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2-θριάσιο Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017

Ασπρόπυργος
Καµπόλης Γεώργιος ∆. Ειρήνης 30, 

2105574683

Ελευσίνα

Στυλιαρά Ελένη Κ. 
Λεωφς Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

Μάνδρα

ΣΥΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232

Aχαρνές

Γκάτζιου Σοφία Φ. Πάρνηθος 118, 
2102403004

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311

Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος
Παπανδρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος, 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Hλιοφάνεια. Η θερµοκρασία από 17

έως 26  βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17, 21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μάρτυρος Ερωτηίδος της παρθένου

Ευφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσω, Ευφρ-
οσύνα, Φροσούλα, Φροσού, Έφη

Σε εξέλιξη ο διαγωνισµός για το Ειδικό Γυµνάσιο 
Άνω Λιοσίων, προϋπολογισµού 6.440.000 ευρώ

ΈΈνναα  αακκόόµµηη  έέρργγοο  σσττοονν  ννεευυρρααλλγγιικκόό  ττοοµµέέαα  ττηηςς  
ΠΠααιιδδεείίααςς,,  ββρρίίσσκκεεττααιι  έένναα  ββήήµµαα  ππρριινν  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσήή  ττοουυ

Ένα ακόµη µεγάλο έργο που εξασφά-
λισε για τον ∆ήµο Φυλής ο ∆ήµα-
ρχος Χρήστος Παππούς, στον

νευραλγικό µάλιστα τοµέα της Παιδείας,
βρίσκεται ένα βήµα πριν την έναρξη της υλο-
ποίησή του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισµός για την
ανάδειξη του αναδόχου για την κατασκευή
του Ειδικού Γυµνασίου Άνω Λιοσίων, έργο
προϋπολογισµού 6.440.000 ευρώ, που θα
αναβαθµίσει σηµαντικά την εκπαίδευση που
παρέχεται στους µαθητές µε ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες, προσφέροντάς τους εκπαι-
δευτική διέξοδο και προοπτικές µελλοντικής
επαγγελµατικής προόδου.

«Η ίδρυση του Ειδικού Γυµνασίου θα δώσει τη δυνατότ-
ητα σε πολλούς µαθητές που για διαφόρους λόγους
µένουν εκτός σχολικού πλαισίου, να έχουν πρόσβαση
στη µάθηση», υπογραµµίζει ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, χαρακτηρίζοντας το έργο υψηλής σπουδαιότ-
ητας για τη ∆ηµοτική Αρχή. «Η εκπαίδευση αποτελεί ανα-
φαίρετο δικαίωµα κάθε παιδιού κι εµείς προσπαθούµε να
εξασφαλίσουµε όλα τα απαραίτητα µέσα για να το εξασ-
κήσει», τονίζει ο ∆ήµαρχος υπογραµµίζοντας ότι «η Παι-
δεία αποτελούσε και αποτελεί θεµέλιο λίθο στο πρόγραµ-
µα της ∆ιοίκησής µας».

Η προκήρυξη του διαγωνισµού από τις Κτιριακές Υπο-
δοµές Α.Ε. (ΚΤΥΠ Α.Ε. - πρώην ΟΣΚ) έρχεται ως επιστέ-
γασµα των ενεργειών του ∆ήµαρχου Φυλής, Χρήστου
Παππού, αφετηρία των οποίων ήταν η επίσκεψή του στην
Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΚΤΥΠ Α.Ε.,
Γιάννα Κοντούλη και Νίκο Παπαδάκη αντίστοιχα, στις 22
Φεβρουαρίου 2016. 

Το έργο είναι πρωτοποριακό και η µελέτη του έχει βρα-
βευτεί σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό. Περιλαµ-
βάνει την κατασκευή του «Ειδικού Γυµνασίου Άνω

Λιοσίων» στην περιοχή της Λίµνης, πίσω από το Πάρκο
Πόλης (σε οικόπεδο επιφανείας 4687,66 m2 στο ΟΤ Γ
1205 της ∆Ε Άνω Λιοσίων) και αφορά στην κατασκευή 2
κτιρίων, µε συνολικά 9 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα
εκτόνωσης – παιχνιδιού, 1 αίθουσα ησυχίας – ηρεµίας, 1
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 1 αίθουσα βιβλιοθήκης, 1
εργαστήριο φυσικών επιστηµών, 1 εργαστήριο πληροφο-
ρικής, 3 εργαστήρια µουσικής – αισθητικής αγωγής –
ξένων γλωσσών, 1 κλειστό κολυµβητήριο – γυµναστήριο
και 7 ειδικά εργαστήρια.

Το έργο, προϋπολογισµού 6.440.000 ευρώ, συγχρηµα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και από εθνικούς πόρους µέσω της ένταξής του
από την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα ∆ούρου στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014 – 2020».

Ο ανοιχτός διαγωνισµός που έχει προκηρύξει η ΚΤΥΠ
Α.Ε. για το έργο «Ειδικό Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων – Οικο-
δοµικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις» έχει καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 17η Οκτωβρίου
2017, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου 2017. 
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Ε ι κ α σ τ ι κ ό ς
χορογράφος Αι µι λί α
Μ π ο υ ρ ί τ η

πραγµατοποι εί  µί α ει καστι κή
δράση και  ει καστι κή
εγκατάσταση µε κύρι ο άξονα
τον άνθρωπο και  το χώρο µε
τί τλο Η ανθρωποµετρί α µί ας
µεταβι οµηχανι κής πόλης

Ο χώρος της αγροτι κής
αποθήκης «Μελέτη Μυλωνά»
στον δήµο Ασπροπύργου
µετατρέπεται  σε ένα πεδί ο
δι αλόγου µεταξύ ατοµι κού και
συλλογι κού, φυσι κού και
ψυχι κού χώρου.

Κάτοι κοι  από δι αφορετι κές περι οχές του Ασπροπύργου
όπως το κέντρο της πόλης, η Παραλί α Ασπροπύργου, η
Γκορι τσά, η Αγί α Μαρί να, και  η Νέα Ζωή καταθέτουν σε βί ντεο
την προσωπι κή τους εµπει ρί α σε σχέση µε την πόλη και  τη
δυναµι κή της.

Η καλλι τέχνης χαράζει  µέσα από την κί νηση του σώµατος και
την δι άδραση των υλι κών της ει καστι κής εγκατάστασης τους
ψυχι κούς και  φυσι κούς χάρτες της πόλης, φέρνοντας στην
επι φάνει α την ι στορι κή δι αδροµή του Ασπροπύργου και  τη
δυναµι κή του εξέλι ξη.

Ο Ασπρόπυργος αποτελεί  τη µι κρογραφί α µί ας δι εθνούς
κατάστασης µε στοι χεί α βι οµηχανι κής και  µεταβι οµηχανι κής
εξέλι ξης, πολυπολι τι σµι κότητας, προσπάθει ας
αγροκτηνοτροφι κής ανάπτυξης και  περι βαλλοντι κής
ευαι σθησί ας.

Εί ναι  ένα τοπι κό στοί χηµα της
πόλης που αν επι τευχθεί  δί νει  και
το ελπι δοφόρο µήνυµα σε µί α
ολόκληρη κοι νωνί α ότι  εξελί σσεται ,
θυµάται  και  σέβεται  την ι στορί α
της, τον ανθρώπι νο µόχθο αλλά και
τον πλούτο της δι αφορετι κότητάς
της.Βασι κό στοι χεί ο του
καλλι τεχνι κού έργου εί ναι  η
συνεργασί α µεταξύ ει καστι κής
τέχνης και  επι στήµης. Η ει καστι κή
δράση και  η εγκατάσταση
αλληλεπι δρούν µε την κάτοψη της
πόλης του Ασπροπύργου και  την
πληθυσµι ακή της απόχρωση όπως
την έχει  αποτυπώσει  η πολι τι κός

µηχανι κός Μαρί α Λι άκου.
Συντελεστές
Ει καστι κή δράση, ει καστι κή εγκατάσταση και  σκηνοθεσί α

βί ντεο: Αι µι λί α Μπουρί τη
Έρευνα: Μαρί α Λι άκου-Πολι τι κός Μηχανι κός
Συµµετοχή στο βί ντεο: Νί κος Μπρέµπος
∆ηµήτρης Τσί γκος,Ματί να Βαβούλη, Grisiel Ivani
Άγγελος Ντούρος,Όλγα Κέσοβα
Kάµερα και  µοντάζ: Μαρί α Αθανασοπούλου
Φωτογραφί α και  γραφι στι κά: Βούλα Ανδρώνη,
Κωνσταντί νος Ανδρώνης
Χώρος: Η αγροτι κή αποθήκη “Μελέτη Μυλωνά”,

Ευαγγελι στρί ας 5 και  Θάνου Τσί γκου (Πλατεί α Σεβαστάκη),
Ασπρόπυργος

΄΄Η ανθρωποµετρία µίας µεταβιοµηχανικής πόλης΄΄ από την
 εικαστικό Αιµιλία Μπουρίτη, το Σάββατο 7 Οκτωβρίου στις 20.30

ΗΗ  ααγγρροοττιικκήή  ααπποοθθήήκκηη  ““ΜΜεελλέέττηη  ΜΜυυλλωωννάά””  
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  µετατρέπεται 

σε ένα πεδίο διαλόγου για τη δυναµική της πόλης 



Π
οσό που κυµαίν εται από τα
150 εκατ. µέχ ρι και τα 200
εκατ. ευρώ φαίν εται ν α

κερδίζει ο όµιλος Priv inv est από το
ελλην ικό ∆ηµόσιο, ως άµεσα καταβ-
λητέο, σύµφων α µε απόφαση του ∆ιεθ-
ν ούς ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου. Η
απόφαση της ∆ιαιτησίας που εξέτασε
τις απαιτήσεις του λιβαν έζικου οµίλου
κατά της Ελλάδας για αθέτηση συµφω-
ν ιών  σχ ετικών  µε τα Ναυπηγεία Σκαρ-
αµαγκά έφτασε στα e-mail των  δύο
πλευρών  αργά τη ν ύχ τα της Τρίτης και
τα ν οµικά επιτελεία την  «ξεκο-
καλίζουν » κυριολεκτικά, προκειµέν ου
ν α έχ ουν  το συν τοµότερο δυν ατό µια
πλήρη εικόν α. Πάν τως το κείµεν ο
έκτασης άν ω των  500 σελίδων  φαίν εται
ν α δηµιουργεί ν έα ερωτηµατικά, ίσως
και περισσότερα από όσα λύν ει.

