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ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
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σταση της ΟΠΚΕ και της
Υποδιεύθυνσης Ασφα-
λείας ∆υτικής Αττικής

στον ∆ήµο Φυλής
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ΜΑΘΗΣΗΣ Η/Υ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Ο κ. Νίκος Χατζητρακόσιας,
δεσµεύθηκε ότι θα
προβεί σε όλες τις

ενέργειες προκειµένου
σύντοµα το Κέντρο να
αποκτήσει την άδεια

για χορήγηση
πιστοποιητικών ECDL.
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ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: 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

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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Ασπρόπυργος
Αντωνάρας ∆ηµήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

Ελευσίνα

Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α. ∆ήµητρος 54,
2105549968

Μάνδρα

κληρονόµοι Βασιλείου Ισιδώρα Π. Στρατηγού
Ρόκκα Νικολάου 67, 2105555236

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
Αραιές νεφώσεις .

Η θερµοκρασία από 16 έως 24
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αβραάµ, Αβραµία ,

Λωτ, Λοτ
Παγκόσµια Ηµέρα Ταχυδροµείων

Προανάκριση για την υπόθεση θα διενεργηθεί από το Τµήµα Ρατσιστικής Βίας.

Επίθεση µε σιδερογροθιές δέχθηκαν δύο µετανάστες 
πακιστανικής καταγωγής στον Ασπρόπυργο. 

Επίθεση µε σιδερογροθιές δέχθηκαν το απόγευµα
του Σαββάτου δύο µετανάστες πακιστανικής
καταγωγής στον Ασπρόπυργο. 

Σύµφωνα µε όσα κατήγγειλε η Κίνηση Ενωµένοι Ενάν-
τια στο Ρατσισµό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ), την
ώρα που οι δύο µετανάστες βρίσκονταν στα χωράφια
όπου δούλευαν στην περιοχή Γκορυτσά Ασπροπύργου,
οµάδα πέντε ατόµων τους περικύκλωσε κι άρχισε να τους
χτυπά µε σιδερογροθιές στο κεφάλι και στο υπόλοιπο
σώµα. 

Όπως αναφέρει η ΚΕΕΡΦΑ, οι «νταήδες» είναι γνωστοί
στα θύµατα. 

Την ώρα της επίθεσης, σύµφωνα µε µαρτυρίες που επι-
καλείται η Κίνηση, οι δράστες έβριζαν και  φώναζαν στους
Πακιστανούς.

Οι µετανάστες µεταφέρθηκαν στο Τζάνειο νοσοκοµείο,
όπου ο ένας παραµένει για νοσηλεία και βρίσκεται εκτός
κινδύνου. 

Προανάκριση για την υπόθεση πρόκειται να διενεργηθ-
εί από το Τµήµα Ρατσιστικής Βίας.

Μ
ε ταχύτατους ρυθµούς προχωρούν οι
εργασί ες ανακατασκευής του
κτηρί ου της Πολεοδοµί ας, το οποί ο ο

∆ήµος Φυλής παραχωρεί  στην Ελληνι κή
Αστυνοµί α γι α την εγκατάσταση της Υπο-
δι εύθυνσης Ασφαλεί ας ∆υτι κής Αττι κής, της
Οµάδας Πρόληψης και  Καταστολής Εγκληµα-
τι κότητας (ΟΠΚΕ) και  του Τµήµατος ∆ί ωξης
Ναρκωτι κών ∆υτι κής Αττι κής.

Την πρόοδο των εργασι ών δι απί στωσαν
κατά την επί σκεψή τους στον χώρο, το
µεσηµέρι  της Παρασκευής 6 Οκτωβρί ου, ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και
∆ι οι κητής της ∆ι εύθυνσης Αστυνοµί ας ∆υτι κής
Αττι κής, Ταξί αρχος Γεώργι ος Ψωµάς.

«Προχωρούµε µε γοργούς ρυθµούς. Κάνο-
υµε πράξη όσα δεσµευθήκαµε», υπογράµµι -
σε ο ∆ήµαρχος Φυλής, ο οποί ος έχει  δώσει
εντολή το κτήρι ο να εξοπλι σθεί  µε όλα τα µέσα προστασί ας
που αρµόζει  να έχει  γι α τη χρήση που προορί ζεται  και  όχι

µόνο όσα προβλέπουν οι  τεχνι κές προδι αγραφές της Ελληνι κής
Αστυνοµί ας. «Η εγκατάσταση της ΟΠΚΕ και  της Υποδι εύθυνσης
Ασφαλεί ας ∆υτι κής Αττι κής στον ∆ήµο Φυλής θα εξασφαλί σει
το δραστι κό περι ορι σµό της παραβατι κότητας στην περι οχή
και  θα ενι σχύσει  την αστυνόµευση και  το αί σθηµα ασφάλει ας

των δηµοτών, γι α τη ζωή και  τι ς περι ουσί ες τους» τόνι σε ο Χρή-
στος Παππούς.

Εντυπωσι ασµένος από τι ς εργασί ες δήλωσε ο
Ταξί αρχος Γεώργι ος Ψωµάς, ο οποί ος περι ηγήθηκε
στους εσωτερι κούς και  τον περι βάλλοντα χώρο και
ενηµερώθηκε γι α τι ς εργασί ες, τα σχέδι α χωροταξι -
κής κατανοµής των υπηρεσι ών που θα στεγαστούν στο
κτήρι ο και  τι ς πρόσθετες παροχές που προσφέρει  ο
∆ήµος.

Το κτήρι ο ανακαι νί ζεται  σύµφωνα µε τι ς τεχνι κές
προδι αγραφές που θέτει  η Ελληνι κή Αστυνοµί α.
Πέραν όµως των ορι ζόµενων από τι ς τεχνι κές προ-
δι αγραφές της ΕΛ.ΑΣ., υλι κών και  εξοπλι σµού, ο
∆ήµος Φυλής, µεταξύ άλλων, εγκαθι στά αντι βαλλι στι -
κά τζάµι α σε όλα τα παράθυρα του κτηρί ου, τοποθε-
τεί  πρόσθετες κάµερες ασφαλεί ας εξωτερι κά,
εκσυγχρονί ζει  το ηλεκτρολογι κό δί κτυο και  ανα-
βαθµί ζει  το χώρο στάθµευσης. 

Μάλι στα έχει  ήδη ολοκληρωθεί  η περί φραξη του
εξωτερι κού χώρου.

Ακολούθως ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, το κλι µά-
κι ο Αντι δηµάρχων και  Επι στηµονι κών Συµβούλων που τον συνό-
δευε και  ο Ταξί αρχος Γεώργι ος Ψωµάς, επι θεώρησαν και  τα 8
τζι π που αγόρασε ο ∆ήµος Φυλής και  θα παραχωρήσει  στην
ΕΛ.ΑΣ. γι α την ενί σχυση της αστυνόµευσης της περι οχής.

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

όπου θα γίνει η εγκατάσταση της ΟΠΚΕ και
της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας ∆υτικής Αττικής

στον ∆ήµο Φυλής 



ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον  Υπουργό Υπο-
δοµών  κ Μεταφορών  µε θέµα: Απίστευτη
ταλαιπωρία για τους κατοίκους της Αττικής
µετά τις περικοπές στα δροµολόγια της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κατέθεσε ο βουλευτής
Βασίλης Οικονόµου , την  οποία και µετα-
φέρουµε: 

Κύριε Υπουργέ, 
Είναι σαφές ότι η βελτίωση της καθ-

ηµερινότητας των  κατοίκων  της Αττικής
σχετίζεται άµεσα µε την  προώθηση και
εν ίσχυση των  Μέσων  Μαζικής Μεταφο-
ράς και ιδίως των  µέσων  σταθερής
τροχ ιάς όπως ο προαστιακός. Η κοινά
αποδεκτή αυτή άποψη δεν  συνάδει µε τις
υπηρεσίες που παρέχει πλέον  ο Προα-
στιακός Σιδηρόδροµος στους κατοίκους
των  Αχαρνών  αλλά και στους κατοίκους
στο σύν ολο της Αττικής. Όπως µας
καταγγέλλουν  οι επιβάτες έχουν  έρθει
αν τιµέτωποι µε περικοπές δροµολογίων
που αποφάσισε και πραγµατοποίησε η
∆ιοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ µε αποτέλεσµα
να βιώνουν  τεράστια ταλαιπωρία στην
καθηµεριν ότητά τους. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ
προέβη σε αυτή την  κίνηση µε αφορµή τα
έργα που πραγµατοποιούν ται χωρίς να
έχει προβλέψει τις επιπτώσεις και τον
σοβαρό αν τίκτυπο που έχει στους
κατοίκους της Αττικής.  Πιο συγκεκριµένα
έχουν  αραιώσει αισθητά τα δροµολόγια

της γραµµής που εξυπηρετεί την  διαδρο-
µή Αθήνα – Χαλκίδα µε αρκετούς ενδιάµε-
σους σταθµούς όπως Αχαρνές, Άγιος
Στέφανος, Αφίδνες, Αυλώνα, Οινόη και
πραγµατοποιούν ται πλέον  ένα δροµολό-
γιο ανά δυο ώρες αν τί για ένα την  ώρα
όπως ήταν  πριν . Το ίδιο συµβαίν ει και µε
την  γραµµή Άν ω Λιόσια - Αεροδρόµιο ή
οποία έχει πλέον  διακοπεί και δεν
υπάρχει απευθείας σύνδεση Λιόσια –
Αεροδρόµιο. Η Γραµµή αυτή έγιν ε πλέον
ΣΚΑ – Αεροδρόµιο, εξυπηρετώντας και
αυτή πολλούς ενδιάµεσους σταθµούς της
Αττικής όπως Παλλήνη, Κάν τζα, Κορωπί

και πλέον  λειτουργεί ένα δροµολόγιο την
ώρα αν τί για τρία ανά ώρα όπως ήταν
πριν

Ο σταθµός ΣΚΑ που εξυπηρετούσε
όλη την  έκταση του ∆ήµου Αχαρνών  από
3 την  ώρα έχει πλέον  και αυτός 1 δρο-
µολόγιο, µε τραγικό αν τίκτυπο όπως θα
αν τιλαµβάνεστε και εσείς στους εργαζοµέ-
νους. Οι τεράστιες αυτές περικοπές στα
δροµολόγια του προαστιακού έχουν
δηµιουργήσει απίστευτη ταλαιπωρία
στους κάτοικους της Αττικής, δυσκο-
λεύον τας αισθητά την  ήδη δύσκολη για
πολλούς καθηµερινότητά τους. 

Επίσης στον  σταθµό ΣΚΑ Αχαρναί
πέρα από το γεγονός ότι υπολειτουργεί το
ασαν σέρ εδώ και 2 χρόν ια, δεν
υπάρχουν  και κυλιόµενες σκάλες µε απο-
τέλεσµα να µην  µπορούν  να εξυπηρε-
τούν ται τα Άτοµα µε Αναπηρία, αλλά και
πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων  που
για διάφορους λόγους έχουν  δυσκολία
πρόσβασης. Το τελευταίο εξάµηνο είν αι
τελείως ακιν ητοποιηµέν ο χωρίς ν α
υπάρχει καµία διάθεση επισκευής του. 

