθηκε την πρόταση να γίνει ο επόμενος υπουργός Οικονομικών.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Γιάνης Βαρουφάκης ξεκαθάρισε
πως δεν προετοίμαζε έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ
αλλά είχε διευκρινίσει πως ξεκινώντας τη διαπραγμάτευση, η ελληνική πλευρά θα έπρεπε να είναι έτοιμη για όλα
τα ενδεχόμενα.
«Σε καμία περίπτωση δεν προετοίμαζα έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και είχα μόνιμη στάση ότι μια έξοδος θα
ήταν καταστροφικό σενάριο. Έλεγα να μη φοβηθούμε
τόσο το Grexit έτσι ώστε να δεχτούμε παράλογα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε
«Από τον Ιούλιο του 2015 οταν ειχε ξεκινήσει εκείνη η
''λασπολογία'' ότι προετοίμαζα πραξικόπημα για την
έξοδο από την ευρωζώνη και τους έλεγα, φωνάξτε με,
όπου θέλετε. Κάθε φορά που έχουμε την ''επέτειο'' του

δημοψηφίσματος η τρόικα εσωτερικού και τα ''μέσα εσωτερικής αποβλάκωσης'' με στοχεύουν.
Ο Βαρουφάκης αποκάλυψε πως ένα βράδυ το καλοκαίρι
του 2013 στο σπίτι του Αλέξη Τσίπρα, παρουσία του Γιάννη Δραγασάκη και του Νίκου Παππά, εξήγησε το σχέδιο
παράλληλων πληρωμών, το οποίο έφερε και την πρόταση να αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών.
«Είχα κάνει μια σειρά από ομιλίες για το σχέδιο του
παράλληλου συστήματος. Όταν παρουσίασα την ιδέα
μου, οι αντιδράσεις ήταν θετικές γιατί ήταν ένα καλό σχέδιο που θα έπρεπε να έχουν υλοποιήσει πολλές χώρες.
Ενα βράδυ του 2013 παρουσίασα στο σπίτι του Αλέξη
Τσιπρα, παρουσία του Γιάννη Δραγασάκη και του Νίκου
Παππά το σχέδιο. Τους έκανα μια πλήρη περιγραφή, τις
τεχνικές προδιαγραφές αυτού του συστήματος. Εκείνο το
βράδυ μου πρότειναν να αναλάβω το υπουργείο Οικονομικών».
Συμπλήρωσε μάλιστα πως για έναν ολόκληρο χρόνο
έκανε σεμινάρια πάνω στο συγκεκριμένο σύστημα και ότι

παράλληλο σύστημα πληρωμών θα έπρεπε να έχει κάθε
χώρα.
Αποκάλυψε, χωρίς να πει όνομα, πως τη νύχτα που
έγινε γνωστό πως κλείνουν οι τράπεζες και τόνισε να μπει
σε εφαρμογή το παράλληλο σχέδιο, μόνο ένας τον στήριξε και πως αυτός δεν ήταν ο πρωθυπουργός
Ανέφερε πως δεν χρειαζόταν η άδεια της Τράπεζας της
Ελλάδας αφού το συγκεκριμένο σύστημα δεν ήταν στη
δικαιοδοσία της αλλά μια απόφαση της κυβέρνησης.

ΝΔ για Βαρουφάκη: Αναγκαιότητα να υπάρξει εξεταστική επιτροπή

«Οι ευθύνες τους, στη συνείδηση των πολιτών, δεν παραγράφονται ποτέ»

Απάντηση σε όσα είπε χθες το πρωί ο πρώην υπουργός Γιάννης Βαρουφάκης για το παράλληλο σύστημα
πληρωμών και το παράλληλο νόμισμα έδωσε με ανακοίνωσή της η ΝΔ.
«Οι νέες σημερινές δηλώσεις του κ. Βαρουφάκη επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα να υπάρξει εξεταστική
επιτροπή που θα φέρει στο φως όλη την αλήθεια. Για όσα προετοίμαζε ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του.
Μόνο έτσι θα μάθουμε τι ακριβώς έκαναν, που το πληρώνουμε τόσο ακριβά για πολλά χρόνια» αναφέρει το
κόμμα και συνεχίζει:
«Είναι πλέον σαφές ότι η προετοιμασία για παράλληλο νόμισμα και οι πολιτικές που μπορούσαν να οδηγήσουν σε έξοδο από την ευρωζώνη ήταν επιλογή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο σύνολό της. Και πρέπει να
γνωρίζουν ότι οι ευθύνες τους, στη συνείδηση των πολιτών, δεν παραγράφονται ποτέ».