Από τις πρώτες εκτιµήσεις, πάν τως,
το ποσό αυτό (150-200 εκατ. ευρώ),
παρά τη διαφορά των  50 εκατ. ευρώ,
ίσως ν α είν αι το µόν ο σηµείο που το
ελλην ικό δηµόσιο και η Priv inv est
συµφων ούν . Κύκλοι του υπουργείου
Οικον οµίας αν έφεραν  στη «Ν» ότι
αν οίγει πλέον  ο δρόµος για ν α εφαρµο-
στεί το ελλην ικό σχ έδιο και ν α υπαχ θ-
εί το ν αυπηγείο σε ειδικό καθεστώς και
ν α σπάσει σε δύο κοµµάτια (στρατιω-
τικό και εµπορικό) προκειµέν ου ν α βγει

σε πλειστηριασµό µε διεθν είς διαγων ι-
σµούς. Σηµειών εται πάν τως ότι για το
στρατιωτικό τµήµα, εφόσον  βγει σε
πλειστηριασµό, οι εν διαφερόµεν οι όµι-
λοι θα πρέπει ν α προέρχ ον ται από
χ ώρα µέλος του ΝΑΤΟ.

Άλλες πληροφορίες από το υπουρ-
γείο Άµυν ας αν έφεραν  πάν τως ότι η
απόφαση θεωρείται µοιρασµέν η, αφού,
όπως επισηµαίν εται, το ∆ικαστήριο
απέρριψε πολλές από τις αιτήσεις της
πλευράς του επικεφαλής του λιβαν έζι-
κου οµίλου, Ισκαν τάρ Σάφα.

Πληροφορίες όµως από κύκλους

προσκείµεν ους στην  Priv inv est αν αφ-
έρουν  ότι τα 200 εκατ. και πλέον  που
αν αµέν ουν  από το ελλην ικό ∆ηµόσιο
είν αι µόλις το πρώτο βήµα.
Συµπληρών ουν  ότι βάσει της ίδιας
απόφασης οι δύο πλευρές θα πρέπει
ν α συν εχ ίσουν  το πρόγραµµα των
υποβρυχ ίων  µε την  κατασκευή ακόµα
δύο, συν ολικής υπολογιζόµεν ης αξίας
περίπου 1 δισ. ευρώ, µείον  την  προ-
καταβολή που έχ ει ήδη καταβληθεί. Αν
η υλοποίηση του σχ εδίου δεν
προχ ωρήσει, οι δύο πλευρές θα πρέπει
ν α επιστρέψουν  στο ∆ικαστήριο, υπο-

γραµµίζουν  χ αρακτηριστικά κύκλοι
προσκείµεν οι στον  όµιλο, και άρα η
κυβέρν ηση δεν  θα έχ ει το δικαίωµα ν α
προχ ωρήσει στην  «έξωση» που σχ ε-
διάζει ν α προβεί. Αν τίθετα, κυβερν ητι-
κές πηγές επεσήµαν αν  στη «Ν» ότι η
συν έχ ιση του προγράµµατος είν αι
θέµα διαπραγµάτευσης και θα υλοποι-
ηθεί εφόσον  υπάρξει συµφων ία. Και ότι
αν  δεν  υπάρξει αν οίγει ο δρόµος για
την  είσοδο ειδικού διαχ ειριστή.

Σηµειών εται ότι µε βάση απόφαση
ευρωπαϊκού δικαστηρίου τα ΕΝΑΕ
οφείλουν  περί τα 550 εκατ. ευρώ προς
το ελλην ικό ∆ηµόσιο, για παράν οµες
επιδοτήσεις στις αρχ ές της προη-
γούµεν ης δεκαετίας. Η απόφαση αυτή
δεν  είχ ε εκτελεστεί διότι στην  πορεία
το ν αυπηγείο χ ωρίστηκε σε δύο µέρη,
µε το εµπορικό ν α πρέπει ν α βγει σε
πλειστηριασµό και το στρατιωτικό ν α
µην  µπορεί ν α αν αλαµβάν ει έργα πλην
του Πολεµικού Ναυτικού της Ελλάδας
µέχ ρι το 2025. Επειδή η απόφαση δεν
υλοποιήθηκε στο 100%, το ελλην ικό
∆ηµόσιο σχ εδιάζει ν α κάν ει απαιτητά
ως αν άκτηση τα 550 εκατ. ευρώ κατ’
απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αν ταγων ισµού και ν α βάλει ειδικό
διαχ ειριστή προκειµέν ου ν α προχ ωρή-
σουν  οι πλειστηριασµοί.

συνεχί ζεται  στη σελ. 4
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ΗΗ  ΕΕσσττίίαα  ΚΚρρηηττώώνν  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  
σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττοο  ∆∆ήήµµοο  

ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ττιιµµοούύνν  ττηηνν  κκρρηηττιικκήή
ππααρράάδδοοσσηη  σσττηηνν  ππόόλληη    

Για 33η συνεχόµενη χρονιά η Εστία Κρητών Χαϊδαρίου
σε συνεργασία µε το ∆ήµο Χαϊδαρίου πραγµατοποιεί τη
διήµερη Γιορτή της Τσικουδιάς.
Η εκδήλωση θεσµός, που κρατά χρόνια και φέρνει
κοντά τους ανθρώπους της πόλης, µε την κρητική
παράδοση, θα λάβει χώρα το Σάββατο 7 και την Κυρια-
κή 8 Οκτώβρη, στις 7.30 µ.µ, στην Πλατεία Νέου ∆ηµα-
ρχείου Χαϊδαρίου.
Οι επισκέπτες θα έχουν και φέτος την ευκαιρία να γευ-
τούν Κρητικές γεύσεις και να γνωρίσουν την γνωστή
Κρητική φιλοξενία. Βεβαίως από τη γιορτή δε µπορεί να
λείπει η Κρητική µουσική. Η παραδοσιακή Κρητική
Λύρα θα παίζει παραδοσιακούς χορούς σε όλη τη διάρ-
κεια των εκδηλώσεων, ενώ, θα προσφέρεται άφθονη
τσικουδιά στους επισκέπτες από τα αποστάγµατα των
καζανιών.

ΣΣυυλλλλήήψψεειιςς  γγιιαα  λληησσττεείίεεςς  σσεε  σσππίίττιιαα,,  
εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκααιι  ααγγρροοκκττήήµµαατταα  σστταα  ΜΜέέγγααρραα
Εξιχνιάσθηκαν έξι περιπτώσεις κλοπών στην περιοχή των Μεγάρων και της Νέας
Περάµου, από όπου αφαίρεσαν εργαλεία, γεωργικά µηχανήµατα και εξαρτήµατα

Συνελήφθη στην θέση Βλυχός Μεγάρων, στο πλαίσιο συντονισµένης αστυνοµικής στην οποία
συµµετείχαν αστυνοµικοί του Τµήµατος Ασφάλειας Μεγάρων, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτι-
κής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. καθώς και της οµάδας ∆Ι.ΑΣ, ένας 40χρονος Ροµά για κλοπές από

οικίες.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 40χρονος µαζί µε άγνωστους συνεργούς του, συγκρότησαν από τον

περασµένο Απρίλιο εγκληµατική οµάδα µε σκοπό την διάπραξη κλοπών από οικίες, επιχειρήσεις και αγρ-
οκτήµατα.

Μέχρι στιγµής, εξιχνιάσθηκαν έξι περιπτώσεις στην περιοχή των Μεγάρων και της Νέας Περάµου, από
όπου αφαίρεσαν εργαλεία, γεωργικά µηχανήµατα και εξαρτήµατα.

Περαιτέρω, σε βάρος του εκκρεµούσε καταδικαστική απόφαση για ληστεία και παράβαση του νόµου
περί όπλων. Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

– Ανοίγει ο δρόµος για υπαγωγή τους σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης– Ανοίγει ο δρόµος για υπαγωγή τους σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης
ΑΑπποοζζηηµµίίωωσσηη  ττηηςς  ττάάξξεεωωςς  ττωωνν  220000  εεκκααττ..  εευυρρώώ  σσττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  PPrriivviinnvveesstt
--ααννττίί  πποοσσοούύ  άάννωω  ττοουυ  11  δδιισσ..  πποουυ  δδιιεεκκδδιικκοούύσσεε--  γγιιαα  τταα  ΝΝααυυππηηγγεείίαα  ΣΣκκααρρααµµααγγκκάά

προβλέπει µε απόφασή του το ∆ιεθνές ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο
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Ωστόσο, δεν  είναι βέβαιο ότι είναι εφικτό να γίν ει
αυτό, διότι νοµικοί κύκλοι υποστηρίζουν  ότι ενδεχοµένως
µόνο την  πέµπτη δεξαµενή (το εµπορικό δηλαδή τµήµα)
µπορεί να κατάσχει η ελλην ική πλευρά, αφού η ανάκ-
τηση αφορά το εµπορικό κοµµάτι.  

Κύκλοι προσκείµενοι στα ναυπηγεία επισήµαναν  στη
«Ν» ότι η απόφαση της ∆ιαιτησίας αναφέρεται και στην
απαγόρευση ανάληψης έργων  για τα πολεµικά ναυτικά
άλλων  χωρών , από το στρατιωτικό τµήµα του ναυ-
πηγείου.Όπως σηµειώνουν , η ∆ιαιτησία αποδέχτηκε ότι η
Ελλην ική ∆ηµοκρατία δεν  έλυσε το πρόβληµα στην  Ε.Ε.
και της καταλογίζει αµέλεια. Τον ίζεται επίσης ότι η απόφα-
ση προβλέπει πως δεν  µπορεί να γίν ει συµψηφισµός
ανάµεσα στα ποσά που καταλογίζον ται από το δικα-
στήριο και τα πρόστιµα της Ε.Ε.

Τέλος, καταλογίζει στην  Ελλην ική ∆ηµοκρατία ότι στις
διαπραγµατεύσεις που έγιναν  για να αναλάβει την
επιχείρηση η Priv invest, απέκρυψε ότι ο ΟΣΕ ετοίµαζε
αγωγή κατά των  ΕΝΑΕ για 330 εκατ. ευρώ.