Κε Υπουργέ δεν  χρειάζεται να σας
υπενθυµίζουµε εµείς κάθε τρεις και λίγο
ότι τα ΜΜΜ (και ειδικά αυτή της σταθερής
τροχ ιάς) αποτελούν  βασική κοινων ική
ανάγκη και στόχος σας θ

α έπρεπε να είναι η απαιτούµενη
διασύνδεση και µετεπιβίβαση των  επι-
βατών , µε τη µικρότερη δυνατή ταλαι-
πωρία.

Κατόπιν  όλων  αυτών , ερωτάστε:
1. Με ποια λογική προβήκατε σε

όλες αυτές τις περικοπές των  δροµο-
λογίων  χ ωρίς ν α έχ ετε προβλέψει τον
τρόπο που θα εξυπηρετηθούν  οι αν άγ-
κες των  κατοίκων  της Αττικής;

2. Σε ποιες κιν ήσεις σκοπεύετε ν α
προβείτε προκειµέν ου ν α αποκατα-
σταθεί και πάλι η οµαλή µετακίν ηση
των  κατοίκων  της Αττικής και ν α λάβει
τέλος όλη αυτή η ταλαιπωρία τους ;        
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Αύριο Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017,
και ώρα 19:30 µ.µ. συνεδριάζει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύρ-

γου , για τη συζήτηση και τη λήψη αποφά-
σεων, σχετικά µε τα θέµατα της  ηµερή-
σιας διάταξης:  

Θέµα 1ο : Έγκριση ή µη πρω-
τοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφόρων
υπηρεσιών, σύµφωνα µε την υπ` αριθµ.
751/ΟΙΚ.ΥΠ./04-10-2017 εισήγηση του
∆ιευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 2ο : ∆ιαγραφή ποσού 110€
επ` ονόµατι ΓΚΑΡΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, για παράβαση
Κ.Ο.Κ.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 3ο : Ορθή επανάληψη της
υπ` αριθµ. 443/2017 απόφασης του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 4ο : Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής του έργου µε τίτλο,
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεο-
δοµίας & Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπου-
λος.

Θέµα 5ο : Γνωµοδότηση επί της
υπ` αριθµ. Φ.2/3841/03-10-2017 επιστο-
λής του ∆/ντη της ∆/νσης Π.Ε. ∆υτικής
Αττικής, σχετικά µε τις ΄΄Μεταβολές Σχο-
λικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης
Σχ. Έτους 2018-19΄΄. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 6ο : Έγκριση της υπ` αριθµ.
31/2017 απόφασης του ∆.Σ. της
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ATTICA TV, µε τίτλο, «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ
ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
΄΄∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ATTICA TV΄΄».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆.Σ. του Attica
TV, κ. Κωνσταντίνος Τσολερίδης. 

Θέµα 7ο : Παραχώρηση του υπ`
αριθµ. Ζ 0508 οικογενειακού τάφου στον
ΣΑΒΒΙ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟ, ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΛΙΟΥΜΠΟΦ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών
& Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος
Τσίγκος.

Θέµα 8ο : Έγκριση της υπ` αριθµ.
444/2017 απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής µε τίτλο, «Λήψη απόφασης για
την ΄΄10η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 

& Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµα

τος οικονοµικού έτους 2017΄΄ σύµφωνα
µε την υπ` αρ. πρωτ. 746/02-10-2017
εισήγηση του ∆/ντη της Οικ. Υπηρεσίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών
& Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος
Τσίγκος.

Θέµα 9ο : Έγκριση της υπ` αριθµ.
374/2017 απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής µε τίτλο, «Λήψη απόφασης για
την ΄΄Αναπροσαρµογή Τελών Καθαριότ-
ητας και Ηλεκτροφωτισµού οικ. Έτους
2018΄΄ σύµφωνα µε την υπ` αρ. πρωτ.
642/17-08-2017 εισήγηση του ∆/ντη της
Οικ. Υπηρεσίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος , κ. Ισίδωρ-
ος Τσίγκος.

Θέµα 10ο : Έγκριση της υπ` αριθµ.
375/2017 απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής µε τίτλο, «Λήψη απόφασης για
την ΄΄Αναπροσαρµογή ∆ηµοτικού φόρου
οικονοµικού έτους 2018΄΄ σύµφωνα µε την
υπ` αρ. πρωτ. 638/17-08-2017 εισήγηση
του ∆/ντη της Οικ. Υπηρεσίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών 

& Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος
Τσίγκος.

Θέµα 11ο : Έγκριση της υπ` αριθµ.
376/2017 απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής µε τίτλο, «Λήψη απόφασης για
την ΄΄Αναπροσαρµογή Τελών χρήσεως
Υπεδάφους οικονοµικού έτους 2018΄΄
σύµφωνα µε την υπ` αρ. πρωτ. 640/17-
08-2017 εισήγηση του ∆/ντη της Οικ.
Υπηρεσίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών
& Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος
Τσίγκος.

Θέµα 12ο : Έγκριση της υπ` αριθµ.
377/2017 απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής µε τίτλο, «Λήψη απόφασης για
την ΄΄Αναπροσαρµογή Τελών χρήσεως
Πεζοδροµίων & Κοινόχρηστων χώρων
οικονοµικού έτους 2018΄΄ σύµφωνα µε την
υπ` αρ. πρωτ. 641/17-08-2017 εισήγηση
του ∆/ντη της Οικ. Υπηρεσίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών
& Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος
Τσίγκος.

Θέµα 13ο : Παραχώρηση του υπ`
αριθµ. Ζ 1173 οικογενειακού τάφου στην
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΝΤΙΕΖΝΤΑ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών
& Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος
Τσίγκος.

Θέµα 14ο : Έγκριση αιτηµάτων
χορήγησης Οικονοµικών Ενισχύσεων –
Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 15ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ
– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΕΡΡΩΩΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗ  ΒΒΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑππίίσσττεευυττηη  ττααλλααιιππωωρρίίαα  γγιιαα  ττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν  κκααιι  ΆΆννωω

ΛΛιιοοσσίίωωνν  µµεεττάά  ττιιςς  ππεερριικκοοππέέςς  σστταα  δδρροοµµοολλόόγγιιαα  ττηηςς  ΤΤΡΡΑΑΙΙΝΝΟΟΣΣΕΕ  

ΗΗ  ΄́ΑΑννααππρροοσσααρρµµοογγήή  ΤΤεελλώώνν  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  ηηλλεεκκττρροοφφωωττιισσµµοούύ  οοιικκ..  ΈΈττοουυςς  
22001188  σσττηηνν  ααυυρριιααννήή  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  



4-θριάσιο ∆ευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

Οι εργαζόµενοι απειλούν µε κλιµάκωση
των κινητοποιήσεων

ΈΈρρχχεεττααιι  ηη  ∆∆εευυττέέρραα......  
ττηηςς  ττααλλααιιππωωρρίίααςς!!  

ΣΣττάάσσηη  εερργγαασσίίααςς  σσεε  µµεεττρρόό,,
ττρρέέννοο  κκααιι  ττρρααµµ

Σ
ε στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 15:00
προχωράει σήµερα  ∆ευτέρα 9 Οκτωβρίου το
Σωµατείο Εργαζοµένων της ΣΤΑ.ΣΥ. σε µετρό,

τρένο και τραµ.
Οι εργαζόµενοι καλούν τον υπουργό Μεταφορών Χρή-

στο Σπίρτζη να «ανακαλέσει τις άθλιες απειλές σε βάρος
των εργαζόµενων» για το πώς θα γίνει η µετάβαση από
το χάρτινο στο ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Οι εργαζόµενοι απειλούν µε κλιµάκωση των κινητοποι-
ήσεων και τονίζουν συγκεκριµένα: 

-∆εν υπάρχει καµία προετοιµασία για την αντικατάστα-
ση στο τέλος του µηνός εκατοντάδων χιλιάδων χάρτινων
καρτών µε ηλεκτρονικές στα 15 σηµεία πώλησης.

-∆εν έχουν γίνει από τα αρµόδια Υπουργεία οι αναγ-
καίες ενέργειες για την ελεύθερη µετακίνηση των δικαι-
ούχων (ΑΜΕΑ, άνεργοι κ.α)

-∆εν έχει γίνει προµήθεια του αναγκαίου αριθµού ηλεκ-
τρονικών εισιτηρίων για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες
της απλής διαδροµής. Έτσι, οι επιβάτες θα είναι αναγκα-
σµένοι να αγοράσουν ηµερήσιο εισιτήριο, που κοστίζει
πολύ ακριβότερα.

-∆εν έχουν ενηµερωθεί οι επιβάτες για τη λειτουργία
του νέου συστήµατος.

-∆εν έχει τοποθετηθεί σύστηµα ηλεκτρονικών πληρ-
ωµών POS σε όλα τα εκδοτήρια.

ΗΗ  ΧΧοορρωωδδίίαα  ττοουυ  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  σσττηη  ΣΣααλλααµµίίνναα  

Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017 η χορωδία µελών ΚΑΠΗ του ∆ήµου Ελευσίνας, ύστερα από πρόσ-
κληση του ∆ήµου Σαλαµίνας, συµµετείχε στο 2ο Φεστιβάλ Χορωδιών, που διοργάνωσε το
Ν.Π.∆.∆. Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στην Αίθ-

ουσα «∆ηµήτριος Μπόγρης» στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο Σαλαµίνας. Συµµετείχαν χορωδίες ΚΑΠΗ, Παιδική
χορωδία και χορωδία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ∆ήµου Σαλαµίνας. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν,
να γιορτάσουν την Παγκόσµια ηµέρα Ηλικιωµένων και να δηµιουργήσουν σύσφιξη σχέσεων µεταξύ των
Χορωδιών και των ανθρώπων που αγαπούν το Χορωδιακό τραγούδι. Τα µέλη της χορωδίας συνόδευσαν
εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής και ο κος ∆ρετάκης από το Β’ ΚΑΠΗ απηύθυνε χαιρετισµό. 

Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την όµορφη εκδήλωση και ιδιαίτερα τα µέλη της
χορωδίας των ΚΑΠΗ Ελευσίνας. 

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

Εντοπίστηκε πτώµα να επιπλέει στη θάλασσα στο Λουτράκι

Μπροστά σε ένα µακάβριο θέαµα βρέθηκαν το πρωί της Πέµπτης όσοι βρέθηκαν στην παραλία στο Λου-
τράκι.Συγκεκριµένα περαστικοί εντόπισαν το πτώµα ενός ηλικιωµένου άντρα να επιπλέει στη θάλασσα και
ενηµέρωσαν άµεσα το Λιµεναρχείο, την Αστυνοµία και το ΕΚΑΒ.

Η σορός του ηλικιωµένου µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο Κορίνθου, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία προ-
κειµένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆.Ο.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Την Πέµπτη 12/10/2017 θα πραγµατοποιούνται συναλλαγές µε το κοινό

µέχρι 8.30 πµ, ενώ από 8.30 πµ έως 14.30 θα είναι περιορισµένες οι συναλλαγές
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, λόγω

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εργαζοµένων στις ∆.Ο.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ.
Οι προθεσµίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων που λήγουν 

12/10/2017 παρατείνονται µέχρι 13/10/2017



ΟΑΕ∆: Ανακοινώθηκε  ο Οριστικός Πίνακας 
Επιλαχόντων του «Προγράµµατος 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 ∆ήµους 

Α
νακοινώθηκαν από τον ΟΑΕ∆, ο Οριστικός Πίνακας Επι -
λαχόντων και  ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειοµένων Ανέρ-
γων του «Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17

∆ήµους (Επιβλέποντες Φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συµπε-
ριλαµβανοµένης της κατάρτισης των συµµετεχόντων, για 3.494
θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄ κύκλος)», ύστερα από σχετική
Απόφαση της ∆ιοικήτριας του ΟΑΕ∆ καθ. Μ. Καραµεσίνη.