10-θριάσιο
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"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. EIMAIL:HR@MAVELEC.GR,
FAX : 2105556953."

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο
Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος γωνία.
6974792931, 2105571963

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγειος
επαγγελματικός χώρος 67τμ πλησίον
2ου Δημοτικού σχολείου.
Διαθέτει πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθμευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή
mini market.
Τιμή συζητήσιμη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ
"ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Αγίου Όρους 46 Τ.Κ 133 41
Άνω Λιόσια

ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
– ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα αφορά 45 άτομα με μέση και ελαφρά νοητική υστέρηση και θα έχει
διάρκεια τρία χρόνια.
Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται περιλαμβάνουν:
•την μεταφορά των ωφελούμενων και την υποδοχή τους,
•την διαμονή και διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα)
•την απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και ειδικών επαγγελματικών προσόντων
•την πρακτική άσκηση και δημιουργική απασχόληση,
• δραστηριότητες κοινωνικοποίησης,
• εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση καθώς και υποστηρικτικές ατομικές ή ομαδικές
συνεδρίες (εργοθεραπείες λογοθεραπείες)
•Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής ειδικής φυσικής αγωγής,
•Την συμμέτοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης
Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του
κάθε ωφελούμενου.
Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει με την διαδικασία μοριοδότησης από επιτροπή
εξέτασης και ελέγχου των αιτήσεων. Τα κριτήρια επιλογής είναι:
1.Τύπος πλαισίου διαμονής του ωφελούμενου (Ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, οικογενειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο)
2.Η ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου
3.Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε
επίδομα)
4.Οικογενειακή κατάσταση
5.Εργασιακή κατάσταση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα
Σημείωση : Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τη μοριοδότηση θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησηαπό 12 Ιουλίου έως 27
Ιουλίου 2017στην έδρα του «Εργαστηρίου» οδός: Αγίου Όρους 46, 13341 Άνω
Λιόσια.
Μαζί με την αίτηση, οι υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλλουν:
1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.Αντίγραφο ή εκτύπωση ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού φορολογικής
δήλωσης του 2015
3.Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας του ωφελούμενου σε ισχύ
4.Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ)
6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 του ωφελούμενου ή του
νόμιμου κηδεμόνα/ εκπροσώπου που να αναφέρει ότι:
α) δε λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του
παρέχονται από τον ΚΔΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ.
ΕΟΠΥΥ) κατά τη περίοδο συμμετοχής του στη Πράξη,
και β) δε θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής
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Παράταση μέχρι τις 21 Ιουλίου για την υποβολή δηλώσεων