Νέα ασφαλιστικά µέτρα
Σύµφωνα µε πληροφορίες από την  ελλην ική πλευρά,

ο Λιβανέζος επιχειρηµατίας έχει καταθέσει ασφαλιστικά
µέτρα και στο δεύτερο claim που εξετάζει η διαιτησία,
αυτό που κατέθεσε το υπουργείο Οικονοµικών  κατά των
ΕΝΑΕ. Ζητά για όσο διάστηµα είναι σε εξέλιξη η εξέταση
του claim να µην  έχει το δικαίωµα το κράτος να
προχωρήσει σε υλοποίηση του σχεδιασµού της, να αλλά-
ξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Σκαραµαγκά. Η
επιχείρηση είχε καταθέσει ανάλογο αίτηµα και στην  εξέ-
ταση του πρώτου claim και τo είχε κερδίσει. Κυβερνητι-
κές πηγές ωστόσο τόν ιζαν  στη «Ν» ότι οποιαδήποτε και
αν  είναι η απόφαση της ∆ιαιτησίας για τα ασφαλιστικά
µέτρα, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην  ανάκτηση των
παράνοµων  επιδοτήσεων  διότι εκκρεµεί η προσφυγή της
DG Comp στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο κατά της Ελλάδας
για µη υλοποίηση της απόφασης ανάκτησης των  παρά-
νοµων  κρατικών  εν ισχύσεων .

Τι απαντά ο όµιλος Privinvest
«Με τελεσίδικη απόφαση της ∆ιεθνούς ∆ιαιτησίας

κρίθηκε ότι η Ελλην ική ∆ηµοκρατία ευθύνεται έναντι της
Ελλην ικά Ναυπηγεία Α.Ε. (Ναυπηγεία Σκαραµαγκά) για
πάνω από 200 εκατοµµύρια ευρώ». Την  επισήµανση
αυτή κάνει σε χθεσινοβραδινή του ανακοίνωση ο όµιλος
Priv invest, του οποίου µέλος είναι η Ελλην ικά Ναυπηγεία
Α.Ε. (Ναυπηγεία Σκαραµαγκά), σχετικά µε την  απόφαση
του ∆ιεθνούς ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου του ∆ιεθνούς
Εµπορικού Επιµελητηρίου (ICC).

Στην  ίδια ανακοίνωση υπογραµµίζει: «Το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο αναγνώρισε την  ευθύνη του Ελλην ικού
∆ηµοσίου από τον  βλαβερό χειρισµό των  συνεννοή-
σεων  µε την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κοµισιόν ) - µια αποτ-
υχία του δηλαδή που συνέβαλε στη µέχρι τώρα καταστρ-
οφική πορεία του ναυπηγείου της Priv invest στην  Ελλά-
δα. Αναµένουµε από το Ελλην ικό ∆ηµόσιο να εκτελέσει
όλα όσα διατάσσονται σε αυτή την  απόφαση και να
σεβαστεί επί τέλους τις συµβατικές του σχέσεις µε τα
Ελλην ικά Ναυπηγεία Α.Ε.».Τέλος, σηµειώνει ότι είναι
προφανές πως θα συνεχιστούν  οι «ανταγωγικές αξιώσεις
µας κατά του Ελλην ικού ∆ηµοσίου στη µεταγενέστερη
διαιτητική διαδικασία ενώπιον  του ICC που άρχισε
οψίµως το Ελλην ικό ∆ηµόσιο και που περιστρέφεται γύρω
από το ίδιο ζήτηµα, ενώ παράλληλα οι µέτοχοί µας
συνεχίζουν  απρόσκοπτα τις δίκαιες διεκδικήσεις τους
κατά του Ελλην ικού ∆ηµοσίου στο ∆ιεθνές Κέν τρο για
την  Επίλυση Επενδυτικών  ∆ιαφορών  βάσει της σχετικής
∆ιµερούς Σύµβασης για την  Προστασία των  Επεν -
δύσεων , ώστε ν α επέλθει πλήρης δικαίωσή µας και ως
προς αυτό το σκέλος».

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
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Η συνέχεια από τη σελ. 3 ""ΣΣοουυ  ππεερρννάάεειι  ααππ’’  ττοο  µµυυααλλόό;;  ΗΗ  ννόόσσοοςς
ΑΑλλττσσχχάάιιµµεερρ  µµααςς  ααφφοορράά  όόλλοουυςς""

Ενηµερωτική εκδήλωση στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών, 
µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα για την 3η Ηλικία

Ενηµερωτι-
κή οµιλία
για την

άνοια και τη νόσο
Αλτσχάιµερ µε
τίτλο "Σου περνάει
απ’ το µυαλό; Η
νόσος Αλτσχάιµερ
µας αφορά όλους",
είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθή-
σουν τα µέλη των
ΚΑΠΗ του ∆ήµου
Αχαρνών, την
Τετάρτη 4 Οκτω-
βρίου το πρωί
στην αίθουσα
εκδηλώσεων στο
∆ηµαρχείο Αχα-
ρνών, που διοργά-
νωσε η ∆ηµοτική
Φροντίδα Αχαρνών (∆Η.Φ.Α.). 

Η ενηµέρωση των παρευρισκόµενων έγινε από
την κα Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγο – Ψυχίατρο,
Πρόεδρο της Εταιρείας Αλτσχάιµερ Αθηνών και
Πρόεδρο του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την
άνοια και την κα Ελένη Μαργιώτη, Νευρολόγο,
Συντονίστρια του Κέντρου Ηµέρας για άτοµα µε
άνοια στο Μαρούσι. Η οµιλία για την άνοια και τη
νόσο Αλτσχάιµερ εντάσσεται στις δράσεις και

εκδηλώσεις της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών
(∆Η.Φ.Α.) µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα για την
3η Ηλικία που εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτω-
βρίου.

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών
κ. Γιώργος ∆ασκαλάκης καλωσόρισε και ευχα-
ρίστησε τους καταξιωµένους επιστήµονες που
συµµετείχαν στην οµιλία, ενώ εξέφρασε τις εγκάρ-
διες ευχαριστίες του και προς το προσωπικό της
∆Η.Φ.Α. που κάνει πράξη την βούληση της
∆ιοίκησης, για τη φροντίδα και το ενδιαφέρον προς
τα άτοµα της 3ης ηλικία.

Με αφορµή την οµιλία για την άνοια και τη νόσο
Αλτσχάιµερ ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός δήλωσε: "Η παροχή ποιοτικών και αξιόπι-

στων υπηρε-
σιών προς τους
ανθρώπους που
µ ό χ θ η σ α ν ,
δηµιούργησαν
και πραγµατο-
ποίησαν όνειρα
και στόχους,
είναι καθηµερινό
µας µέληµα. 

Τα άτοµα της
3ης ηλικίας παρ-
αµένουν ενεργά
στον αγώνα της
κ α θ η µ ε ρ ι ν ό τ -
ητας και µας
είναι απαρ-
αίτητα, όχι µόνο
γιατί πολλούς
από εµάς
συνεχίζουν να

τους στηρίζουν, αλλά κυρίως γιατί αποτελούν τον
φάρο των αξιών µας. Αποτελούν για εµάς το διαχρ-
ονικό παράδειγµα και το σταθερό µας πρότυπο για
το βίο που διανύουµε και για τις προσπάθειες που
κάνουµε για να βελτιώσουµε την κοινωνία µας".

Στην οµιλία για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιµερ
που διοργάνωσε η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών
παραβρέθηκε και ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολι-
τικής κ. Γιώργος Σταύρου.



ΈΈττοοιιµµοο  γγιιαα  τταα  εεγγκκααίίννιιαα
ττοο  ΚΚέέννττρροο  ΕΕκκµµάάθθηησσηηςς

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκώώνν  
ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν  

σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  

Έτοιµο για τα εγκαίνια που θα πραγµα-
τοποιηθούν σήµερα Παρασκευή 6
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 είναι το

Κέντρο Εκµάθησης Υπολογιστών που
δηµιούργησε στο Σχολικό Συγκρότηµα Αγίου
Νικολάου ο Αναπλ. ∆ήµαρχος και Πρόεδρος
της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής
Νίκος Χατζητρακόσιας. 

Με την προσωπική επίβλεψη του Νίκου Χατ-
ζητρακόσια ο χώρος διδασκαλίας και ο περι-
βάλλων χώρος έχουν ολοκληρωθεί και το
µόνο που αποµένει για τη λειτουργία του Κέν-
τρου είναι η ευλογία της εκκλησίας που θα
δοθεί µε τον σηµερινό Αγιασµό. 

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 θριάσιο-5 

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

Την ανάπλαση της Λεωφόρου Φυλής, στον ∆ήµο Φυλής, προϋπολογισµού 4.981.000 ευρώ µε
ΦΠΑ, εξασφάλισαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος Φυλής, Χρήστος
Παππούς µε την υπογραφή της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης. 

Στόχος του έργου, που χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους της Περιφέρειας, είναι η βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών µε την αναβάθµιση του κεντρικού αυτού οδικού άξονα του ∆ήµου Φυλής, λει-
τουργικά, περιβαλλοντικά και αισθητικά. Οι παρεµβάσεις θα συµβάλλουν στην επίλυση του προβλήµατος
στάθµευσης που σήµερα είναι άναρχη και προκαλεί κυκλοφοριακή συµφόρηση, στη βελτίωση του ηλεκ-
τροφωτισµού της οδού καθώς και στην αντιµετώπιση των πληµµυρικών φαινοµένων κατά µήκος του κατα-
στρώµατος της Λεωφόρου και των εκατέρωθεν πεζοδροµίων. 

Θα ανακατασκευαστούν τα πεζοδρόµια εκατέρωθεν του οδοστρώµατος, µε γνώµονα
την ασφαλή διέλευση πεζών και Ατόµων µε Αναπηρία περιλαµβάνοντας ράµπες αµαξιδίων,

λωρίδες τυφλών και διαβάσεις πεζών. 