Ο Οριστικός Πίνακας περιλαµβάνει  τους ωφελούµενους, εγγε-
γραµµένους στο µητρώο ανέργων του Οργανισµού, ηλικίας 18 ετών
και  άνω, που θα τοποθετηθούν για οκτώ µήνες στους Επιβλέποντες
Φορείς (∆ήµους), όπως έχουν καθοριστεί  σύµφωνα µε τη ∆ηµόσια
Πρόσκληση.

Η κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα πραγµατοποιήθηκε µε
αυτοµατοποιηµένο, διαφανή και  αντικειµενικό τρόπο µέσω του
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆, µε
βάση τα προβλεπόµενα κριτήρια της εγκεκριµένης από το ΑΣΕΠ
∆ηµόσιας Πρόσκλησης.

Οι  ενδιαφερόµενοι  έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για την
ηλεκτρονική τους αί τηση και  τη µοριοδότησή τους, εί τε από το
Μητρώο τους µέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης
αίτησής τους εί τε µε τον αριθµό πρωτοκόλλου της αί τησής τους από
τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης ανέργων που έχουν αναρτηθεί
στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr.

Οι  άνεργοι  που έχουν επιλεγεί  για τοποθέτηση ως επιτυχόντες
καλούνται , εντός προθεσµίας πέντε εργάσιµων ηµερών από την
ενηµέρωσή τους, να προσέλθουν στην αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2),
όπου είναι  εγγεγραµµένοι  ως άνεργοι , προκειµένου να πραγµατο-
ποιήσουν µε τον Εργασιακό Σύµβουλο την πρώτη συµβουλευτική
δράση και  να παραλάβουν συστατικό σηµείωµα για την υπόδειξή
τους στους Επιβλέποντες Φορείς (∆ήµους).

Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται  δυνατή η επικοινωνία των
Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ µε τους επιτυχόντες ωφελούµενους, οι  ωφε-
λούµενοι  υποχρεούνται  να εµφανιστούν στις αρµόδιες Υπηρεσίες,
εντός 30 εργάσιµων ηµερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνα-
κα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει  η προθ-
εσµία των 30 εργάσιµων ηµερών, οι  επιτυχόντες αποκλείονται  από
τον Οριστικό Πίνακα.

∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι 
σε κατασχεµένες ποσότητες υγρών

καυσίµων, από τις υπηρεσίες
 της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής 

Μετά από αίτηµα του Α.Τ. Μεγάρων , υπηρεσιακό
κλιµάκιο του τµήµατος Εµπορίου της ∆ιεύθυν σης Αν ά-
πτυξης της Περιφερειακής Εν ότητας ∆υτικής Αττικής,
πραγµατοποίησε 23 δειγµατοληπτικούς ελέγχ ους σε
ποσότητες καυσίµων , τα οποία φυλάσσον ταν
κατασχ εµέν α στο Τµήµα Ασφαλείας Μεγάρων . 

Τα αν ωτέρω δείγµατα έχ ουν  ήδη αποσταλεί προς
εργαστηριακό έλεγχ ο στην  αρµόδια χ ηµική υπηρεσία. 

ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡ∆ΕΛΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΜΑΘΗΣΗΣ Η/Υ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Ο κ. Νίκος Χατζητρακόσιας, δεσµεύθηκε ότι θα προβεί 
σε όλες τις ενέργειες προκειµένου σύντοµα το Κέντρο να αποκτήσει την

άδεια για χορήγηση πιστοποιητικών ECDL. 

To Κέντρο Μάθη-
σης και Πιστο-
ποίησης Ηλεκτρο-

νικών Υπολογιστών κι
Επικοινωνιών ∆ευτεροβά-
θµιας Εκπαίδευσης του
∆ήµου Φυλής, που σύντο-
µα θα δίνει πιστοποιήσεις
ECDL σε µαθητές, εκπαι-
δευτικούς αλλά και δηµό-
τες, εγκαινίασε ο ∆ήµα-
ρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, την Παρασκευή
6 Οκτωβρίου.

«Καλή αρχή», ευχήθηκε ο ∆ήµαρχος Φυλής, ο
οποίος διαβεβαίωσε πώς αν οι συµµετοχές ξεπερά-
σουν τις δυνατότητες του Κέντρου, θα αναζητηθεί και
νέα αίθουσα. Συνεχάρη τον Πρόεδρο της ∆ευτεροβά-
θµιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Νίκο Χατζητρακό-
σια για τη νέα δράση και ευχαρίστησε τη ∆ιευθύντρια
του 1ου Γυµνασίου Άνω Λιοσίων, Αιµιλία Αλεβίζου, για
τη στήριξή της.

Σηµαντική ενέργεια χαρακτήρισε τη δηµιουργία του
Κέντρου ο Νίκος Χατζητρακόσιας, ο οποίος
δεσµεύθηκε ότι θα προβεί σε όλες τις ενέργειες προ-
κειµένου σύντοµα το Κέντρο να αποκτήσει την άδεια
για χορήγηση πιστοποιητικών ECDL. Το Κέντρο,
όπως ανέφερε ο κ. Χατζητρακόσιας, θα είναι ανοικτό
τα απογεύµατα και στους δηµότες, 225 από τους
οποίους έχουν ήδη δηλώσει συµµετοχή. 

Ο πρώτος κύκλος µαθηµάτων αρχίζει στις 16 Οκτω-
βρίου 2017 για τους πρώτους 40 από τη λίστα προτε-
ραιότητας που έχει δηµιουργηθεί, κάτι  που δείχνει το
µεγάλο ενδιαφέρον των ενηλίκων για εκµάθηση ηλεκ-
τρονικών υπολογιστών και τη σπουδαιότητα της λει-
τουργίας ενός τέτοιου Κέντρου. 

Παράλληλα, ο κ. Χατζητρακόσιας προανήγγειλε 

σειρά ενεργειών που
σχεδιάζονται προκειµένου
να ανοίξουν τα σχολεία
στην τοπική κοινωνία και
κυρίως τα γήπεδα αθλο-
παιδιών που βρίσκονται
στα προαύλια, τα οποία,
όπως είπε θα ανακατασκε-
υαστούν, όπως αυτό του
2ου Γυµνασίου Άνω
Λιοσίων.

«Όπου υπάρχει συνερ-
γασία και υπάρχει όραµα
γίνονται πράξη σπουδαία

πράγµατα», είπε από την πλευρά της η ∆ιευθύντρια
του 1ου Γυµνασίου, Αιµιλία Αλεβίζου, η οποία ευχα-
ρίστησε θερµά τον ∆ήµαρχο Χρήστο Παππού και τον
Νίκο Χατζητρακόσια και ευχήθηκε να δηµιουργηθεί
σύντοµα Πνευµατικό Κέντρο, κάτι που ενθουσίασε το
∆ήµαρχο Χρήστο Παππού.

Παράλληλα µε τα εγκαίνια, όπου παρέστησαν εκπρ-
όσωποι της ∆ηµοτικής Αρχής, της Εκπαιδευτικής
Κοινότητας και φορέων της περιοχής, µαθητές και
δηµότες, τελέστηκε και ο αγιασµός από τον πατέρα
Φανούριο της ενορίας του Ι. Ν. Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης. 

Όπως προαναφέρθηκε, τα µαθήµατα στο Κέντρο
Μάθησης και Πιστοποίησης Η/Υ ξεκινούν τη ∆ευτέρα
16 Οκτωβρίου 2017, ενώ έχει δοθεί παράταση στις
εγγραφές µέχρι τις 15 Οκτωβρίου. ∆ιάρκεια κάθε
κύκλου σπουδών είναι 8 εβδοµάδες.

Το Κέντρο βρίσκεται στο χώρο του σχολικού συγκρ-
οτήµατος Αγίου Νικολάου (οδοί Κων. Παρθένη & Τσα-
ρούχη), µε είσοδο από την οδό Παρθένη, έναντι Ι.Ν.
Αγίου Λουκά.  
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∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ : 
ΣΣήήµµεερραα  ηη    εεππέέττεειιοοςς  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηηςς  
ττηηςς  ππόόλληηςς..  ΤΤοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  εεοορρτταασσµµοούύ

Η9η Οκτωβρίου είν αι η επέ-
τειος της απελευθέρωσης
της πόλης των  Μεγάρων

από τα γερµαν οϊταλικά στρατεύµα-
τα κατοχής το 1944 και έχει προγρ-
αµµατισθεί ο παν ηγυρικός εορτα-
σµός ως εξής:

Γενικός σηµαιοστολισµός από
ώρας 08:00

Φωταγώγηση όλων των δηµοσίων
κτιρίων σε Μέγαρα και Νέα Πέραµο
από το Σάββατο 7 Οκτωβρίου έως
και την ∆ευτέρα 9 Οκτωβρίου

08:30 επίσηµη έπαρση σηµαίας
στην Πλατεία Ηρώων Μεγάρων

10.00: ∆οξολογία στον Καθεδρικό
Ιερό Ναό της Κοιµήσεως της Θεοτό-
κου (Μητρόπολη) Μεγάρων

10.30: Επιµνηµόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο µνηµείο των
πεσόντων, στην πλατεία Ηρώων, από τον ∆ήµο Μεγαρέων, την Περιφέρεια
∆υτικής Αττικής, Εκπρόσωπο των Ενόπλων ∆υνάµεων, Σύλλογο Στρατιω-
τικών Ενόπλων ∆υνάµεων Μεγάρων, Σχολεία, Λαογραφικούς Συλλόγους
και λοιπούς φορείς.

17.30: Επίσηµη υποστολή Σηµαίας
19.00 : Πανηγυρική εκδήλωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου του ∆ήµου Μεγαρέων, µε οµιλία του συγγραφέως κ.
Χρίστου Ρώµα και καλλιτεχνικό πρόγραµµα µε τραγούδια για την Ελλάδα,
από τοπικό έντεχνο µουσικό σχήµα.

6-θριάσιο ∆ευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Θέλουµε να ενηµερώσουµε τα µέλη του Ναυταθλητι κού Οµί λου Ελευσί νας <<ΑΓΙΟΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ>> ότι  την Τετάρτη 25η Οκτωβρί ου 2017 στι ς 5.00’ το απόγευµα θα πραγµατοποι ηθ-
εί  στο Πολι τι στι κό Κέντρο Ελευσί νας οδός Παγκάλου & Κί µωνος 11, απέναντι  από την εκκλησί α
του Αγί ου Γεωργί ου, Γενι κή Συνέλευση του συλλόγου µας µε τα ηµερήσι ας δι άταξης θέµατα.