- Μπάχαλο από το υπουργειο Αγροτικής Ανάπτυξης

Τ

ην παράταση της προθεσμίας
υποβολής των δηλώσεων μέχρι
την Παρασκευή 21 Ιουλίου αποφάσισε και επίσημα το υπουργείο Οικονομικών.
Η προθεσμία έληγε κανονικά την Δευτέρα αλλά περίπου 500.000 φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει ακόμη τη
φορολογική τους δήλωση.
Πίσω όμως από την είδηση της παράτασης κρύβεται ένα απίστευτο μπάχαλο με
τα στοιχεία που έστειλε το υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης στην ΑΑΔΕ.
Η ΑΑΔΕ άλλωστε το λέει σχεδόν ανοικτά
στην ανακοίνωσή της «Οι κωδ. αριθμοί
037-038 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προσυμπληρώνονται, σύμφωνα
με το ηλεκτρονικό αρχείο που αποστέλλεται στη Δ.ΗΛΕ.Δ. από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), με το
οποίο γνωστοποιείται στην ΑΑΔΕ ποιοι
φορολογούμενοι πληρούν τα κριτήρια
χαρακτηρισμού ως κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες».
Σύμφωνα με πληροφορίες επί ένα
24ωρο πριν ανακοινωθεί η παράταση
γίνονταν συνεχείς συσκέψεις για το πώς
θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα και τελικά κατέληξαν σ’ αυτή τη λύση η οποία
είναι τριών ταχυτήτων: Για όσους δεν
έχουν υποβάλει ακόμη δήλωση, για
εκείνους που υπέβαλαν δήλωση με
επιφύλαξη και για όσους εμφανίζονταν ως
κατ επάγγελμα αγρότες αλλά πρέπει να
περιμένουν την επικαιροποίηση της σχετικής λίστας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
για να δουν αν είναι ακόμη στις λίστες ή
όχι.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Αναφορικά με τα θέματα και τα πολλαπλά ερωτήματα που έχουν προκύψει και
αφορούν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, το Υπουργείο Οικονομικών και η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
Οι κωδ. αριθμοί 037-038 της δήλωσης
φορολογίας
εισοδήματος
προσυμπληρώνονται, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο που αποστέλλεται στη
Δ.ΗΛΕ.Δ. από την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), με το οποίο γνωστοποιείται στην ΑΑΔΕ ποιοι φορολογούμενοι πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού
ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Α. Οι πολίτες που δεν έχουν μέχρι σήμερα υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, διότι θεωρούν ότι εσφαλμένα δεν
απεικονίζονται ως κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες, πρέπει σε κάθε περίπτωση να
υποβάλουν εμπρόθεσμη δήλωση. Ακολούθως, οφείλουν να προβούν στις ενέργειες που θα τους υποδειχθούν από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ για τη
διόρθωση της εικόνας τους στα αρχεία
του Υπουργείου αυτού, τα οποία θα αποστέλλονται επικαιροποιημένα στη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
(Δ.ΗΛΕ.Δ.). Κατόπιν λήψης του αρχείου
αυτού, η ΔΗΛΕΔ θα αποστείλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στους πολίτες που θα
συμπεριλαμβάνονται στα επικαιροποιημένα αρχεία, ενημερώνοντάς τους για τη
δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής
δήλωσης ηλεκτρονικά, χωρίς υποχρέωση
προσκόμισης
δικαιολογητικών
στη
Δ.Ο.Υ..Συναφώς, για λόγους χρηστής
διοίκησης η ΑΑΔΕ εισηγήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αποδέχθη

ΥΨΟΥΣ 120 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την ίδρυση
μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Τ

ον Σεπτέμβριο θα ανοίξει νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, ύψους 120 εκατομμυρίων
ευρώ, για την ίδρυση νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, ανέφερε ο
γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Γιώργος Τζιάλλας,
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 5ο αναπτυξιακό συνέδριο, που οργανώνει στην
Πάτρα, η εφημερίδα «Πελοπόννησος».
Όπως πρόσθεσε, στο νέο πρόγραμμα θα μπορεί να ενταχθεί ένα ευρύ φάσμα επιχει-
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κε να προτείνει νομοθετική διάταξη, με την οποία
τροποποιητικές δηλώσεις
που θα υποβληθούν για
τον παραπάνω λόγο από
1-8-2017 μέχρι την 31-102017 θα θεωρούνται
εμπρόθεσμες, εφόσον η
αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
Σε περίπτωση που ο
πολίτης κάνει αρχική
δήλωση με επιφύλαξη,
διότι θεωρεί ότι εσφαλμένα δεν έχει προσυμπληρωθεί στη δήλωσή του ο κωδ.
αριθμός 037 – 038, προκειμένου για την
ορθή εκκαθάριση της φορολογικής του
δήλωσης, υποχρεούται, εντός 90 ημερών
από την υποβολή της, να προσκομίσει
στη ΔΟΥ βεβαίωση από την αρμόδια
υπηρεσία του ΥπΑΑΤ ότι είναι κατά κύριο
επάγγελμα αγρότης. Μετά την τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής,
οι ΔΟΥ θα προβαίνουν σε εκκαθάριση μη
λαμβάνοντας υπόψη την επιφύλαξη,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Β. Οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση μέχρι την 29/06/2017 (ημερομηνία κατά την οποία η εκκαθάριση προσαρμόστηκε στις διατάξεις του ν.
4474/2017) και ο κωδ. αριθμός 037 – 038
ήταν συμπληρωμένος κατά το χρόνο
υποβολής της δήλωσης αυτής, θα
λάβουν ηλεκτρονική ειδοποίηση με
οδηγίες για να ελέγξουν την επικαιροποιημένη εικόνα τους στο Taxisnet και τυχόν
μεταβολή
της
φορολογικής
τους
υποχρέωσης με βάση την εικόνα αυτή. Σε
καταφατική περίπτωση, υποχρεούνται να
υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Για