Συγκεκριµένα, προβλέπεται η ανάπλαση της Λεωφόρου Φυλής η οποία θα αποκτήσει πλέον σταθερό
πλάτος στο συνολικό µήκος των 3,6 χιλιοµέτρων, ενώ θα ανακατασκευαστούν τα πεζοδρόµια εκατέρωθεν
του οδοστρώµατος, επίσης σταθερού πλάτους, µε γνώµονα την ασφαλή διέλευση πεζών και Ατόµων µε
Αναπηρία περιλαµβάνοντας ράµπες αµαξιδίων, λωρίδες τυφλών και διαβάσεις πεζών. Ακολούθως, θα
εκτελεσθούν αποχετευτικά έργα οµβρίων για την αντιπληµµυρική θωράκιση της περιοχής παρέµβασης, τα
οποία αφορούν στην απορροή του καταστρώµατος της Λεωφόρου Φυλής στο µεγαλύτερο τµήµα της και
των εκατέρωθεν πεζοδροµίων και την προστασία του από διάβρωση. Π

αράλληλα, θα αναβαθµιστεί ο οδοφωτισµός και θα βελτιωθεί η κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση της
Λεωφόρου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, θα δηµιουργηθούν εσοχές πεζοδροµίων και θα οριοθ-
ετηθούν θέσεις στάθµευσης για την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ θα γίνει ανάλογη διαρρύθµιση στις
στάσεις των λεωφορείων.

Τέλος, το έργο θα δηµοπρατηθεί από τον ∆ήµο Φυλής και θα εκτελεστεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του.

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΑννααββααθθµµίίζζεεττααιι  ηη  ΛΛεεωωφφόόρροοςς
ΦΦυυλλήήςς  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΦΦυυλλήήςς  



Σ
το Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλό-
πουλος» την Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2017
έκλεισε µε επιτυχία ο Μήνας Λαογραφίας

2017, µε την εκδήλωση της Αδελφότητας Ρωµα-
νιωτών «Λάκκα Σουλίου». Τεχνικά προβλήµατα
και καιρικές συνθήκες ήταν οι κύριες αιτίες, που
παρουσιάστηκε εκπρόθεσµα χρονικά αλλά αποζ-
ηµίωσε το κοινό που ανταποκρίθηκε, παρότι το
Φθινόπωρο έκανε φανερή την παρουσία του. Η
εκδήλωση-παράσταση είχε τον τίτλο «Λεύκωµα
από Μνήµες» όπως και το βιβλίο της Ηπειρώτισ-
σας, Εκπαιδευτικού και προϊσταµένης των Παι-
δικών σταθµών του ∆ήµου Ελευσίνας κας Αικατε-
ρίνης Κολιοφώτη, το οποίο επανεκδόθηκε µε
απόφαση του ΠΑΚΠΠΑ. 

Η Αδελφότητα Ρωµανιωτών «Λάκκα Σουλίου»
κάθε φορά µας ξαφνιάζει ευχάριστα, όπως και
τώρα,  µε τα µέλη της να µας παρουσιάζουν µε 

µουσικό θεατρικό τρόπο τις  αφηγήσεις και τις
αναφορές του βιβλίου στην παράδοση και στον
λαϊκό µας πολιτισµό, προκαλώντας µνήµες και
συναισθήµατα. Ο ∆ήµαρχος κος Γεώργιος Τσου-
καλάς µιλώντας για το βιβλίο και τη συγγραφέα
ανέφερε την αξία, στις ανθρώπινες σχέσεις, της
µνήµης, της νοσταλγίας, της φύσης και της παρά-
δοσης. 

Στο κλείσιµο η απελθούσα πρόεδρος του
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. κα Μαρία Βασιλείου έκανε
µια ιδιαίτερη αναφορά στην συγγραφέα, στις µνή-
µες της και στην Ελευσίνα που αγκάλιασε τους
ηπειρώτες και όλους όσοι ήρθαν από διάφορα
µέρη της Ελλάδας για να γίνει η δεύτερη πατρίδα
τους. 

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους η
περιφερειακή σύµβουλος κα Παππά, ο ∆ήµαρχος
κος Γεώργιος Τσουκαλάς, η πρόεδρος του ∆.Σ
κα ∆έσποινα Οικονόµου, η αντιδήµαρχος κα Βασι-
λείου Μαρία, η εκπρόσωπος του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. κα Μαρία Καρέλου, εκπρόσωποι
των Συλλόγων και πλήθος κόσµου. 

Εκ µέρους του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Ο Πρόεδρος  

Βασίλης Κ. Αγριµάκης 

Κ
ορυφαίος συγγραφέας ο Παύλος Μάτεσις έν ιωθε
περισσότερο άν θρωπος του θεάτρου κι έλεγε
χ αρακτηριστικά: «Στην  πεζογραφία θεωρώ τον

εαυτό µου λαθρεπιβάτη». 
Τιµήθηκε µε πολλά βραβεία στην  Ελλάδα και στο

εξωτερικό και αγαπήθηκε για τον  µον αδικό τρόπο µε
τον  οποίο αν αβιών ει στα έργα του κοµµάτια από τη
σύγχ ρον η Ιστορία της χ ώρας.

Με τον  Μάτεσι γελάς, συγκιν είσαι, άλλοτε λες "έλα
τώρα, δεν  είν αι δυν ατό ν α συµβαίν ουν  όλα αυτά".
Μερικές στιγµές η ζωή φαίν εται σαν  παραµύθιL Από
τις 20 Νοεµβρίου αν εβαίν ει στο θέατρο Τέχ ν ης
«Κάρολος Κουν » το «Προς Ελευσίν α», έργο που
ξεδιπλών ει το µυστήριο ταξίδι µιας οικογέν ειας. 

Η πρώτη παρουσίαση του “Προς Ελευσίν α” έγιν ε το
1995 στο BITEF (∆ιεθν ές Φεστιβάλ Πρωτοποριακού
Θεάτρου, Βελιγράδι) και στο Θέατρο Ατελιέ-212,
Βελιγράδι, σε σκην οθεσία Μπραν ισλάβ Λέτσιτς. 

Στην  Ελλάδα, αν έβηκε στο Εθν ικό Θέατρο το 1995,
ωστόσο λίγες ηµέρες µετά την  πρεµιέρα του,
αποκηρύχ θηκε από τον  συγγραφέα. 

Τελευταία φορά, παρουσιάστηκε το 1997 στο
Αν οιχ τό Θέατρο σε σκην οθεσία Γιώργου Μιχ αηλίδη.
Είκοσι χ ρόν ια µετά, η σκην ή του Θεάτρου Τέχ ν ης
ετοιµάζεται ν α φιλοξεν ήσει αυτό το εµβληµατικό ταξίδι. 

Στον  πρωταγων ιστικό ρόλο, η Μαρία Καβογιάν ν η,
που επιστρέφει 30 χ ρόν ια µετά την  αποφοίτησή της,
στο θέατρο Τέχ ν ης. 

Όλη η ατµόσφαιρα της παράστασης που θα παιχ τεί
στο Τέχ ν ης «Κάρολος Κουν », από 20 Νοεµβρίου,
αν τικατοπτρίζεται στα φωτογραφικά στιγµιότυπα και το
ποιητικό σηµείωµα της σκην οθέτιδας Ηλέκτρας
Ελλην ικιώτη. 

Γράφει η Ηλέκτρα Ελλην ικιώτη: «Εσύ τι λες; Είµαι
εγώ του κόσµου τούτου; Η οικογέν εια του “Προς
Ελευσίν α” ταξιδεύει. Ζών τες και τεθν εώτες
επιστρέφουν  στο σπίτι της Μητέρας, έπειτα από
χ ρόν ια παραµον ή στην  πατρίδα. Στην  πορεία του
ταξιδιού τους θα διαν υκτερεύσουν  στην  καρδιά της
ελλην ικής ιστορίας και θα κάν ουν  στάση στον  πυρήν α
του ελλην ικού θεάτρου. Είν αι άν θρωποι καθηµεριν οί
και σύµβολα αρχ έτυπα. Είν αι ήρωες µε πάθη και
αγων ίες και ηθοποιοί µε κλισέ και αδυν αµίες».

«Φοβούν ται το θάν ατο και µυούν ται στο µυστήριο
της ζωής µε αυτόν  για µόν ο συµπαραστάτη. Θα δούν
και θα γεν ν ήσουν  θαύµατα. Θα πειν άσουν  και θα
ν υστάξουν . Παίζουν  µε ό,τι υλικά τους δόθηκαν  στη
µεγάλη παράσταση της ζωής για ν α κλέψουν , στην
εκπν οή του χ ρόν ου, το χ ειροκρότηµα από τον  µεγάλο
πρωταγων ιστή: το επέκειν α. Κάπου στο βάθος, είν αι
όλοι ερωτευµέν οι, λουσµέν οι από τα φουτουριστικά
φώτα της επί γης αθαν ασίας».

«Αιών ιοι αρραβων ιασµέν οι µε τη ζωή, απάτριδες,
που ταξιδεύουν  µες στο χ ρόν ο και βρίσκουν  πάν τα
τη θέση που τους πρέπει. Εσύ τι λες; ρωτάν ε Είµαι εγώ
του κόσµου τούτου; και προτού προλάβεις ν α τους
απαν τήσεις, έχ ουν  ήδη κρυφτεί µέσα σε έν αν
καιν ούριο ρόλο, καθ’οδόν  για το σπίτι, κουρασµέν οι
από την  εκδροµή στην  πατρίδα».

Η Ηλέκτρα Ελλην ικιώτη υπογράφει τη σκην οθεσία
και ο Αλέξαν δρος Μιστριώτης τη ∆ραµατουργία. τα
σκην ικά είν αι της Όλγας Μπρούµα, τα κοστούµια της
∆ήµητρας Λιάκουρα και η µουσική του Γρηγόρη
Ελευθερίου. Πρωταγων ιστούν : Μαρία Καβογιάν ν η,
Γιάν ν ης Κοκιασµέν ος, ∆ηµήτρης ∆ρόσσος, Μαρία
Μαµούρη, Αθαν άσιος Μυλων όπουλος. Στην
παράσταση συµµετέχ ουν  σπουδαστές του Θεάτρου
Τέχ ν ης.