Σηµεί ωση: Σε περί πτωση µη επί τευξης απαρτί ας η επαναληπτι κή Γενι κή Συνέλευση θα
πραγµατοποι ηθεί  µε τα ί δι α θέµατα την ί δι α ηµέρα, στον ί δι ο τόπο και  ώρα 6.00’ το απόγευµα
και  θα λάβει  αποφάσει ς ανεξάρτητα από τον αρι θµό των παρόντων µελών.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                            ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

∆∆ηηµµοοττιικκόό  χχώώρροο  σσττοο  ΖΖεεφφύύρριι  ππααρρααχχώώρρηησσεε
ο ∆ήµαρχος Φυλής στον Σύλλλογο Κρητών

Μ
ε ένα δώρο συνόδεψε ο ∆ήµα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
το χαι ρετι σµό του στην ετήσι α

εκδήλωση του Συλλόγου Κρητών, που
πραγµατοποι ήθηκε στην Πλατεί α Ηρώων
το βράδυ της Παρασκευής 6 Οκτωβρί ου
2017. 

Πρόσφερε, εκ µέρους του ∆ήµου, στον
Πρόεδρο Βασί λη Στεφανουδάκη ένα δηµο-
τι κό χώρο στο Ζεφύρι , επί  της οδού Σουλί ου, γι α να τον χρησι µοποι ήσει  ο Σύλλογος ως παράρτ-
ηµα. 

«Ο Σύλλογος έχει  στέγη στα Άνω Λι όσι α, αλλά χρει άζεται  χώρο γι α τι ς δραστηρι ότητές του
στο Ζεφύρι », εξήγησε ο Χρήστος Παππούς, ο οποί ος κάλεσε τον Αντι δήµαρχο Ζεφυρί ου Γι άννη
Μαυροει δάκο να παραδώσει  τα κλει δι ά στον Πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών. 

Ο ∆ήµαρχος έκλει σε το χαι ρετι σµό του µε την ευχή να γλεντάνε πάντα οι  Κρητι κοί  καθώς ο
Σύλλογος εί χε καλέσει , µε τη βοήθει α του ∆ήµου, τρει ς από τους καλύτερους µουσι κούς, δηλαδή
τους Νί κο Ζωι δάκη, Μανώλη Κονταρό και  Γι ώργο Μανωλι ούδη, που κατόρθωσαν, όπως χαρακ-
τηρι στι κά ανέφερε, «να γεµί σουν µε Κρήτη την Κεντρι κή Πλατεί α Άνω Λι οσί ων».
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Ε
γκρίθηκε η περιβαλλοντική
µελέτη για µεταφορά φυσικού
αερίου µε βυτιοφόρα

Αστικές περιοχ ές, βιοµηχ αν ίες ή
πλοία που είν αι µακριά από το δίκτυο
φυσικού αερίου θα αποκτήσουν  πρό-
σβαση σε αυτό, µε τη µεταφορά του σε
υγροποιηµέν η µορφή µε βυτιοφόρα.

Το υπουργείο Περιβάλλον τος και
Εν έργειας εν έκριν ε την  περασµέν η
εβδοµάδα την  περιβαλλον τική µελέτη για
την  κατασκευή σταθµού φόρτωσης
βυτιοφόρων  µε Υγροποιηµέν ο Φυσικό
Αέριο (ΥΦΑ) στη ν ησίδα Ρεβυθούσα,
στον  κόλπο των  Μεγάρων . Στο ν ησί
βρίσκον ται οι αποθήκες υγροποιηµέν ου
φυσικού αερίου το οποίο εισάγεται µε
πλοία, αεριοποιείται και διοχ ετεύεται
στο εθν ικό σύστηµα φυσικού αερίου για την  τροφοδοσία µον άδων  ηλεκτροπαρα-
γωγής, επιχ ειρήσεων  και ν οικοκυριών .

Ετσι, αν οίγει ο δρόµος για την  κατασκευή του σταθµού φόρτωσης βυτιοφόρων , ο
οποίος περιλαµβάν εται στο δεκαετές πρόγραµµα αν άπτυξης του ∆ΕΣΦΑ µε προϋ-
πολογισµό 6 εκατ. ευρώ και ορίζον τα ολοκλήρωσης στα µέσα του 2019.

Η τροφοδοσία αποµακρυσµέν ων  περ-
ιοχ ών  µε ΥΦΑ ή µε φυσικό αέριο σε
συµπιεσµέν η µορφή (CNG) είν αι οι δύο
εν αλλακτικές για την  εξάπλωση της χ ρή-
σης του καυσίµου σε αποµακρυσµέν ες
περιοχ ές όπου δεν  δικαιολογείται οικο-
ν οµικά η κατασκευή αγωγού µεταφοράς.

Σηµειών εται ότι η ∆ΕΗ και η ∆ΕΠΑ
έχ ουν  υπογράψει Μν ηµόν ιο Συν ερ-
γασίας στο συγκεκριµέν ο τοµέα, δηλαδή
την  τροφοδοσία µε υγροποιηµέν ο ή/και
συµπιεσµέν ο φυσικό αέριο ν ησιωτικών
και άλλων  περιοχ ών /καταν αλωτών  απο-
µακρυσµέν ων  από το Εθν ικό Σύστηµα
Φυσικού Αερίου, καθώς και την  παροχ ή
συν δυασµέν ων  εν εργειακών  προϊόν -
των  σε τοπικό επίπεδο. Αρχ ικά η
δυν ατότητα συν εργασίας θα εξεταστεί
στην  Κρήτη, Ρόδο, Πάτρα, Λέσβο και

Σάµο και στη συν έχ εια µπορεί ν α επεκταθεί και σε άλλες περιοχ ές.
Σύµφων α µε τη µελέτη αν άπτυξης του Εθν ικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου

2018-2027 η ζήτηση φυσικού αερίου από µικρής κλίµακας ΥΦΑ (που θα τροφοδο-
τούν ται µεταξύ άλλων  από βυτιοφόρα) θα ξεκιν ήσει από 1 εκατ. κυβικά µέτρα το
2019 και αν αµέν εται ν α αν απτυχ θεί στα 151 εκατ. το 2027.

ΣΣΕΕ  ΑΑΠΠΟΟΜΜΑΑΚΚΡΡΥΥΣΣΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΕΕΣΣ
Εγκρίθηκε η περιβαλλοντική µελέτη για την κατασκευή σταθµού φόρτωσης 
βυτιοφόρων µε Υγροποιηµένο Φυσικό Αέριο στη νησίδα Ρεβυθούσα

Προχωρά η µελέτη για την
κατασκευή του Κέντρου
Αυτόνοµης ∆ιαβίωσης 

και Εκπαίδευσης 
Αυτιστικών Παιδιών

ΗΠεριφερειάρχης Αττικής,
Ρένα ∆ούρου και ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και

πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυµος
υπέγραψαν Προγραµµατική Σύµβα-
ση για την εκπόνηση της µελέτης µε
τίτλο «Επικαιροποίηση και ολοκλήρ-
ωση µελετών του έργου ‘Κατασκευή
Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτιστικών
Παιδιών Αυτόνοµης ∆ιαβίωσης’»,
προϋπολογισµού 199.875 ευρώ µε
ΦΠΑ. 

Σκοπός της µελέτης, που χρηµα-
τοδοτείται από ίδιους πόρους της
Περιφέρειας, είναι η εκπόνηση του
συνόλου των απαιτούµενων επιµέρ-
ους µελετών, καθώς και η προετοι-
µασία του φακέλου για κατάθεση
προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες ∆όµ-

ησης, για την έκδοση οικοδοµικής
άδειας για την κατασκευή των κτιρ-
ιακών εγκαταστάσεων που αφορούν
το κτιριακό συγκρότηµα για τη στέ-
γαση του Κέντρου Αυτόνοµης
∆ιαβίωσης και Εκπαίδευσης Αυτι-
στικών Παιδιών (Κ.Α.∆.Ε.Α.Π.) στην
Κοινότητα Βαρνάβα Αττικής, στον
∆ήµο Μαραθώνα. 

Με τη δηµιουργία και λειτουργία
του εν λόγω Κέντρου, θα δηµιουργ-
ηθεί ένα ιδανικό περιβάλλον για την
εκπαίδευση και διαβίωση των παι-
διών που ανήκουν στο φάσµα του
αυτισµού.

Τέλος, σηµειώνεται ότι την ανάθε-
ση της µελέτης, την υπογραφή
σύµβασης µε τον ανάδοχο, την παρ-
ακολούθηση και την οριστική παρα-
λαβή της αναλαµβάνει η Ιερά Αρχιε-
πισκοπή Αθηνών.

 Τι ζήτησε από τον Χρήστο Παππού 
 ο Σύλλογος Τριτέκνων Φυλής 

Μ
ε τον  δήµαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού πραγµατοποίησε συν άν τηση το
Σάββατο 30/09/2017 το ∆.Σ. του Συλλόγου Τριτέκν ων  Φυλής. Στη συν άν -
τηση παρίστατο και ο Αν απληρωτής ∆ήµαρχ ος Κοιν ων ικής Πολιτικής κος

Γιώργος Αν των όπουλος. Ο ∆ήµαρχ ος άκουσε µε πολύ µεγάλη προσοχ ή τα προβ-
λήµατα του Συλλόγου και πρότειν ε σηµαν τικές λύσεις που θα συµβάλλουν  σηµαν -
τικά στη λειτουργία του συλλόγου αλλά και στην  υλοποίηση των  πρωτοβουλιών  που
έχ ει προγραµµατίσει. 

Το ∆.Σ. του Συλλόγου Τριτέκν ων  Φυλής θα ήθελε ν α ευχ αριστήσει το δήµαρχ ο
Φυλής κο Χρήστο Παππού και τον  Αν απληρωτή ∆ήµαρχ ο Κοιν ων ικής Πολιτικής κο
Γιώργο Αν των όπουλο για τη διάθεση που επιδεικν ύουν  σε κάθε προσπάθεια του
συλλόγου και κυρίως για την  συν εργασία τους που αποδεικν ύεται έµπρακτα. Είµα-
στε σίγουροι ότι τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν  θα είν αι σηµαν τικά όχ ι µόν ο
για τα µέλη του συλλόγου αλλά για το σύν ολο των  κατοίκων  του δήµου Φυλής.

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

ΥΥΠΠΕΕΣΣ::  ΚΚααττααββοολλήή  99,,3366  εεκκααττ..  εευυρρώώ  
σσεε  δδήήµµοουυςς γγιιαα  εεξξόόφφλληησσηη  οοφφεειιλλώώνν  

ΟΥπουργός Εσωτερικών,
Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε
την επιχορήγηση συνολικού

ποσού 9.369.219,24 ευρώ σε ∆ήµους
της Χώρας , αποκλειστικά και µόνο για
την εξόφληση υποχρεώσεών τους που
προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις
και διαταγές πληρωµής που έχουν
καταστεί τελεσίδικες έως 31/7/2017, µε
χρέωση του λογαριασµού του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που τηρείται στο

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των
∆ήµων», στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη
Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).