λόγους χρηστής διοίκησης, η ΑΑΔΕ
εισηγήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών,
το οποίο αποδέχθηκε να προτείνει νομοθετική διάταξη, σύμφωνα με την οποία
εφόσον η τροποποιητική δήλωση για τον
ανωτέρω λόγο υποβληθεί από 1-8-2017
μέχρι την 31-10-2017, θα θεωρείται
εμπρόθεσμη.
Δεδομένου ότι την 13/7/2017 το απόγευμα η ΑΑΔΕ έλαβε ένα ακόμα επικαιροποιημένο αρχείο από το ΥπΑΑΤ, προκειμένου να δοθεί εύλογος χρόνος στους
φορολογούμενους να εκπληρώσουν
ορθά την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, η ΑΑΔΕ εισηγήθηκε προς
το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο και
αποδέχθηκε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων ΦΕΦΠ
(Φόρος
Εισοδήματος
Φυσικών
Προσώπων) μέχρι και την Παρασκευή
21-7-2017. Παράταση μέχρι την ίδια ημερομηνία θα δοθεί και για τις δηλώσεις
ΦΕΝΠ (Φόρος Εισοδήματος Νομικών
Προσώπων).Την νέα παράταση της
προθεσμίας ανακοίνωσε με ανάρτησή
του στον προσωπικό του λογαριασμό στο
Facebook ο πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Κ. Κόλλιας.

ρήσεων, ενώ οι επιχειρηματίες που θα ενταχθούν σε αυτό, θα έχουν την δυνατότητα να
εισπράττουν προκαταβολή, η οποία θα φθάνει ακόμα και τα 50.000 ευρώ.
«Όραμά μας», συνέχισε ο Γιώργος Τζιάλλας, «είναι να γίνει η χώρα μας παγκόσμιος
τουριστικός προορισμός, 365 ημέρες τον χρόνο» και όπως σημείωσε «η δουλειά αυτή
έχει αποδώσει καρπούς, αφού ήδη καταγράφεται επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
κατά δύο μήνες».
Επίσης, ο γενικός γραμματέας τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης τόνισε ότι στους
στόχους του υπουργείου είναι το άνοιγμα σε νέες αγορές, όπως η Κίνα και οι Αραβικές
χώρες. Ακόμη, ανέφερε ότι με αφορμή το έτος τουρισμού Ελλάδας - Ρωσίας 2017 2018, αναμένεται στην Ελλάδα, μεγάλος αριθμός Ρώσων τουριστών.
Ακόμα, ο Γιώργος Τζιάλλας χαρακτήρισε ως πολύ σημαντικό το γεγονός, ότι η Ελλάδα
θα έχει την προεδρία της συνεδρίασης της επιτροπής τουρισμού του ΟΟΣΑ, που θα
πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Παρίσι.