6-θριάσιο Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017

Μουσικοθεατρική Παράσταση 
και παρουσίαση βιβλίου

από την Αδελφότητα
Ρωµανιωτών «Λάκκα Σουλίου»

Μια πρώτη γεύση από το «Προς Ελευσίνα» του Μάτεσι

ΣΤΑ ΚΕΠ ΕΩΣ ΤΙΣ 6/11
ΟΓΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις 
για επίδοµα 1.000 ευρώ 
σε πολύτεκνες µητέρες

Σήµερα Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 ξεκι-
νάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από
τις αγρότισσες πολύτεκνες µητέρες στο

πρόγραµµα παροχής χρηµατικού βοηθήµατος του
Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ .

Η υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής από τις
ενδιαφερόµενες γίνεται ηλεκτρονικά σε οποιοδή-
ποτε ΚΕΠ της χώρας στο χρονικό διάστηµα από
6/10/2017 έως και 6/11/2017.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΓΑ, «το ποσό του
χρηµατικού βοηθήµατος ανέρχεται σε 1.000 ευρώ.
Ειδικά, για το 2017, στο πλαίσιο ενίσχυσης των
κατοίκων του νοµού Λέσβου, µετά τον πρόσφατο
καταστροφικό σεισµό, το βοήθηµα θα δοθεί σε
όλες τις πολύτεκνες µητέρες του νοµού που έχουν
τις νόµιµες προϋποθέσεις και θα ανέρχεται σε
1.500 ευρώ

Για πληροφορίες σχετικά µε τις προϋποθέσεις,
τη διαδικασία, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
καθώς και κάθε χρήσιµη και αναγκαία πληροφο-
ρία σχετικά µε το ανωτέρω πρόγραµµα, οι ενδιαφ-
ερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα
του ΟΓΑ www.oga.gr (Προγράµµατα Αγροτικής
Εστίας) ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 213-
1519233, 213-1519310 της ∆/νσης Αγροτικής
Εστίας του ΟΓΑ».
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Σ
την  1η ∆ιαβούλευση µε θέµα
“Στρατηγική για τη Νεολαία 2017 -
2027 και ∆υτική Αττική” που

συν διοργάν ωσαν  ο Σύλλογος Νέων
Φυλής και η Περιφέρεια Αττικής, έδωσε
το “παρών ” ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος
Παππούς, το απόγευµα της Τετάρτης 4
Οκτωβρίου. 

Ο ∆ήµαρχ ος που συν εχ άρη για τη
διοργάν ωση της εκδήλωσης τον  Περιφε-
ρειάρχ η ∆υτικής Αττικής Γιάν ν η Βασι-
λείου την  Πρόεδρο του Συλλόγου Νέων
Φυλής Φωτειν ή Κόκκιν ου και τα µέλη
του, επεσήµαν ε πως στη ν έα Γεν ιά
“οφείλουµε ν α βασιζόµαστε όχ ι µε λόγια
αλλά µε πράξεις”. 

Απευθυν όµεν ος δε στον  Γεν ικό
Γραµµατέα ∆ιά Βίου Μάθησης και Νέας
Γεν ιάς του Υπουργείου Παιδείας κ. Παυ-
σαν ία Παπαδηµητρίου που αν ταπο-
κρίθηκε στην  πρόσκληση και ήταν  στο
πάν ελ των  οµιλητών  του εξέφρασε την
αδυν αµία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ν α
απορροφήσει ν έους Επιστήµον ες.  

“Θα ήταν  ευχ ής έργο ν α υπάρξει µια
τροπολογία που θα δίν ει στους ∆ήµους
τη ∆υν ατότητα ν α προσφέρουν  θέσεις
εργασίας  για πρακτική αλλά και για
συµβάσεις έργου σε Επιστήµον ες του
τόπου µας, που µπορούν  ν α αν ταπο-
κριθούν  στις αν άγκες της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης όπως Μηχ αν ικούς, Οικον ο-
µολόγους, ∆ικηγόρους κ.τ.λ. ώστε οι ν έοι

µας ν α µην  φεύγουν  στο εξωτερικό” επεσήµαν ε,
προσθέτον τας ότι ο ∆ήµος Φυλής εφόσον  υπάρξει
ν οµική ρύθµιση έχ ει την  δυν ατότητα, ν α στηρίξει
τους ν έους του, Επιστήµον ες.  

Ο συνδιοργανωτής της εκδήλωσης 
Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, 
Γιάννης Βασιλείου, αναφέρθηκε στα 

προβλήµατα αλλά και στις προοπτικές που
ανοίγονται για τη ∆υτική Αττική. 

Χαιρετισµό, δίν ον τας τα θερµά του συγχ αρητήρ-
ια στον  Σύλλογο Νέων  Φυλής για την  πρωτοβουλία
του, απηύθυν ε ο συν διοργαν ωτής της εκδήλωσης
Αν τιπεριφερειάρχ ης ∆υτικής Αττικής Γιάν ν ης Βασι-
λείου ο οποίος αν αφέρθηκε στα προβλήµατα αλλά
και στις προοπτικές που αν οίγον ται για τη ∆υτική
Αττική. 

Ο Γεν ικός Γραµµατέας ∆ιά Βίου Μάθησης και
Νέας Γεν ιάς του Υπουργείου Παιδείας κ. Παυ-
σαν ίας Παπαγεωργίου, αν αφέρθηκε στα “Βασικά
Ερωτήµατα της διαβούλευσης για το πλαίσιο στρατ-
ηγικής και δράσεων  για την  εν δυν άµωση της ν εο-
λαίας 2017-2027” 

Τον  κύκλο των  εισηγήσεων  έκλεισε ο Πολιτικός
Κοιν ων ικός Επιστήµον ας ∆ηµήτρης Μπουρίκος, µε
την  περιεκτική αλλά εµπεριστατωµέν η µελέτη του
µε θέµα “Νέοι στη ∆υτική Αττική: Υφιστάµεν η
κατάσταση” .Αξίζει ν α σηµειωθεί πως άψογη στο
συν τον ισµό της εκδήλωσης αλλά και τη συζήτηση
που ακολούθησε, υπήρξε η συν τοπίτισσα µας
Συγγραφέας και εκπαιδευτικός Νατάσα Γκου-
τζικίδου. 

Η 1η ∆ιαβούλευση µε θέµα “Στρατηγική για τη Νεολαία 2017 -2027 και ∆υτική Αττική”
∆ήµαρχος Φυλής: “Θέλουµε να κρατήσουµε τους νέους επιστήµονες στον τόπο µας” 

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Υγείας µε
θέµα: Η παραβατικότητα σε έξαρση
στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων, κατέθε-

σαν οι βουλευτές ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΒΑΣΙΛΗΣ και
ΦΩΤΗΛΑΣ  ΙΑΣΩΝ υπογραµµίζοντας τα εξής 

Κύριε Υπουργέ,

Πολύ συχνό φαινόµενο είναι πλέον  οι εντάσεις
που δηµιουργούνται στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων.

Καταγγελίες πολιτών κάνουν λόγο για παραβατι-
κές συµπεριφορές επισκεπτών, εντός και εκτός
της µονάδας, µε αποτέλεσµα να έχει δηµιουργηθ-
εί µια εφιαλτική κατάσταση, τόσο για τους επισκέ-
πτες όσο και για τους εργαζόµενους. 

Τα κρούσµατα παραβατικότητας
είναι πολλά και περιλαµβάνουν µικρ-
οκλοπές προσωπικών αντικειµένων
αλλά και παραβιάσεις στα αυτοκίνητα
είτε ιατρών, είτε πολιτών. 

Οι φραστικές επιθέσεις έναντι των
ιατρών, οι απειλές κατά της ζωής του
προσωπικού µε µαχαίρια και οι βιαιο-
πραγίες είναι επίσης καθηµερινά
φαινόµενα που λαµβάνουν χώρα στο
Κέντρο Υγείας Μεγάρων, µε αποτέλε-
σµα να επικρατεί µια κατάσταση έκρ-
υθµη και απελπιστική. 

Όλη αυτή την εικόνα που σας περ-
ιγράφουµε καλείται να την αντιµετωπίσει ένα και
µόνο άτοµο της ασφάλειας κάτι που όπως και
εσείς θα αντιλαµβάνεστε δεν είναι εφικτό να γίνει
µε επιτυχία. 

Η επιπλέον ασφάλεια είναι
κάτι περισσότερο από αναγ-
καία προκειµένου να αποφ-
ευχθούν  αντίστοιχα περι-
στατικά στο µέλλον. 

Είναι άµεση ανάγκη η
κυβέρνηση να λάβει τα απα-
ραίτητα µέτρα και να σταµα-
τήσει να κρύβει κάτω από το
χαλί τόσο σηµαντικά θέµατα
που αντιµετωπίζουν καθηµε-
ρινά οι Μονάδες Υγείας όχι
µόνο των Μεγάρων αλλά και

ολόκληρης της χώρας. 
Είναι χρέος σας να εξασφαλίσετε την ηρεµία των

επισκεπτών αλλά και να προστατεύσετε τους ανθ-
ρώπους που εργάζονται σε αυτούς 

τους χώρους, ώστε να µπορέσουν και αυτοί µε
την σειρά τους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
µε αξιοπρέπεια χωρίς να νιώθουν καθηµερινά
απειλή για την ζωή τους. 

Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε: 

Ποια µέτρα σκοπεύετε να πάρετε προκειµένου
να λάβουν τέλος οι επιθετικές συµπεριφορές εναν-
τίον του προσωπικού αλλά και των επισκεπτών
στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΒΑΣΙΛΗΣ
ΦΩΤΗΛΑΣ  ΙΑΣΩΝ

ΕΕΡΡΩΩΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΒΒ..  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΙΙ..  ΦΦΩΩΤΤΗΗΛΛΑΑΕΕΡΡΩΩΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΒΒ..  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΙΙ..  ΦΦΩΩΤΤΗΗΛΛΑΑ

ΗΗ  ππααρρααββααττιικκόόττηητταα  σσεε  έέξξααρρσσηη  σσττοο  ΚΚέέννττρροο  ΥΥγγεείίααςς  ΜΜεεγγάάρρωωνν

‘’Καταγγελίες πολιτών
κάνουν λόγο για 

παραβατικές συµπεριφορές
επισκεπτών, εντός και εκτός

της µονάδας, µε 
αποτέλεσµα να έχει 

δηµιουργηθεί µια εφιαλτική
κατάσταση, τόσο για τους

επισκέπτες όσο και για τους
εργαζόµενους’’. 
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Στο ναδίρ οι απολαβές Ελλήνων εκπαιδευτικών,
µαζί µε τη Χιλή, το Ισραήλ και τη Σλοβενία. Τα
"γκρίζα" στοιχεία της Global Teacher Status

Index που πραγµατοποίησε το Varkey Gems
Foundation και δηµοσιεύει η αµερικανική έκδοση του
CNN

Υψηλή εκτίµηση και καλή φήµη λόγω ποιότητας δου-
λειάς απολαµβάνουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί σε σχέση
µε άλλες χώρες της Ευρώπης. Την ίδια ώρα ωστόσο,
παραµένουν οι πιο κακοπληρωµένοι στον κόσµο, µαζί
µε τη Χιλή, το Ισραήλ και τη Σλοβενία. Την ίδια στιγµή
µάλιστα, Έλληνες, Τούρκοι και Ισραηλινοί θεωρούν πως
οι δάσκαλοι θα έπρεπε να πληρώνονται 30-40% περισ-
σότερο από όσο θεωρούν ότι πληρώνονται.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα της Global
Teacher Status Index που πραγµατοποίησε το Varkey
Gems Foundation και δηµοσιεύει η αµερικανική έκδοση
του CNN. 