Η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι επιχορηγούµενοι ∆ήµοι και οι σχετι-
κές προϋποθέσεις για την εξόφληση των συγκεκριµένων υποχρεώσεων, ορίζεται στην
υπ’ αριθµ. 30307/11-09-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 



8-θριάσιο ∆ευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

“∆ιαθέσιµα” ∆ήµων: Τι προσφέρει το ΤΠ&∆ 
- Επιστολή του Προέδρου της ΚΕ∆Ε

ΟΠρόεδρος της ΚΕ∆Ε, Γ. Πατούλης, απέστειλε επιστολή προς όλους τους
∆ηµάρχους της χώρας, µε την οποία τους ενηµερώνει για τις δυνατότητες
που παρέχονται στους Ο.Τ.Α., που τηρούν λογαριασµούς όψεως, στο Ταµείο

Παρακαταθηκών & ∆ανείων.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το έγγραφο που έστειλε στην ΚΕ∆Ε η αρµόδια ∆ιεύθυνση

Καταθέσεων του Ταµείου, κατόπιν σχετικού ερωτήµατος που έθεσε ο κ. Πατούλης, το
επιτόκιο που παρέχεται στους ∆ήµους ανέρχεται στο 2,25%.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής µεταφοράς από το λογαρια-
σµό του Ο.Τ.Α, σε λογαριασµούς που τηρεί σε άλλα τραπεζικά ιδρύµατα  του εσωτερ-
ικού, κατόπιν εντολής του, άµεσα και χωρίς επιβάρυνσή του, καθώς και άµεση πίστω-
ση των επιχορηγήσεων του Υπ. Εσωτερικών στο λογαριασµό κάθε Ο.Τ.Α.

To πλήρες κείµενο της επιστολής του Προέδρου της ΚΕ∆Ε
«Κατόπιν σχετικού ερωτήµατος που έθεσα, ως Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, στο Ταµείο

Παρακαταθηκών και ∆ανείων σχετικά µε τις δυνατότητες που παρέχονται στους Ο.Τ.Α.
που τηρούν λογαριασµούς όψεως στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων, η αρµόδια
∆ιεύθυνση Καταθέσεων του Ταµείου µε ενηµέρωσε, γραπτώς, για τα εξής:

Το επιτόκιο που παρέχει ανέρχεται στο 2,25 %. Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότ-
ητα ηλεκτρονικής µεταφοράς από το λογαριασµό του Ο.Τ.Α, σε λογαριασµούς που
τηρεί σε άλλα τραπεζικά ιδρύµατα  του εσωτερικού, κατόπιν εντολής του, άµεσα και
χωρίς επιβάρυνσή του.

Επιπρόσθετα προβλέπεται η χορήγηση µπλοκ επιταγών, καθώς και άµεση πίστω-
ση των επιχορηγήσεων του Υπ. Εσωτερικών στο λογαριασµό κάθε Ο.ΤΑ.

Επίσης ο κάθε ∆ήµος θα µπορεί να ενηµερώνεται ηλεκτρονικά µέσω e-mail για την
κίνηση του λογαριασµού του, καθώς και για το υπόλοιπο της ηµέρας.

Τέλος θα ήθελα να σας ενηµερώσω πως σύµφωνα µε το έγγραφο που µας απέ-
στειλε η αρµόδια υπηρεσία του Ταµείου, τα χρήµατα που κατατίθενται στο Τ.Π. &
∆ανείων καταλήγουν πάλι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς το Ταµείο Παρακαταθη-
κών και ∆ανείων:∆εν χρηµατοδοτεί άλλες δραστηριότητες και

Είναι ο βασικός χρηµατοδότης των αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»

ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΙΙΟΟΥΥΧΧΩΩΝΝ  ΙΙΚΚΑΑ                                                                                                                                                      
ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  &&  ΠΠΕΕΡΡΙΙΧΧΩΩΡΡΩΩΝΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

‘’Πρέπει να βρισκόµαστε σε επαγρύπνηση και επιφυλακή
για να µην περάσει  αυτός ο αντισυνδικαλιστικός νόµος.’’

Συναδέλφισες . συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ  σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ΝΤ

, µε την στήριξη όλων των αστικών κοµµάτων ετοιµάζεται να δώσει σηµαντικό
χτύπηµα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα. Με τον νέο συνδικαλιστικό νόµο που
ετοιµάζει , ετοιµάζει και το χτύπηµα στο απεργιακό δικαίωµα των εργαζοµένων και στη
συνδικαλιστική δράση τους στους τόπους δουλειάς, Αυτό επιδιώκει ο ΣΕΒ εδώ και
πολλά χρόνια. Η κυβέρνηση αναλαµβάνει για λογαριασµό τους να επιβάλει «σιγή
ιχθύος» στους τόπους δουλειάς.

Πρέπει να κατανοηθεί από όλους µας  ότι αυτός ο νόµος δεν αφορά κάποιους συνδι-
καλιστές αλλά όλους τους εργαζόµενους και το δικαίωµά τους  να συνδικαλίζονται και
να διεκδικούν τα δικαιώµατά τους.

Αφορά άµεσα και εµάς τους συνταξιούχους, γιατί αν χτυπηθεί το συνδικαλιστικό
κίνηµα δεν θα γλυτώσουµε ούτε και εµείς. Από την πείρα µας γνωρίζουµε ότι για να
εφαρµοστούν τα αντιλαϊκά µέτρα πάνε χέρι χέρι µε την αντιλαϊκή πολιτική και την επίθ-
εση στα δικαιώµατά µας .

Πρέπει να βρισκόµαστε σε επαγρύπνηση και επιφυλακή για να µην περάσει  αυτός
ο αντισυνδικαλιστικός νόµος.

Για αρχή παίρνουµε όλοι µέρος στο συλλαλητήριο που οργανώνουν τα ταξικά
συνδικάτα .

12 ΟΚΤΩΒΡΗ ώρα 5.00 το απόγευµα στο Υπουργείο Εργασίας.
Πούλµαν θα αναχωρήσουν από το ∆ηµοτικό Πάρκινγκ Ελευσίνας ώρα 4.00 το από-

γευµα.       
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                                    ∆. ΓΚΑΤΖΗΣ

ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΘΘέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς--µµααθθηηττεείίααςς  
σστταα  ««ΕΕλλλληηννιικκάά  ΠΠεεττρρέέλλααιιαα»»

Ουφυπουργός Παιδείας, ∆ηµήτρης Μπαξεβανάκης συναντήθηκε µε
τον πρόεδρο των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε. κ. Ευστάθιο Τσοτσο-
ρό, όπου συζήτησαν για την εφαρµογή του «Μεταλυκειακού Έτους

- Τάξης Μαθητείας», το οποίο προσφέρει στους ενήλικες αποφοίτους των
ΕΠΑ.Λ. τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στον χώρο εργασίας, είτε του
δηµοσίου είτε του ιδιωτικού τοµέα και να προετοιµαστούν για την οµαλή
είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Ο κ. Τσοτσορός, αφού ενηµερώθηκε για το επιδοτούµενο πρόγραµµα που
παρέχει αµοιβή, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα και τελεί υπό
την εποπτεία των ΕΠΑ.Λ., εξέφρασε την προθυµία να προσφέρουν τα Ελληνι-
κά Πετρέλαια θέσεις µαθητείας, σε διάφορες ειδικότητες, συµβάλλοντας έτσι
έµπρακτα στην προσπάθεια για τη στήριξη και την αναβάθµιση της επαγγε-
λµατικής εκπαίδευσης.
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Αυξάνονται οι φτωχοί εργαζόµενοι και µεγαλώνει
περαιτέρω η γενιά των εργαζοµένων των 300
ευρώ αναφέρει ο τοµεάρχης Εργασίας της Νέας

∆ηµοκρατίας, Γιάννης Βρούτσης, σχολιάζοντας τα
στοιχεία του συστήµατος ΕΡΓΑΝΗ για τη µισθωτή
απασχόληση τον Σεπτέµβριο.

Τα στοιχεία της “ΕΡΓΑΝΗ” για το Σεπτέµβριο, επιβε-
βαιώνουν τη δραµατική κατάσταση που επικρατεί στην
αγορά εργασίας, καθώς η ψαλίδα µεταξύ της πλήρους
απασχόλησης και των ευέλικτων µορφών απασχόλησης
εξακολουθεί να διευρύνεται ανησυχητικά, τονίζει και
συµπληρώνει:

Συγκεκριµένα, οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης, το
Σεπτέµβριο του 2017, εκτινάχθηκαν στο 60,33%, µε την
πλήρη απασχόληση να συρρικνώνεται µόλις στο 39,67%.
Πρόκειται για µια εξαιρετικά αρνητική επίδοση, που επηρ-
εάζει τόσο το σύνολο της αγοράς εργασίας, όσο και τη
διαµόρφωσή της.

Την ίδια στιγµή, το εννιάµηνο του 2017 παρουσιάζει τη
χειρότερη επίδοση όλων των ετών, καθώς οι ευέλικτες

µορφές απασχόλησης “σκαρφάλωσαν” στο 53,50%, όταν
στο αντίστοιχο εννιάµηνο του 2013 οι ευέλικτες µορφές
ήταν µόνο 43,48%.

Το ισοζύγιο του Σεπτεµβρίου εµφανίζεται θετικό
(+17.128), αλλά αυτό οφείλεται κατεξοχήν στη δυναµική
επέκταση της τουριστικής περιόδου - και το µήνα Σεπτέµ-
βριο - ενώ παρατηρείται εναλλαγή θέσεων πλήρους
απασχόλησης µε θέσεις µερικής απασχόλησης.

Αποδεικνύεται, έτσι, ότι η αποκλιµάκωση της ανεργίας
αφενός καθυστερεί και αφετέρου συντελείται µε λάθος
τρόπο. ∆ηλαδή, µέσα από την µείωση των µισθών και την
αντικατάσταση θέσεων πλήρους απασχόλησης, µε θέσεις
µερικής απασχόλησης.

Σύµφωνα µε τον κ. Βρούτση το σχήµα 3 αποδεικνύει,
ότι το Σεπτέµβριο του 2013, κατά τον οποίο δροµολο-
γήθηκε σειρά ισορροπηµένων παρεµβάσεων, διαρθρω-
τικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων στην αγορά
εργασίας (µείωση µη µισθολογικού κόστους κατά 6 µονά-
δες, επιβολή αυστηρού προστίµου στην αδήλωτη
εργασία, εντατικός έλεγχος (“ΑΡΤΕΜΙΣ” και “ΕΡΓΑΝΗ”) 

και άλλα) κατεγράφη ισχυρή τάση αποκλιµάκωσης της 
ανεργίας. Γεγονός, που αποτυπώνεται και στο σηµαν-

τικά θετικό ρεκόρ (+ 63.122) του ισοζυγίου µηνός Σεπτεµ-
βρίου 2013» καταλήγει ο αρµόδιος τοµεάρχης της Ν∆.