12-θριάσιο

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ )
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛ: 6977426279

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Η΄ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6985821192

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ

Το ευρωπαϊκό χωριό βρίσκεται 80 χλμ από την Αθήνα
(Εθνική Οδός Λαμίας). Είναι 10 λεπτά από την πεντακάθαρη
θάλασσα Λουκισίων & 5 λεπτά απο τη λίμνη Μουρίκιου
(ιδανική για ψάρεμα).
ΜΕΣΑ ΣΕ 500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Φτιάξαμε έναν πρότυπο οικισμό κατοικημένο με ωραία
ΣΠΙΤΙΑ - ΒΙΛΛΕΣ
δρόμοι 8 & 10 μέτρων, μεγάλη πλατεία & εκκλησία μέσα
στο χωριό.Με φως και νερό δικής μας γεώτρησης.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 10 ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.000 ΕΥΡΩ ΤΟ
ΣΤΡΕΜΜΑ Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος στον Ασπρόπυργο
Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος στη θέση Φακά Ασπροπύργου 3.170τμ
Με 2 οικήματα 100 τμ για οποιαδήποτε χρήση 6972085336

Πωλείται επιχείρηση στην Ελευσίνα

Πωλείται πλυντήριο αυτοκινήτων στην Ελευσίνα (Οδός Αλκιβιάδου 29).
Κομπλέ από εξοπλισμό – έτοιμο – με τεράστιο πελατολόγιο. 6944662138

Φ Υ ΣΙ Κ Η ΛΥΚ Ε Ι Ο Υ - Γ ΥΜΝ Α Σ ΙΟ Υ
ΑΠΟ Ε ΜΠΕ ΙΡ Η ΦΥ Σ ΙΚΟ
ΣΕ ΤΜΗΜΑ Η ΑΤΟΜΙΚΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ . ΤΗΛ: 6988380485

ΓΑΜΟΣ

Ο ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΞΥΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΙ ΣΙΜΟΝΕ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΜΑΛΤΖ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ.
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ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές,
1 υ/δ, κατασκευή ΄78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα
βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, κήπος 2.000τ.μ.
ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ΄12.

ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ,
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000
ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

Ζητείται τεχνίτης σε μηχανολογικό τομέα για μόνιμη απασχόληση

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκτρομηχανολογικό τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε
οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού
ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνεργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή βιογραφικού
στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με
μήνυμα τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τμ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ
Σ ΧΩΡΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (
ΠΡΩΗΝ
ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ).
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3
ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ
ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον
χώρο της φύλαξης και διαχείρισης αρχείου,
επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της,
για πλήρη απασχόληση: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και υλοποίησης, σωστά και έγκαιρα
όλων των αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί
καθημερινά σε άμεση συνεργασία με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας. Αναφέρεται
στον Διευθυντή Λειτουργιών.
Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων
εντός αποθήκης και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφορίας.Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση,
εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:
Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εμπειρία σε picking, θα
θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
Ηλικία 25-35
Καλή γνώση Η/Υ
Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης
σε ιδ. ασφαλιστική εταιρεία, υπό προϋποθέσεις
Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν
στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περιοχές.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογραφία και αναγραφή στο θέμα τον
κωδικό της θέσης, στο e-mail: hr@archeiothiki.gr ή
fax : 210 5599076.
(5.4.17)
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Μη νόμιμη, αλλά επιβεβλημένη η πληρωμή
των συμβασιούχων στους δήμους