Η Ελλάδα, σύµφωνα µε την έρευνα είναι η δεύτε-
ρη χώρα στον κόσµο, όπου οι πολίτες σέβονται και
εκτιµούν τόσο τους ανθρώπους που ασκούν το
επάγγελµα του εκπαιδευτικού.

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε πολίτες από 21
χώρες στον κόσµο και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά
της, η Κίνα, η Νότια Κορέα, η Τουρκία, η Αίγυπτος και η 

Ελλάδα σέβονται τους δασκάλους τους περισσότε-
ρο από τις άλλες ευρωπαϊκές και αγγλοσαξονικές
χώρες.

«Αυτό που κάνει εντύπωση», υπογραµµίζουν οι
ερευνητές σε σχέση µε τη χώρα µας, είναι, ότι παρά
το µεγάλο ποσοστό εκτίµησης που χαίρει το επάγγε-
λµα του εκπαιδευτικού, οι Έλληνες έχουν την χειρότε-
ρη γνώµη για το εκπαιδευτικό τους σύστηµα σε σχέση
µε όλες τις άλλες χώρες που µελετήθηκαν, εκτός από
την Αίγυπτο. 

Σηµαντικό στοιχείο αν το δει κανείς σε συνδυασµό
µε το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης 

της PISA στα µαθηµατικά, τη µελέτη και την επι-
στήµη είναι χαµηλότερα από τον µέσο όρο των υπό
µελέτη χωρών. Ανάµεσα στους Έλληνες ερωτηθέντες,
το 70% τάσσεται υπέρ του να αµείβονται οι εκπαιδευ-
τικοί ανάλογα µε την επίδοσή τους. Γεγονός που
συµφωνεί µε το γενικό συµπέρασµα ότι, όσο χαµηλό-
τερες οι εκπαιδευτικές επιδόσεις µιας χώρας, τόσο
µεγαλύτερη η υποστήριξη της αµοιβής ανάλογα µε την
επίδοση». Όπως υπογραµµίζει το CNN, µεταξύ
2005–2015 οι µισθοί των δασκάλων στην Ελλάδα
έχουν µειωθεί έως και 28%, τη στιγµή που στην Αγγλία
και την Πορτογαλία, η µείωση φτάνει µόλις το 10%.

Έρευνα: Από τους πιο κακοπληρωµένους
στον κόσµο οι Έλληνες εκπαιδευτικοί

Ξεκινησε χθες  στις 3 το µεσηµέρι, και
λήγει την Παρασκευή 3 Νοεµβρίου
2017, την ίδια ώρα, η ηλεκτρονική

υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις και
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, που
ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο πρόγραµ-
µα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού
∆υναµικού, για την απασχόληση σε νέες θέσεις
εργασίας πλήρους απασχόλησης, συνολικά
1.459 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών, οι
οποίοι έχουν ολοκληρώσει πρόγραµµα απόκ-
τησης εργασιακής εµπειρίας (ΚΥΑ
35453/702/1-8-2016, ΦΕΚ2425/Β/5-8-2016).

To «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρή-
σεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων
ηλικίας 18-24 ετών» συγχρηµατοδοτείται από
την Ελλάδα και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας για την
Απασχόληση των Νέων» µέσω του Επιχειρη-
σιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση».

Ο ΟΑΕ∆ θα καταβάλλει στις δικαιούχους
επιχειρήσεις επιχορήγηση 14,40 ευρώ την
ηµέρα, για κάθε προσλαµβανόµενο άνεργο, η
οποία δεν θα ξεπερνά τις 25 µέρες ανά µήνα. Η
επιχορήγηση θα ξεκινά από την ηµεροµηνία
πρόσληψης του ανέργου και θα καταβάλλεται
για χρονικό διάστηµα οκτώ µηνών.

Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραµµα
είναι η επιχείρηση να µην έχει προβεί σε µείω-
ση του προσωπικού της (µε καταγγελία σύµβα-
σης εργασίας, αλλαγή καθεστώτος απασχόλ-
ησης, εθελουσία έξοδο), στο χρονικό διάστηµα
των εννέα µηνών που προηγούνται της ηµερ-
οµηνίας υποβολής της αίτησης.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόµε-
νων ιδιωτικών επιχειρήσεων, επιτ

ηδευµατιών, Φορέων Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονοµίας που ασκούν τακτική
οικονοµική δραστηριότητα γίνεται ηλεκτρονικά
µόνο µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης στη διεύθυνση
http://www.ependyseis.gr/mis. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής
αίτησης είναι η ενδιαφερόµενη επιχείρηση να
είναι εγγεγραµµένη στα µητρώα του ΟΑΕ∆,
καθώς και στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρα-
τικών Ενισχύσεων.

Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήµα-
τα και επιθυµούν να προσλάβουν άτοµα για να
απασχοληθούν σε αυτά, υποβάλλουν ξεχωρι-
στή αίτηση για κάθε υποκατάστηµα, εφόσον
έχουν δηµιουργήσει  ξεχωριστούς κωδικούς
πρόσβασης και στο ΟΠΣ-ΟΑΕ∆ αλλά και στο
ΠΣΚΕ τόσο για την έδρα τους όσο και για κάθε
ένα από τα υποκαταστήµατά τους, στα οποία 

επιθυµούν να απασχολήσουν τους ωφε-
λούµενους. Κάθε επιχείρηση µπορεί να ενταχθ-
εί στο πρόγραµµα για έναν έως και δέκα  ωφε-
λούµενους ανάλογα µε το προσωπικό που
απασχολεί κατά την υποβολή της αίτησής της.

Οι επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραµµένες
στα µητρώα του  ΟΑΕ∆ οφείλουν να επισκεφ-
τούν την υπηρεσία του Οργανισµού (ΚΠΑ2),
στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή
τα υποκαταστήµατα που θα απασχοληθούν οι
ωφελούµενοι, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (πρόσφατο καταστατικό ή
βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος, ΑΦΜ).

Επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα µητρώα του
ΟΑΕ∆ οφείλουν να προσέλθουν στις αρµόδιες
Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ πριν την υποβολή της
αίτησης για επικαιροποίηση των στοιχείων τους
στις κάτωθι ενδεικτικές περιπτώσεις: δεν έχουν
συµπληρώσει πλήρως ή ορθώς τα στοιχεία
στους (π.χ. ταχυδροµική διεύθυνση, email,
τηλέφωνο, ΚΑ∆, νόµιµος εκπρόσωπος κλπ),

αλλαγή στοιχείων της έδρας ή υποκαταστήµα-
τος,  δεν έχουν δηλώσει τυχόν υποκαταστήµα-
τα κ.α. 

Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραµµένες
στο σύστηµα του ΠΣΚΕ, δύνανται να υποβάλ-
λουν αίτηση για ένταξη στο πρόγραµµα µε τους
κωδικούς που διαθέτουν, προσθέτοντας την εν
λόγω νέα δράση.

Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ η ενδιαφε-
ρόµενη επιχείρηση θα πρέπει να συνδεθεί στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependy-
seis.gr/mis κατά την ηµεροµηνία έναρξης υπο-
βολής των αιτήσεων, προκειµένου να  υποβάλ-
λει την σχετική ηλεκτρονική Αίτηση Απόδοσης
∆ικαιωµάτων Πρόσβασης για να αποκτήσει
κωδικό πρόσβασης και συνθηµατικό. 

Τον κωδικό και το συνθηµατικό αυτό η
επιχείρηση θα τα χρησιµοποιήσει για την υπο-
βολή της αίτησης ένταξης στο πρόγραµµα στο
ΠΣΚΕ.

Επισηµαίνεται ότι οι ωφελούµενοι του προ-
γράµµατος άνεργοι νέοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι
αίτηση, αλλά υποδεικνύονται µε συστατικό
σηµείωµα µόνον από την αρµόδια υπηρεσία
(ΚΠΑ2), όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατά-
στηµα του εργοδότη στον οποίο θα απασχολ-
ηθούν, σύµφωνα µε τις ζητούµενες ειδικότητες,
όπως αυτές θα έχουν δηλωθεί κατά την υποβο-
λή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει
κατά την ηµεροµηνία υπόδειξής τους από την
αρµόδια Υπηρεσία να είναι εγγεγραµµένοι στα
Μητρώα του ΟΑΕ∆ και να έχουν συµπληρώσει
το 18 ο έτος της ηλικίας τους. 

Οι 1.459 θέσεις κατανέµονται ανά Περιφερει-
ακή Ενότητα, ανά ειδικότητα και εκπαιδευτικό
επίπεδο και βάσει αυτών υποβάλλονται οι αιτή-
σεις των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων.

ΕΕΩΩΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  33  ΝΝΟΟΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΗΗ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  

Πρόγραµµα απασχόλησης 1.459 ανέργων 18-24 ετών 
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Μ έχρι το τέλος του µήνα θα έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διαπραγ-
µάτευσης και θα έχει ξεκινήσει η δια-

δικασία ρύθµισης οφειλών για τις πρώτες
επιχειρήσεις που αξιοποίησαν τον εξωδικα-
στικό µηχανισµό ρύθµισης οφειλών.