Στην επόµενη συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής

Την   Πέµπτη 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00
θα συν εδριάσει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευ-
σίν ας, η αρµόδια Οικον οµική Επιτροπή του

∆ήµου προκειµέν ου ν α λάβει αποφάσεις για τα παρα-
κάτω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης:

1. Εκδίκαση της υπ’αριθµ πρωτ. 19050/26-09-
2017 έν στασης της εταιρείας ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
CONGRESS SURORT κατά της υπ’αριθµ 164/2017
απόφασης της Οικον οµικής Επιτροπής που αφορά
στην  αν άδειξη προσωριν ού αν αδόχ ου της Υπηρ-
εσίας µε τίτλο: «Αµοιβή γραφείου Μαγν ητοφών ησης –
Αποµαγν ητοφών ησης των  πρακτικών  των  συν εδριά-
σεων  των  Πολιτικών  Οργάν ων  του ∆ήµου Ελευσίν ας»   

2. Κατακύρωση µή  του αποτελέσµατος του
Συν οπτικού ∆ιαγων ισµού για την  Υπηρεσία µε τίτλο:
«Τηλεφων ικά Τηλεγραφικά και Τηλετυπικά  τέλη εσω-
τερικού ∆ηµοτ. Υπηρεσιών ». 

3. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήµατος προς
την  Προϊσταµέν η της Οικον οµικής Υπηρεσίας
(Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης αν άληψης υποχ ρέωσης
για µετατροπή φωτιστικών  σωµάτων  Υδραργύρου

∆ηµοτικού Φωτισµού ∆Ε Μαγούλας σε φωτιστικά
Τεχ ν ολογίας LED και συν τήρηση αυτών  - έγκριση της
σχ ετικής δαπάν ης και ψήφιση πίστωσης ποσού
74.400,00  € 

4. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήµατος προς
την  Προϊσταµέν η της Οικον οµικής Υπηρεσίας
(Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης αν άληψης υποχ ρέωσης
για την  πραγµατοποίηση της προµήθειας  ηµιφορτ-
ηγών  – φορτηγών  οχ ηµάτων  για τιος αν άγκες της
Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισµού (Σ) -
έγκριση της σχ ετικής δαπάν ης και ψήφιση πίστωσης
ποσού 131.068,00 €

5. Λήψη απόφασης για την  υποβολή αιτήµατος
προς την  Προϊσταµέν η της Οικον οµικής Υπηρεσίας

(Π.Ο.Υ.)  του ∆ήµου µας για την  έκδοση πράξης
αν άληψης υποχ ρέωσης για αµοιβή για  επέκταση
∆ηµοτικού Φωτισµού στην  οδό Οδ. Ελύτη στην  περ-
ιοχ ή Παράδεισος - έγκριση δαπάν ης και διάθεση
πίστωσης ποσού 5.833,06  € 

6. Έγκριση τεχ ν ικών  Προδιαγραφών  και κατάρτι-
ση των  Όρων  ∆ιακήρυξης αν οικτού ∆ιαγων ισµού µε
τίτλο: «Μετατροπή Φωτιστικών  Σωµάτων  Υδραργύρου
∆ηµ. Φωτισµού Μαγούλας σε Φωτιστικά Τεχ ν ολογίας
LED & Συν τήρηση Αυτών ». 

7. Κατάρτιση των  όρων  διακήρυξης Συν οπτικού
∆ιαγων ισµού για την  εκπόν ηση της µελέτης µε τίτλο :
« Μελέτη εν εργειακής αν αβάθµισης δηµοτικών
κτιρίων »

8. Κατάρτιση των  όρων  διακήρυξης Συν οπτικού
∆ιαγων ισµού για την  εκπόν ηση της µελέτης µε τίτλο :
«Μελέτη αν αβάθµισης οδοφωτισµού του ∆ήµου »

9. Λήψη απόφασης για ορισµό υπαλλήλου του
∆ήµου ως υπολόγου για Ταχ υδροµικά τέλη για τις
Υπηρεσίες του ∆ήµου και έκδοση εν τάλµατος προπ-
ληρωµής µε τρίµην η απόδοση , λόγω αδυν αµίας έκδο-
σης εν τάλµατος ως απρόσφορου. 

10. Αποδοχ ή δωρεάς από την  εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΝΗ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

Χειρότερη επίδοση όλων των εποχών στην αγορά εργασίας
- Στο 60% η µερική απασχόληση τον Σεπτέµβριο- Στο 60% η µερική απασχόληση τον Σεπτέµβριο

ΟΟιι  ααννάάγγκκεεςς  ααννααββάάθθµµιισσηηςς  οοδδοοφφωωττιισσµµοούύ  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  µµέέσσωω  ττηηςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς  LLEEDD  
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

‘’Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το σωµατείο µας, όπως έχουν κάνει δεκάδες άλλα σωµατεία του
ταξικού συνδικαλιστικού κινήµατος, καταγγέλλει τα εργοδοτικά
όργια και το καθεστώς τροµοκρατίας που επικρατούν στις αρχαι-
ρεσίες του δήθεν εργατικού «σωµατείου» µε την επωνυµία «Ενωση
Υπαλλήλων Εµπορίου Τροφίµων και Σούπερ Μάρκετ Αθηνών».

Εργοδοσία, διευθυντικά στελέχη, εργοδοτικοί συνδικαλιστές
χέρι – χέρι δηµιούργησαν αυτόν τον εργοδοτικό µηχανισµό, που τιτ-
λοφορείται «σωµατείο» ώστε να προωθεί τα συµφέροντα των
εργοδοτών µέσα στους εργαζόµενους. Το εν λόγω «σωµατείο» δεν
έχει καµιά δράση στους χώρους δουλειάς. Οι εργάτες δεν το έχουν
δει ποτέ να κάνει παρεµβάσεις, να οργανώνει αγώνες για την
υπεράσπιση των συµφερόντων τους. ∆εν κάνει γενικές συνε-
λεύσεις, δεν βγάζει καν ανακοινώσεις.

Στις φετινές αρχαιρεσίες τους τα διευθυντικά στελέχη πιέζουν
και εκβιάζουν τους εργαζόµενους προκειµένου να συµµετέχουν
στις «αρχαιρεσίες», πολλές φορές τους συνοδεύουν στο χώρο των
εκλογών, ενώ στο εργοδοτικό ψηφοδέλτιο µεταξύ των υποψηφίων
είναι περιφερειακοί διευθυντές σούπερ µάρκετ, διευθυντές κατα-
στηµάτων και άλλα εργοδοτικά στελέχη που καθηµερινά προωθ-
ούν την εκµετάλλευση των εργαζοµένων και αποφασίζουν
απολύσεις και βλαπτικές µεταβολές για τους εργαζόµενους.

Καταγγέλλουµε αυτές τις πρακτικές και αυτές τις εκλογές-παρ-
ωδία και καλούµε τους εργαζοµένους να γυρίσουν την πλάτη σε
αυτό τον εργοδοτικό µηχανισµό, να µη στηρίξουν τα ψηφοδέλτια
των αφεντικών τους.

Οι εργαζόµενοι µπορούν να βγάλουν συµπεράσµατα, να
δυναµώσουν την ταξική γραµµή στο εργατικό κίνηµα, τη διεκδίκηση
και την αναµέτρηση µε την εργοδοσία. Οι µεθοδεύσεις αυτές, που
προκαλούν αποστροφή σε κάθε τίµιο εργάτη, πρέπει να βρουν
απάντηση από την ανασύνταξη του εργατικού κινήµατος, το ξήλω-
µα των εκπροσώπων του εργοδοτικού συνδικαλισµού.’’

Ο Ρουβίκωνας ανέλαβε την ευθύνη για
την επίθεση µε βαριοπούλες στο ΚΕΠΥΟ

Άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν στις 6:15 χθες το πρωί, στα
γραφεία του Κέντρου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονο-
µικών στο Μοσχάτο. 

Ειδικότερα, οκτώ άτοµα µε βαριοπούλες και σφυριά, έσπα-
σαν τις τζαµαρίες των γραφείων του ΚΕΠΥΟ, που βρίσκονται
στη συµβολή των οδών Θεσσαλονίκης και Χανδρή, και στη
συνέχεια διέφυγαν. 

Η αστυνοµία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισµό και τη
σύλληψή τους.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η αντιεξουσιαστική
οµάδα Ρουβίκωνας µε σχετική ανάρτηση σε ιστοσελίδα του
αντιεξουσιαστικού χώρου, δηµοσιεύοντας επιπλέον και σχετικό
βίντεο µε τους βανδαλισµούς στο οποίο αναφέρονται τα εξής
(σε ελεύθερη µετάφραση των αγγλικών τους):

«Σήµερα, Κυριακή 8 Οκτωβρίου στις 6:00 επιτεθήκαµε στο
κεντρικό κτήριο της Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών στην Καλλιθέα. Με αυτήν την
κίνηση επιστρέψαµε ένα ελάχιστο ποσοστό της βίας που απο-
δεχόµαστε όλοι όσοι προσπαθούµε να καλύψουµε τους φόρους
που µας έχουν επιβληθεί από την εξουσία».

Με νέες αυξήσεις απειλούνται οι καταναλωτές της ∆ΕΗ
Η ∆ΕΗ θα προσφύγει σε διαιτησία για να της καταβληθούν 700 εκατοµµύρια ευρώ που όπως  
υποστηρίζει δεν έχουν υπολογιστεί σωστά από την πολιτεία την περίοδο 2012 - 2016.

Α
µφισβητεί η ∆ΕΗ την  απόφαση της Ρυθµιστικής
Αρχ ής Εν έργειας και του υπουργού Γιώργου
Σταθάκη για αυξήσεις 360 εκατοµµυρίων  ευρώ

που θα βαρύν ουν  τα τιµολόγια των  καταν αλωτών  µέσα
στην  επόµεν η τριετία. 

Η ∆ΕΗ θα προσφύγει σε διαιτησία για ν α της καταβ-
ληθούν  700 εκατοµµύρια ευρώ που όπως υποστηρίζει
δεν  έχ ουν  υπολογιστεί σωστά από την  πολιτεία την
περίοδο 2012 - 2016. 

Παράλληλα υπηρεσίες της ∆ΕΗ αν τιδρούν  έν τον α
στην  αµφισβήτηση υπολογισµού του ποσού από στε-
λέχ η της Ρυθµιστικής Αρχ ής Εν έργειας, εξετάζον τας
ακόµα και προσφυγή στη δικαιοσύν η. 

Όπως και ν α εξελιχ θεί η κατάσταση, τις αυξήσεις θα
πληρώσουν  οι καταν αλωτές επισηµαίν ουν  παράγον τες
του υπουργείου Εν έργειας, αφού η πολιτεία αδυν ατεί
ν α καλύψει το οικον οµικό κεν ό.

ΠΠεεννττάάχχρροοννοο  κκοορριιττσσάάκκιι  ππρρόόσσφφυυγγααςς  ξξεεψψύύχχηησσεε  σσττηη  ΜΜυυττιιλλήήννηη
Σήµερα η ιατροδικαστική εξέταση ώστε να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ν
εκρό µεταφέρθηκε στο Νοσοκο-
µείο της Μυτιλήν ης έν α πεν -
τάχ ρον ο κοριτσάκι, πρόσφυγας

από τη Συρία, που διέµεν ε στον  καταυ-
λισµό της Μόριας.

Στο Νοσοκοµείο διαπιστώθηκε απλά
ο θάν ατος του παιδιού εν ώ σήµερα ∆ευ-
τέρα θα γίν ει η ιατροδικαστική εξέταση
προκειµέν ου ν α αποσαφην ιστούν  τα
ακριβή αίτια του θαν άτου του παιδιού.