Νέο Κύτταρο ΧΥΤΥ στη Θήβα

Μ

η νόμιμη αλλά «νομιμοποιημένη» υπό τις υφιστάμενες συνθήκες κρίνει το
Ελεγκτικό Συνέδριο την καταβολή των χρημάτων στους συμβασιούχους καθαριότητας των δήμων, με απόφασή του.
Ωστόσο, στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται για μία ακόμη φορά ότι σε κάθε
περίπτωση η παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα των
δήμων, έως το τέλος του 2017, την οποία επιχείρησε η κυβέρνηση, αντιβαίνει στο
Σύνταγμα και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανοίγει τον δρόμο για την πληρωμή των δεδουλευμένων χιλιάδων συμβασιούχων που εργάστηκαν στην καθαριότητα των δήμων, τους
πρώτους μήνες του 2017. Οπως τονίζουν στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η συγκεκριμένη απόφαση ικανοποιεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα, καθώς οι συγκεκριμένοι
άνθρωποι εργάστηκαν και άρα πρέπει να λάβουν τα οφειλόμενα. Το δικαστήριο κλήθηκε να αποφασίσει για τη θεώρηση εντάλματος πληρωμής ύψους περίπου 1.300 ευρώ
σε δύο συμβασιούχους υπαλλήλους, το οποίο ο επίτροπος του δήμου (δεν έχει γίνει
γνωστό ποιος δήμος πραγματοποίησε την προσφυγή) αρνήθηκε να υπογράψει εφόσον
έκρινε ότι δεν καλύπτεται από τη νομοθεσία. Σε συνεδρίασή του, πριν από δύο εβδομάδες, το δικαστήριο κατέληξε ότι οι δύο εργαζόμενοι πρέπει να πληρωθούν και άρα και
όλοι όσοι εργάστηκαν στους δήμους υπό το ίδιο καθεστώς, οι λεγόμενοι και «παρατασιούχοι».
Οι υπάλληλοι δεν γνώριζαν και οι δήμαρχοι εξαναγκάστηκαν υπό τον φόβο πειθαρχικής ευθύνης να υπογράψουν την παράταση των συμβάσεων παρά τη νομοθεσία, επισημαίνουν οι δικαστές στο σκεπτικό της απόφασης. «Είναι ανεπίτρεπτη η συνέχιση της
απασχόλησης των εργαζομένων βάσει άκυρων συμβάσεων κατά παράβαση της
συνταγματικώς επιτρεπόμενης εξαιρετικής διαδικασίας προσλήψεων», επισημαίνει το
Ελεγκτικό Συνέδριο, τονίζοντας ότι η δαπάνη για τη μισθοδοσία, κατά συνέπεια, είναι μη
νόμιμη.
«Συγγνωστή πλάνη»

Ομως το κλιμάκιο του δικαστηρίου «λαμβάνοντας υπόψη την ασάφεια και τη σύγχυση
που προκλήθηκε στο πεδίο των δημόσιων υπηρεσιών καθαριότητας από τις αλλεπάλληλες και αποσπασματικές νομοθετικές ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους αυτών» με τις οποίες, όπως αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης,
«απειλήθηκε η κίνηση της διαδικασίας περί πειθαρχικής ευθύνης των μη συμμορφούμενων με τις ρυθμίσεις αιρετών των ΟΤΑ», κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του δήμου
δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης της νομοθεσίας, αλλά ότι «λόγω συγγνωστής πλάνης, ήταν υποχρεωμένα να προβούν στην επίμαχη παράταση». Η δαπάνη
που προκύπτει από το χρηματικό ένταλμα πληρωμής είναι λοιπόν «μη νόμιμη», αλλά
«πρέπει να θεωρηθεί».
Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι με νέα τροπολογία το υπουργείο Εσωτερικών, υπό το
βάρος των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα στους δήμους όλης της
χώρας επί τρεις εβδομάδες, επέτρεψε την υπογραφή νέων συμβάσεων στους δήμους
έως ότου πραγματοποιηθεί διαγωνισμός μέσω ΑΣΕΠ για τη πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Την σύγκλιση Έκτακτου Δ.Σ. για τα Ολυμπιακά ακίνητα
του δήμου Αχαρνών ζητά ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης

Προς Τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
με την παρούσα επιστολή μου επιθυμώ να σας γνωστοποιήσω την κατεπείγουσα
αναγκαιότητα σύγκλισης Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία και ζητώ, με μοναδικό θέμα συζήτησης την αποτροπή της λεηλασίας της δημόσιας περιουσίας που
υφίσταται το Ολυμπιακό χωριό και την διεκδίκηση των Ολυμπιακών ακινήτων προκειμένου να περιέλθουν στη δικαιοδοσία του δήμου Αχαρνών.