Αυτό ανέφερε ο ειδικός γραµµατέας ∆ιαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρµούσης σε ενηµερ-
ωτική εκδήλωση της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας σχε-
τικά µε τις ρυθµίσεις του νόµου για την υπαγωγή
στον εξωδικαστικό µηχανισµό ρύθµισης οφειλών
επιχειρήσεων.

Ο ίδιος ανέφερε ότι µέχρι και την Κυριακή στην
ηλεκτρονική πλατφόρµα του εξωδικαστικού µηχανι-
σµού θα έχουν ενταχθεί και όλα τα στοιχεία από τις
εφορίες (ήδη υπάρχουν τα στοιχεία από τις τράπε-
ζες και τον ΕΦΚΑ) ενώ πρόσθεσε ότι αναµένεται η
έγκριση των θεσµών και για την υπαγωγή των αυτο-

απασχολούµενων στην
ίδια διαδικασία καθώς τα
τεχνικά κλιµάκια
συµφώνησαν µε την
Ελληνική πρόταση.

Από την πλευρά του, ο
πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ,
Γιώργος Καββαθάς υπο-
γράµµισε ότι σύµφωνα µε
πρόσφατη έρευνα της
συνοµοσπονδίας αναµένε-
ται να ενταχθούν στη ρύθ-
µιση 60.000 µικροµεσαίοι
ενώ πρόσθεσε ότι το µέτρο αυτό αν και σωστό, δεν
επαρκεί "χρειάζεται διόρθωση στους συντελεστές
φορολόγησης και φυσικά να λειτουργήσει το τραπε-
ζικό σύστηµα ως στήριγµα για την επιχειρηµατικότ-
ητα. 

Να προχωρήσει γρήγορα η αναπτυξιακή τράπεζα
και να βρουν χρηµατοδότηση οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις διότι µε βάση πρόσφατη έρευνα της
ΓΣΕΒΕΕ, το 80% όσων ζητούσαν χρηµατοδότηση
από τράπεζα απορρίπτονταν".

Σε ανοικτή συγκέντρ-
ωση στις Αχαρνές -
µε αφορµή και τα

εγκαίνια των γραφείων της
ΝΟ∆Ε Βόρειας Αττικής-
παρέστη  ο πρόεδρος της
Νέας ∆ηµοκρατίας, Κυριά-
κος Μητσοτάκης, στο
πλαίσιο της επετείου για τα
43 χρόνια από τότε που ο
Κωνσταντίνος Καραµαν-
λής δηµοσίευε την Ιδρυτική ∆ιακήρυξη του κόµµα-
τος.

Σε µια κίνηση συµβολική, ο κ. Μητσοτάκης επέλε-
ξε  να επισκεφθεί την Τετάρτη µία περιοχή  της Αττι-
κής, η οποία αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα, µε
κορυφαία την ανεργία και τη δηµόσια τάξη.

Ο κ.Μητσοτάκης στην οµιλία τους  έκανε άνοιγµα
προς όλους τους πολίτες για συστράτευση µε τη
Νέα ∆ηµοκρατία,λέγοντας ότι «η Ν.∆ είναι ένα 

κόµµα των πολλών, µία γνήσια λαϊκή παράταξη, 
αντίθετα µε εκείνους που θέλουν να διχάσουν,

εµείς ανοίγουµε την αγκαλιά µας και λέµε σε όλους
τους Έλληνες ελάτε µαζί µας να αλλάξουµε την
Ελλάδα γιατί µπορούµε καλύτερα. 43 χρόνια µετά,
η φλόγα της Ν∆ παραµένει δυνατή. Μας φωτίζει τον
δρόµο της ελευθερίας και της δηµοκρατίας. Μας
θυµίζει ότι το χρέος µας απέναντι στην ιστορία δεν
έχει τελειώσει» .

Απευθυνόµενος στους
εκατοντάδες συγκεντρω-
µένους, κοµµατικά µέλη
και στελέχη αλλά και
τους βουλευτές και πολι-
τευτές της Β΄ Αθήνας και
της Περιφέρειας Αττικής,
ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι
«η Ν∆ είναι ένα κόµµα
ανοικτό σε όλους όσοι
θέλουν να συνδράµουν

σε µία σκληρή εποχή απαξίωσης της πολιτικής και
σε όσους θέλουν να συµβάλλουν σε ένα νέο
ξεκίνηµα. Έκλεισε ,δε, την οµιλία του µε προσωπικό
κάλεσµα σε όλες της Ελληνίδες και τους Έλληνες:
«Ελάτε µαζί µας να αλλάξουµε την Ελλάδα», είπε ο
κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι δεν µας νοιάζει
από που προέρχονται και τι ψήφιζαν. «Εµείς δεν
είµαστε ΣΥΡΙΖΑ για να διχάζουµε, είµαστε εδώ για
να ενώσουµε τους Έλληνες».

ΕΕΞΞΩΩ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ::  
Μέχρι το τέλος του µήνα η ρύθµιση οφειλών για τις πρώτες επιχειρήσεις

«Η Ν∆ είναι ένα κόµµα ανοικτό σε όλους» 
ΣΣεε  ααννοοιικκττήή  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  οο  ΚΚυυρριιάάκκοοςς  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς  

γγιιαα  ττηηνν  4433ηη  εεππέέττεειιοο  ααππόό  ττηηνν  ίίδδρρυυσσηη  ττηηςς  ΝΝέέααςς  ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίααςς
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ

700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.000 ΕΥΡΩ
ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ  

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6977083157

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ
- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 

∆ηµοκρατίας και πωλείται ο επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ. στο κέντρο του Ασπροπύργου, 
οροφοδιαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 

σαλονοτραπεζαρία και µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..  66997722772288330000

ΑΑΠΠΟΟ  ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

- ΤΗΛ: 6988091139
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Η ΕΥ∆ΑΠ στην Εθνική Εβδοµάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. Παρουσιάζει τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες της 

Για πρώτη φορά η ΕΥ∆ΑΠ συµµετέχει στο θεσµό της Εθνικής Εβδοµάδας Εξυπηρέτησης Πελατών, που  πραγµατοποιείται
από τις 2 έως τις 7 Οκτωβρίου 2017, σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσµίως. Η Εθνική Εβδοµάδα Εξυπηρέτησης
Πελατών στοχεύει στην ανάδειξη του ζωτικού ρόλου της Εξυπηρέτησης Πελατών στην επιχειρηµατική λειτουργία, αλλά και

στην αναγνώριση της προσπάθειας των ανθρώπων που εργάζονται καθηµερινά για την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη του
πελάτη.

Η ΕΥ∆ΑΠ αναγνωρίζοντας την αξία στην εκπλήρωση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών και ανταποκρινόµενη στις
επιτακτικές υποχρεώσεις της απέναντι στην αγορά για εκσυγχρονισµό των λειτουργιών της, προχωρά σταδιακά από την Παρασκε-
υή 6 Οκτωβρίου, στην παρουσίαση των νέων ψηφιακών της υπηρεσιών, διευκολύνοντας την καθηµερινότητα των καταναλωτών σε
ένα εύχρηστο και φιλικό στον χρήστη περιβάλλον µέσω του ιστότοπου www.eydap.gr

Στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες που προσφέρει η ιστοσελίδα (ηλεκτρονική πληρωµή λογαριασµών, αλλαγή στοιχείων, κ.α.),  έρχονται να προστεθούν οι νέες υπηρεσίες που
αφορούν σε αιτήµατα διακανονισµών, ενώ οι εγγεγραµµένοι χρήστες θα µπορούν να αιτηθούν κατάργηση παροχής και χορήγηση ειδικών τιµολογίων (πολυτέκνων, επαγγε-
λµατικό, φιλανθρωπικό, υπερηλίκων). Οι εγγεγραµµένοι χρήστες επίσης µπορούν να έχουν πρόσβαση σε διευρυµένη βάση πληροφοριών για την παροχή τους και το λογαρια-
σµό τους. Το Ψηφιακό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών θα διευκολύνει  άµεσα τους καταναλωτές ενώ θα εµπλουτίζεται συνεχώς µε νέες υπηρεσίες. 

Επιπλέον, η ΕΥ∆ΑΠ προχωρά για πρώτη φορά στην παρουσίαση των τοµέων πρώτης γραµµής της Εταιρείας, µέσα από ένα ολιγόλεπτο, αλλά ιδιαιτέρως βιωµατικό βίντεο,
επιθυµώντας να ευχαριστήσει όλους  τους ανθρώπους  της, την κινητήρια δύναµη στο έργο της, για την προσφορά και τη στήριξή τους:https://youtu.be/9w72EX-icqg

από 1 έως 31 Οκτωβρίου από 1 έως 31 Οκτωβρίου 
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18 14 12
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ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς
εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττµµ    ππλληησσίίοονν  22οουυ  

∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    ∆∆ιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι
θθέέσσηη    σσττάάθθµµεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο  ήή  mmiinnii

mmaarrkkeett..    ΤΤιιµµήή  σσυυζζηηττήήσσιιµµηη..  66997777998822117733

Ενοικιάζεται διαµέρισµα σε νεόδµητη 
πολυκατοικία στη Μαγούλα Αττικής

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολυκατοικία
στη Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα

γραφείο, 1WC, κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολόγιο, αυτόνοµη 

θέρµανση,θέση parking στην πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο.
Κοντά σε αστική συγκοινωνία και προαστιακό σιδηρόδροµο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944204160

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855  ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ

ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ
∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  

ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ∆∆ΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττηη  θθέέσσηη  ΦΦαακκάά  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  33..117700ττµµ
ΜΜεε  22  οοιικκήήµµαατταα  110000  ττµµ  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  χχρρήήσσηη    66997722008855333366

ΠΠωωλλεείίττααιι  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
ΠΠωωλλεείίττααιι  ππλλυυννττήήρριιοο  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ((ΟΟδδόόςς  ΑΑλλκκιιββιιάάδδοουυ  2299))..
ΚΚοοµµππλλέέ  ααππόό  εεξξοοππλλιισσµµόό  ––  έέττοοιιµµοο  ––  µµεε  ττεερράάσσττιιοο  ππεελλααττοολλόόγγιιοο..  66994444666622113388

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΟΟΠΠΕΕΛΛΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΨΨΗΗΤΤΟΟΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΟΟ  ((ΣΣΝΝΑΑΚΚ  ΜΜΠΠΑΑΡΡ))  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ::  22110055558800778811  //  66997777445566118877  

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα  ΑΑττττιικκήήςς..  