Σύµφων α µε τα όσα έχ ουν  γίν ει γν ω-
στά, το κοριτσάκι αν τιµετώπιζε σοβαρό
πρόβληµα υγείας και για αυτό οι γον είς
του ταξίδευαν  προς την  Ευρώπη προ-
κειµέν ου ν α ν οσηλευθεί σε καλό ν οσο-
κοµειακό ίδρυµα.

Το άτυχ ο πεν τάχ ρον ο κοριτσάκι µε
την  οικογέν εια του είχ αν  περάσει στη
Λέσβο από τα απέν αν τι τουρκικά παράλια µόλις την  περασµέν η Τρίτη 3 Οκτωβρίου.
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Πανελευσινιακός- Απόλλων Ποντίων 3-1

Αποφασιστική εµφάνιση έκανε ο Πανελευσινιακός ο οποίος επιβλήθηκε µε  3-
1 του Απόλλωνα Ποντίων, σηµειώνοντας παράλληλα την έναρξη νικών στο
πρωτάθληµα.

Τα γκολ των «σταχυοφόρων» που προηγήθηκαν 3-0 σηµείωσαν οι Πιπέρ-
ης(37′, 64′) και Τυρλής(72′- εκτέλεση φάουλ). Οι Ποντιοι πέτυχαν το γκολ της
τιµής µε τον Λαµπρινάτο Ι. στο 84′.

Καλός ο διαιτητής Αλιάγας.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Σαµπατάκος, Νικολάου, Μούκας (16’Μουράτι),

Μπίµπας, Τυρλής Η, Χάντης,Μαρινόπουλος, Πολεµαρχάκης(75’Κωνσταντής),
Πιπέρης(83’’Λυσσέας), Ζήλιος(65’Ζίου), Κουτσοµύτης. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ:
Σιδηρόπουλος, ∆ανιηλίδης(46’Συµεωνίδης),Ερχίδης,Ευσταθιάδης(58’Σοφ-
ιανίδης), Πετσίτης, Λακάι, Κοµιώτης(46’Αµπαζάι), Λαµπρινάτος Ι,Παντελίδης
(82’Μυρσίνιας), Γκαβαζίδης.

Σε δυο νέες µεταγραφές προχώρησε  η διοίκηση του
Ικάρου Νεοκτίστων Ασπροπύργου. 

Σε δυο νέες µεταγραφές προχώρησε  η διοίκηση του Ικάρου Νεοκτίστων
Ασπροπύργου. Πρόκειται για τον 18χρονο επιθετικό Γιάννη Παλαβό και τον
17χρονο αµυντικό Αναστάσιο Μπάρλο. Αµφότεροι αποκτήθηκαν από την
οµάδα του Ακράτητου και θεωρείται ότι και οι δυο θα προσφέρουν πολύτιµες
βοήθειες, ώστε ο σύλλογος φέτος να διακριθεί.

Το ∆.Σ. του Ικάρου Νεοκτίστων Ασπροπύργου ευχαριστεί τον πρόεδρο και το
∆.Σ. του Ακράτητου για την άψογη συνεργασία που είχαν  στις µεταγραφές και
τους εύχεται καλή πορεία στο πρωτάθληµα.

Επικράτησε της ΑΕ Ζεφυρίου ο Θρασύβουλος 

Πάλεψε ο Θρασύβουλος απέναντι στην ΑΕ Ζεφυρίου µε 3-1 και τελικά κατόρ-
θωσε να πάρει  την  πρώτη του νίκη στο πρωτάθληµα. Αντίθετα οι γηπεδούχοι
παραµένουν χωρίς βαθµό στο πρωτάθληµα µε τρεις σερί ήττες.

Οι φιλοξενούµενοι προηγήθηκαν µόλις στο 9’ µε τον   Κοντούλη Γ.( 9’), για να
ισοφαρίσει το Ζεφύρι άµεσα µε τον Σφακιανάκη  Αγγ.(18’). Στη συνέχεια οι
παίκτες του Μάκη Παπαδόπουλου ανέβασαν την απόδοση τους και σηµείωσαν
δύο γκολ µε τους Πεΐδη(66’- η µπάλα κόντραρε και στον Βελή Π.) και  Λένα
(71’).

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Παπαδόπουλος, Βελής,  Τσαλερίδης, Γκετσάι, Σφαιαννάς Α.,
Σφακιανάκης Κ., Τσιάκος(60’ Καλαµιώτης), Καπουράνης(75’ Παπαγεωργίου),
Ιακωβίδης Αλ., Χαϊντούτης(65’ Ιακωβίδης Κ.), Σφακιανάκη Αγγ.    

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Πηρένης, Βυζανιάρης, Πρίντεζης, Σφακιανάκης Κ.,
Μυστρίδης, Μιχαλακάκος, Πιτέλης(75’ Πόρρος), Κοντούλης Α., Κοντούλης
Γ.(65’ Λένας), Αναγνώστου(58’ Πεΐδης, 85’ Χαλιµούρδας), Αγγελιδάκης.

∆∆εεύύττεερρηη  σσυυννεεχχόόµµεεννηη  ννίίκκηη  γγιιαα
ττοονν  ΚΚρριιόό  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΝΝίίκκηησσεε  ττοουυςς    ΑΑγγίίοουυςς  ΑΑννααρργγύύρροουυςς    σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  µµεε  33--22..

Ο Κριός Ασπροπύργου επικράτησε στο Γιώργος Ρουµελιώτης των
Αγίων Αναργύρων πετυχαίνοντας τρια γκολ έναντι δύο του αντιπάλου
του. Έτσι τώρα  προηγείται στον βαθµολογικό πίνακα.
Τα τέρµατα της οµάδος του Κώστα Λινάρδου σηµείωσαν οι:  Τόλας( 3’),
Μασµανίδης(24’) και  Σωπιάδης Θ.(75’).

Για λογαριασµό των γηπεδούχων σκόραραν οι: Παρίσης(8’) και
Κουµπής(90’- πέναλτι).

ΑΓΙΟΙ: Μικρός, Μεχµέτι, Μακρίδης(46’ Μπασέτας) Τυρλης Ι., Ζαφειρό-
πουλος, Αρναουτάκης, Θεοδωρίδης(56’ Κουµπής),  Κορφιάτης(64’ Χατ-
ζηστεφάνης), Αντωνάρας, Παρίσης, Καλατζάκος69’ Κατογιάννης).

ΚΡΙΟΣ: Σωπιάδης Α., Παππάς, Καλοϊδάς, Σίνος Ε.(78’ Πέππας),
Γιαλίδης, Σίνος Λ., Βαλµάς, Πασαλίδης(66΄λ.τρ. Σωπιάδης Θ.),
Μασµανίδης(33’ λ.τρ. Τσολαρίδης), Τόλας, Συµεωνιδης(24’ Αθανασό-
πουλος).

φφωωττόό  ααππόό  ααρρχχεείίοο
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Νέα λίστα µε 6.225 οφειλέτες «µε ονοµα-
τεπώνυµο» που χρωστούν 19,7 δισ. στην εφορία
και στα τελωνεία. Πρόκειται για φυσικά πρόσω-

πα, άσηµοι οι περισσότεροι ή «µπροστινοί», βιτρίνες και
«αχυράνθρωποι» χωρίς οικονοµική επιφάνεια, που
φορτώθηκαν «αµαρτήµατα» άλλων για να τους κυνηγάει η
εφορία. Μεταξύ όλων, πρώτος «φιγουράρει» και πάλι ο
υπόδικος Νικόλαος Κασιµάτης από τη Θεσσαλονίκη που
χρωστάει από µόνος του πάνω από 1 δισεκατοµµύριο
ευρώ. 

Και σε αυτήν ακόµα την περίπτωση βέβαια, οι τόκοι και
οι προσαυξήσεις (705 εκαττοµµύρια από συνολική οφειλή
1,26 δισ. ευρώ) είναι µεγαλύτερες από την βασική οφειλή
στην εφορία.

Η λίστα περιλαµβάνει όσους χρωστούν πάνω από
150.000 ευρώ. Οι 2.323 εξ αυτών µε χρέη άνω του 1 εκ.
ευρώ ο καθένας τους, οφείλουν όλοι µαζί τα 17,8 δισ. ευρώ
από τα περίπου 100 δισ. των χρεών στην εφορία και τα

τελωνεία.  
Η λίστα είναι αυτή που δηµοσιοποι-

ήθηκε αρχικά στις 5/7/2016 και είναι
επικαιροποιηµένη µε στοιχεία ως τις 9
Αυγούστου 2017  και αριθµεί 6.225
φυσικά πρόσωπα. Στην κατάσταση δεν
περιλαµβάνονται οφειλές οι οποίες
έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τµηµατι-
κής καταβολής ή σε νοµοθετική ρύθµι-
ση τµηµατικής καταβολής, οι οφειλές
για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή µε
δικαστική απόφαση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθ.3
ΠΟΛ 1185/2011, οι οφειλές υπό δικαστική αµφισβήτηση
καθώς και οι οφειλές αποβιωσάντων και πτωχών.

Η άντληση των στοιχείων, πραγµατοποιήθηκε σύµφω-
να µε τα στοιχεία των βάσεων δεδοµένων των Πληροφορ-
ιακών Συστηµάτων TAXIS/ICIS όπως αυτά ενηµερώνονται
και συντηρούνται από τις ∆.Ο.Υ./ Τελωνεία σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στη σχετική ΠΟΛ 1185/2011.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενηµέρωση

των βάσεων δεδοµένων των Πληροφοριακών Συστηµάτων
TAXIS/ICIS από τις ∆ΟΥ/Τελωνεία κατά την ηµέρα
άντλησης δεν ταυτίζεται µε τα διαθέσιµα στις υπηρεσίες
αυτές στοιχεία, τότε ενδεχοµένως να µην υπάρχει ορθή
αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούµενων στοιχείων
ληξιπρόθεσµων οφειλών.

ΜΜεε  ββάάσσηη  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  TTAAXXIISS
Στη δηµοσιότητα λίστα µε µεγαλοοφειλέτες που 
χρωστούν συνολικά 19,7 δισ. στο ∆ηµόσιο

ΤΤηηνν  άάµµεεσσηη  σσύύλλλληηψψηη  ττωωνν  δδρραασσττώώνν  ττηηςς  εεππίίθθεεσσηηςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ζζηηττάά
µµεε  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττοουυ  οο  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  πποουυ  σσττέέλλννεειι  µµήήννυυµµαα  σσττοονν  ΝΝίίκκοο  ΤΤόόσσκκαα
σσηηµµεειιώώννοοννττααςς  όόττιι  δδεενν  δδιικκααιιοολλοογγεείίττααιι  κκααµµίίαα  οολλιιγγωωρρίίαα..  ««ΣΣττεεκκόόµµαασσττεε
ααλλλληηλλέέγγγγυυοοιι  σσττοο  ππλλεευυρρόό  ττωωνν  µµεετταανναασσττώώνν  κκααιι  δδεενν  θθαα  ααφφήήσσοουυµµεε  ττοο  ρρααττσσιι--
σσττιικκόό  µµίίσσοοςς  νναα  δδηηλληηττηηρριιάάσσεειι  ττιιςς  γγεειιττοοννιιέέςς  µµααςς»»  σσυυννεεχχίίζζεειι  ηη  αανναακκοοίίννωωσσηη..