Με εκτίμηση
Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Νέα Δύναμη»

Σ

- Εγκαίνια σήμερα παρουσία Φάμελλου

ήμερα Δευτέρα και ώρα 13:30 ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελος θα επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ
Θήβας και θα εγκαινιάσει το Νέο Κύτταρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.
Στη συνέχεια και ώρα 14:00 παρουσία του κ. Υπουργού και του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη θα υπογραφεί στα Γραφεία του ΦΟΔΣΑ, η
σύμβαση με την ανάδοχο κοινοπραξία για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβας, ενός έργου που θα συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκληρωμένη διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) της περιοχής, σύμφωνα με τους στόχους του νέου θεσμικού πλαισίου.
Ώρα 16:00, ο κ. Υπουργός θα παραβρεθεί στη δημόσια σύσκεψη εργασίας που θα
πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Θηβών, όπου θα παραστούν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας κ. Νικόλαος Ντίτορας, ο Πρόεδρος
της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας κ. Λουκάς Υπερήφανος, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι Δήμαρχοι,
οι Αντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι καθώς και Στελέχη της Περιφέρειας και των Δήμων.
Στη σύσκεψη θα συζητηθούν οι τρόποι και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων που τίθενται μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων
(ΕΣΔΑ) του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και των τοπικών
Σχεδίων των Δήμων.

14-θριάσιο
ς: 6975328309

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 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 Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή
κατάσταση,
τιμή
60.000€, συζητήσιμη
6953058205

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

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
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 ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - 6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του Σκαραμαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελματικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται εστιατόριο

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο της Μάνδρας (Κοροπούλη 6). 180τμ κτίριο και
250τμ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστημα (Οδός Παγκάλου) 300τμ + 100τμ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ
Ι
Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε ΡΑ
(36TM)
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ 65 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ
25.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6977676099 Κος ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία 80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, μπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.μ.,
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου 500 τμ,
με κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583
(3.3.16)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτασης 500 μέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.μ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
115 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ
ΡΟΥΠΑΚΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΚΗΠΟ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 520
Τ.Μ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ:
6947144257

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 master), κατασκευή '01,
2 μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
μονοκατοικία 90 τ.μ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.μ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο διαμέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιμή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφοδιαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κατάλληλο και για ιατρείο, πωλείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, μεσίτες
δεκτοί, τιμή 57.000€, συζητήσιμητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ενιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τιμή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ:6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162 τ.μ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 μπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€

.

Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.
ΤΗΛ
6945376503
Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής Αττικής με χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Επίσης αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών.
Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμπειρία, αναλαμβάνει τη φύλαξη
σε γάμους, εστιάσεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών
(βρεφονηπιοκόμος).
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ.
ΩΡΑΡΙΟ 13:00-08:00.
ΑΜΟΙΒΗ 400 ΕΥΡΩ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6947526932

698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμβανει φυλαξη
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι Γ Ι Α Α Γ Ο ΡΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600
τμ στα Γερμανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαμέρισμα ή μονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίμηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπεδο στον Περιφερειακό Ασπροπύργου - Εκτός Σχεδίου Τηλ: 6946971237(6.5.16)
ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν παπάκι - μηχανάκι (ας είναι παλιό διότι αναλαμβάνω προσωπκά το service) για μετακινήσεις λόγω προβλήμα
τος αναπηρίας.
Τηλ:
6932851913.

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ

/ΜΑΝΔΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6986712390 (ΒΑΣΙΛΙΚΗ)
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
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 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55466745546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15
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16-θριάσιο
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ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΕΣ ΔΡΟΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ
ολοήμερο μπάνιο σε οργανωμένη παραλία
αναχώρηση Κυριακή στις 9.00
και επιστροφή το βράδυ
τιμή συμμετοχής 13€
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/7

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΘΩΝΑ
ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
ολοήμερο μπάνιο στην οργανωμένη παραλία
του Καραθωνα Ναύπλιο
αναχώρηση την Κυριακή στις 9.00
επιστροφή το βράδυ
τιμή συμμετοχής 14€
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ
Έναρξη 10/7: Ώρα αναχώρησης 9.30
και επιστροφή στις 14.00
τιμή συμμετοχής 5 € , παιδιά έως 10 ετών 2,50 €
τηλ κρατήσεων 2105546685
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