ΤΤηηλλ::  66994455772288666622  --  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΠΠωωλλεείίττααιι  οοιικκόόππεεδδοο  11440000ττµµ  σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα
µµεε  4400  ττµµ  κκττίίσσµµαα  σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα  ααννττααλλάάσσσσεεττααιι  κκααιι  µµεε  

δδιιααµµέέρριισσµµαα  ηη  µµααγγααζζίί..  
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  ::  66998844779922449900
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Κύµα φυγής από την Καταλονία, το οποίο θυµίζει...
Brexit, παρατηρείται ανάµεσα σε τράπεζες και
επιχειρήσεις άλλων κλάδων, εξαιτίας των

εξελίξεων που αφορούν σε ενδεχόµενη µονοµερή ανακήρ-
υξη ανεξαρτησίας. Την ίδια ώρα, ο Rajoy δέχεται πιέσεις να
εφαρµόσει το άρθρο 155 του συντάγµατος που προβλέπει
την κατάλυση της αυτονοµίας και την κήρυξη ουσιαστικά
της Καταλονίας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Ήδη, όπως µεταδίδουν ισπανικά µέσα ενηµέρωσης, η
Banco Sabadell και η CaixaBank αναµένεται να λάβουν τη
σχετική απόφαση εντός της ηµέρας, ενώ ήδη έχει προβεί
σε σχετική ενηµέρωση ο όµιλος παροχής τηλεπικοινωνιών
και Internet, Eurona, που «µετακοµίζει» από τη Βαρκελώνη
στην Μαδρίτη.

Μάλιστα, η σχετική φηµολογία έχει εκτινάξει και την τιµή
των µετοχών των εν λόγω εταιρειών στο χρηµατιστήριο. Για
του λόγου το αληθές, η µετοχή της Banco Sabadell
ενισχύεται ήδη κατά περίπου 3,5% (αν και είχε ανοίξει µε
απώλειες της συνεδρίαση), ενώ η αντίστοιχη της Eurona
καταγράφει κέρδη της τάξης του 8%.

«Την ώρα που ο Puigdemont και ο Junqueras
συνεχίζουν να ζουν στον κόσµο του κατακερµατισµού της
καταλανικής κοινωνίας, επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας
εγκαταλείπουν την Καταλονία», σχολίασε στο Twitter ο
ηγέτης του κόµµατος γων Ciudadanos, Albert Rivera.

Αυξάνει το κόστος δανεισµού

Την ίδια στιγµή, το κόστος δανεισµού της Ισπανίας
αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο πριν τη
δηµοπρασία οµολόγων της, η οποία παίρνει τη µορφή διε-
ρεύνησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τα ισπανικά
στοιχεία ενεργητικού, στο φόντο των νέων εξελίξεων. 

Η Ισπανία προτίθεται να διαθέσει µε δηµοπρασία οµό-
λογα ύψους έως 5,25 δισ. ευρώ, µεταξύ των οποίων ένα
νέο πενταετές οµόλογο, ένα οµόλογο µε ρήτρα πληθωρι-
σµού που λήγει το 2024 και ένα οµόλογο που λήγει το
2029.

«Περιµένω ότι τα αποτελέσµατα της δηµοπρασίας θα
είναι αδύναµα, δεδοµένης της σύγκρουσης για την Κατα-
λονία», δήλωσε ο υπεύθυνος για τη στρατηγική της DZ
Bank, Sebastian Felechner, προσθέτοντας: «Οι ανησυχίες
για την Καταλονία είναι πιθανόν να βρεθούν στο επίκεν-
τρο».

Σηµειώνεται ότι οίκος αξιολόγησης S&P έθεσε αργά χθες
υπό παρακολούθηση για ενδεχόµενη υποβάθµιση το αξι-
όχρεο της Καταλονίας, λόγω της κλιµάκωσης της πολιτικής
σύγκρουσης. Το µακροχρόνιο αξιόχρεο της Καταλονίας
είναι Β+, τέσσερις βαθµίδες χαµηλότερα από το όριο της
επενδυτικής διαβάθµισης.

«Αν και η βασική µας υπόθεση παραµένει ότι η καταλα-
νική ανεξαρτησία (ακόµη και αν κηρυχθεί µονοµερώς) δεν
θα συµβεί, υποψιαζόµαστε ότι τα πράγµατα θα µπορούσαν
να πάνε ακόµη χειρότερα πριν βελτιωθούν και βάζουµε
στόχο την επάνοδο του spread των 10ετών ισπανικών
οµολόγων (τη διαφορά της απόδοσής τους σε σχέση µε τα
αντίστοιχα γερµανικά) πάνω από τις 140 µονάδες βάσης
(1,4 ποσοστιαίες µονάδες)», ανέφεραν αναλυτές της ING
σε σηµείωµά τους. Η απόδοση των γερµανικών 10ετών
τίτλων αυξήθηκε κατά 1 µονάδα βάσης στο 0,46%, σε
ευθυγράµµιση µε τις αποδόσεις των περισσότερων άλλων
οµολόγων της ευρωζώνης.

Σκληρή γραµµή από τη Μαδρίτη, που στέλνει
ενισχύσεις

Από την πλευρά της, η Μαδρίτη συνεχίζει τη σκληρή
γραµµή απέναντι στη Βαρκελώνη. Είναι χαρακτηριστική η
απάντηση που έδωσε ο Mariano Rajoy στο νέο κάλεσµα
του Carles Puigdemont για διάλογο -«εάν ο κ. Puigdemont
επιθυµεί διάλογο, οφείλει πρώτα να επιστρέψει στην οδό
της νοµιµότητας, τον οποίο δεν έπρεπε ποτέ να εγκατα-
λείψει», δήλωσε αργά χθες βράδυ.

Μάλιστα, άλλα στελέχη του Λαϊκού Κόµµατος, όπως ο
πρώην πρωθυπουργός Jose Maria Aznar, καλούν τον
Rajoy να µην χρονοτριβεί άλλο και να προχωρήσει στην
εφαρµογή του περιβόητου Άρθρου 155 του συντάγµατος,
που προβλέπει την κατάλυση της αυτονοµίας και την κήρ-
υξη ουσιαστικά της Καταλονίας σε κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης. 

Ο καταλανός πρόεδρος Κάρλες Πουτζντεµόν δήλωσε
χθες ότι είναι υπέρ της διαµεσολάβησης για να βρεθεί διέ-
ξοδος από την κρίση, αλλά η ισπανική κυβέρνηση απέρρι-
ψε την πρόταση. Η κυβέρνηση του Mariano Rajoy αντέδρ-
ασε, καλώντας την Καταλονία να «επιστρέψει στον δρόµο
του νόµου» πριν από τις όποιες διαπραγµατεύσεις.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κυβέρνηση στέλνει ενισχύσεις,
µε είκοσι µεταγωγικά οχήµατα της 41ης µονάδας υλικο-
τεχνικής υποστήριξης στις µονάδες του στρατού, της
αστυνοµίας και της εθνοφυλακής που βρίσκονται ήδη στην
Καταλονία. Η µονάδα αυτή έχει συµµετάσχει στο παρελθ-
όν σε επιχειρήσεις στον Λίβανο, το Ιράκ, το Κόσοβο, στη
Βοσνία και το Αφγανιστάν.

Η συγκεκριµένη κίνηση έρχεται ως απάντηση στην απο-
µάκρυνση 150 µελών της Εθνοφυλακής που διέµεναν σε
ξενοδοχείο της παραλιακής πόλης Καλέγια, ύστερα από
διαδήλωση που πραγµατοποίησαν κάτοικοι, ενάντια στη
χρήση αστυνοµικής βίας την ηµέρα του δηµοψηφίσµατος.

Ο δήµαρχος της πόλης, µάλιστα, ανέφερε ενώπιον 500
διαδηλωτών ότι δεν θέλουµε τα ξενοδοχεία µας να µετατρ-
απούν σε στρατώνες.

ΟΟιι  ττρράάππεεζζεεςς  φφεεύύγγοουυνν  ααππόό  ττηηνν  ΚΚααττααλλοοννίίαα  
Ο Rajoy δέχεται πιέσεις να εφαρµόσει το άρθρο 155 του συντάγµατος που προβλέπει την κατάλυση 
της αυτονοµίας και την κήρυξη ουσιαστικά της Καταλονίας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

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

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-

ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωµένο οροφοδιαµέρισµα
90 τµ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδοµή, επί οικο-
πέδου 500 τµ, µε κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµό και θέση
σταθµεύσεως. 
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583
(3.3.16)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ

4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κου-
ζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα-
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,

ισο
γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω α-
νάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο δια-
µέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία 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., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.

210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ
38 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10
ΕΤΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3
ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ
ΚΑΙ ΓΥΡΩ ∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. Επίσης ανα-
λαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών. Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 

6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιώ(βρε-
φονηπιοκόµο

Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη 
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

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

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπε-
δο στον Περιφερειακό
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου - Τηλ:
6946971237(6.5.16)

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 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 ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
ΟΟ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΠΠΑΑ∆∆ΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΕΕΦΦΑΑΝΝΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣ

ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΑΑΚΚΤΤΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΘΘΗΗΚΚΕΕ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΖΖΑΑΚΚΣΣΤΤΑΑΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ

ΛΛΑΑΟΟΥΥΡΡΑΑ  ΜΜΠΠΑΑΓΓΚΚΝΝΤΤΑΑΣΣΑΑΡΡΙΙΑΑΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡΑΑΤΤΣΣΙΙΚΚ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΝΝΑΑΙΙΡΡΑΑ  ΤΤΟΟ
ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΝΝΑΑΚΚΑΑΝΝΙΙΑΑΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΣΣΤΤΗΗ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΑΑ    ΚΚΑΑΙΙ

ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ  ΘΘΑΑ  ΠΠΑΑΝΝΤΤΡΡΕΕΥΥΤΤΟΟΥΥΝΝ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΙΙΕΕΡΡΟΟ  ΝΝΑΑΟΟ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ  ..  
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