««ΟΟιι  εειικκόόννεεςς  ττωωνν  ααιιµµόόφφυυρρττωωνν  µµεετταανναασσττώώνν  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
σσυυγγκκλλοοννίίζζοουυνν  όόλλοουυςς  µµααςς»»,,  σσηηµµεειιώώννεειι  σσεε  δδήήλλωωσσήή  ττηηςς  ηη  ππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ
ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  κκααιι  εεππιικκεεφφααλλήήςς  ττηηςς  ∆∆ηηµµοοκκρρααττιικκήήςς  ΣΣυυµµππααρράάττααξξηηςς,,  ΦΦώώφφηη  ΓΓεεννννηηµµαα--
ττάά..

««ΤΤοο  ρρααττσσιισσττιικκόό  ττέέρρααςς  εείίννααιι  ζζωωννττααννόό  κκααιι  ππρροοκκααλλεείί..  ΌΌµµωωςς  ηη  δδηηµµοοκκρρααττίίαα
µµααςς  εείίννααιι  ιισσχχυυρρήή  κκααιι  ηη  ππρροοάάσσππιισσηη  ττωωνν  ααννθθρρώώππιιννωωνν  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν  όόλλωωνν
ααννεεξξααιιρρέέττωωςς  ττωωνν  πποολλιιττώώνν  ααδδιιααππρρααγγµµάάττεευυττηη»»,,  υυπποογγρρααµµµµίίζζεειι  κκααιι  κκααλλεείί  ττηηνν
κκυυββέέρρννηησσηη  ««νναα  κκάάννεειι  ττοο  κκααθθήήκκοονν  ττηηςς  ππρριινν  θθρρηηννήήσσοουυµµεε  κκιι  άάλλλλεεςς  ααννθθρρώώππιι--
ννεεςς  ζζωωέέςς»»..  ««ΟΟιι  δδρράάσσττεεςς  κκααιι  οοιι  οορργγααννωωττέέςς  ττωωνν  εεππιιθθέέσσεεωωνν  ππρρέέππεειι  νναα
σσυυλλλληηφφθθοούύνν  κκααιι  νναα  οοδδηηγγηηθθοούύνν  σσττηη  δδιικκααιιοοσσύύννηη»»,,  κκααττααλλήήγγεειι..

««ΟΟιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι,,  οο  λλααόόςς»»  κκααττααλλήήγγεειι  ««χχρρεειιάάζζεεττααιι  νναα  κκααττααδδιικκάάσσοουυνν  ττέέττοοιι--
εεςς  εεννέέρργγεειιεεςς  κκααιι  νναα  ααπποοµµοοννώώσσοουυνν  ααπποοφφαασσιισσττιικκάά  όόσσοουυςς    θθρρέέφφοουυνν  ττέέττοοιιοο
µµίίσσοοςς»»,,  λλέέεειι  ττοο  ΚΚΚΚΕΕ

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..  66997722772288330000

Η συνέχεια από τη σελ. 2

ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  ππεερριισσττααττιικκόό  εεξξέέδδωωσσαανν  πποολλιιττιικκάά  κκόόµµµµαατταα  

HH  ΑΑννααππλληηρρώώττρριιαα  ΥΥπποουυρργγόόςς  ττοουυ
ΣΣττρρααττοούύ  ττωωνν  ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ  σσττοο
ΑΑεερροοδδρρόόµµιιοο  ΜΜεεγγάάρρωωνν

Στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2017, η Αναπληρώτρια Υπουργός του Στρατού
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (Deputy Assistant Secretary for
Defense Exports and Cooperation of United States), αρµόδια για Αµυντικές
Εξαγωγές και Συνεργασία, κα Ann Cataldo, επισκέφθηκε το Γενικό
Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) και τις εγκαταστάσεις της Αεροπορίας Στρατού (ΑΣ)
στο Αεροδρόµιο Μεγάρων.

Σκοπός της επίσκεψής της ήταν η επισκόπηση των εξοπλιστικών
προγραµµάτων του Στρατού Ξηράς.

Η κα Ann Cataldo, συναντήθηκε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής
Άµυνας, ∆ηµήτρη Βίτσα και µε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού,
Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή, µε τους οποίους αντήλλαξε απόψεις επί
θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος των δύο χωρών.
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Για την µεγάλη ευκαιρία που
βλέπει η Κίνα στην επιχειρηµα-
τική της δραστηριότητα στην

Ελλάδα µιλάει η γερµανική εφηµερίδα
Sueddeutsche Zeitung σε ανταπόκρι-
σή της από την Αθήνα, την ώρα που η
Ευρωπαϊκή Ένωση διστάζει να επεν-
δύσει σε ελληνικό έδαφος. 

«Η Κίνα επενδύει ένα δισ. ευρώ στην
Ελλάδα και επεκτείνεται, διαρκώς
επεκτείνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
βλέπει (σ.σ. στην Ελλάδα) τον κίνδυνο,
η Κίνα την ευκαιρία», επισηµαίνει
µεταξύ άλλων η εφηµερίδα. 

«Ο κάπτεν Φου Τσενγκ Κιου, ο διε-
υθύνων σύµβουλος του Οργανισµού
Λιµένος Πειραιώς, καλύπτει στον
χάρτη τον Πειραιά µε τον αντίχειρα και
µε ένα άλλο δάχτυλο σχηµατίζει ένα
νοερό τόξο προς τον βορρά, προς την Ανατολική
Ευρώπη, την Τουρκία, την Ρωσία. 

Μετά το δάχτυλό του δείχνει προς προς την Λιβύη
και την Αίγυπτο, µετά προς την Γαλλία, την Ισπανία,
την Ιταλία και αναφωνεί: Μεγάλες αγορές! Το 2009 η
Cosco έστειλε τον καλύτερο άνθρωπό της στην
Ελλάδα, τον κάπτεν Φου, έµπειρο στη θάλασσα,

είναι καπετάνιος, στην ξηρά, είναι µάναντζερ και στον
αέρα, υπηρέτησε στην κινεζική αεροπορία. 

''Οι Έλληνες σκέφτηκαν ότι οι Κινέζοι θα τούς πάρ-
ουν το λιµάνι και θα χάσουν τις δουλειές τους. ∆εν
µάς γνώριζαν. ∆εν γνώριζαν πολλά για µας τους Κινέ-
ζους. Όµως εµείς είµαστε εδώ για να κάνουµε
µπίζνες''.

Στόχος του κάπτεν Φου είναι να
κερδίσει έδαφος ο Πειραιάς απέναντι στα
µεγάλα λιµάνια της Ευρώπης, το Ρότερν-
ταµ, την Αντβέρπη, το Αµβούργο», αναφ-
έρει η ανταπόκριση της γερµανικής
εφηµερίδας.

Η γερµανική εφηµερίδα αναφέρεται,
επίσης, και στην τουριστική συνεργασία
µεταξύ των δύο χωρών: «Tώρα έρχονται
στην Ελλάδα 200.000 Κινέζoι τον χρόνο
και σύντοµα θα µπορούσαν να αυξηθούν
σε ένα εκατοµµύριο. Ο κάπτεν Φου
κατασκευάζει, ήδη, ένα λιµάνι για κρουα-
ζιερόπλοια στον Πειραιά» γιατί, όπως
λέει, «θέλουµε να φέρουµε τις χώρες µας
πιο κοντά».

H ανταπόκριση αναφέρει, επίσης, την
δήλωση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζι-
νπίνγκ ότι η Ελλάδα είναι «ένας αξιόπι-

στος φίλος στην Ευρώπη», την διαβεβαίωση του
κάπτεν Φου ότι οι Κινέζοι «υποστηρίζουν την Ελλά-
δα. Κανένας δεν χρειάζεται να φοβάται. Οι επιχειρή-
σεις είναι επιχειρήσεις και η φιλία είναι φιλία», αλλά
και τη δήλωση του κ. Κουρουµπλή ότι «σε καµία
περίπτωση δεν γίναµε αποικία των Κινέζων. Κατα-
στήσαµε σαφές ότι είµαστε ισότιµοι εταίροι».

Sueddeutsche Zeitung:«Η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει 
στην Ελλάδα τον κίνδυνο, η Κίνα την ευκαιρία» 

ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ
Σε 6 µηνιαίες δόσεις ο φόρος εισοδήµατος επιχειρήσεων του 2018Σε 6 µηνιαίες δόσεις ο φόρος εισοδήµατος επιχειρήσεων του 2018

Πιο ελαφρύ γίνεται το τέλος επιτηδεύµατος σε περιπτώσεις επιχειρήσεων, ακόµα και µεγάλων, που «συγκατοικούν»
µε τα υποκαταστήµατά τους. Συγκεκριµένα, δεν λογίζονται ως υποκαταστήµατα, άρα δεν επιβαρύνονται µε τέλος: 

• προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελµατικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν µέχρι 30 ηµέρες.
Το χρονικό διάστηµα των 30 ηµερών κρίνεται αυτοτελώς για έκαστη συµµετοχή σε προσωρινούς εκθεσιακούς χώρους

• επαγγελµατικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόµενους ή µη, του ίδιου κτιρια-
κού συγκροτήµατος. Επισηµαίνεται ότι αν στον ίδιο κτιριακό χώρο αλλά σε διαφορετικούς ορόφους αυτού λειτουργεί
τόσο η έδρα της επιχείρησης όσο και τα τυχόν υποκαταστήµατά της, επιβάλλεται µία φορά το τέλος επιτηδεύµατος. Σε
περίπτωση που η δραστηριότητα της εν λόγω επιχείρησης επεκτείνεται και σε άλλους κτιριακούς χώρους, θα επιβληθεί
ξεχωριστό τέλος επιτηδεύµατος για το κάθε επιπλέον κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι εγκαταστάσεις της

• οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυµάτων εντός παραδοσιακών κτισµάτων, σύµφωνα µε το π.δ. 33/1979, που
λειτουργούν σε ξεχωριστά κτίρια, αλλά µε ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως ενιαία εγκατάσταση στην ίδια τουριστική µονάδα, καθώς και οι αγροτικές εκµεταλ-
λεύσεις της περίπτωσης δ' της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.3874/2010 όπως ισχύει ήτοι η παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση µέχρι και
του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης προϊόντων, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική µεταποίησή τους, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογ-
γαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων.

Με την ίδια εγκύκλιο αλλάζει και ο τρόπος καταβολής του φόρου εισοδήµατος για τα νοµικά πρόσωπα. Πλέον, για τα εισοδήµατα του 2017, τα οποία θα δηλωθούν το 2018, η
καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι, κατ' ανώτατο όριο, ισόποσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες 5 µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των πέντε επόµενων µηνών, µε την επισήµανση ότι δεν µπο-
ρούν να εκτείνονται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους, άρα δεν µπορούν να ξεπερνούν τον ∆εκέµβριο. 

Πυροβολισµοί έξω από µπαρ στη Γλυφάδα
- Ένας νεκρός και τραυµατίες

Ένας νεκρός και τέσσερις τραυµατίες είναι
ο αιµατηρός απολογισµός ένοπλης επίθ-
εσης σε µπαρ της Γλυφάδας, που έγινε

στις 04.30 τα ξηµερώµατα
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες

άνοιξαν πυρ έξω από το κατάστηµα στη συµβολή
των οδών Μεταξά και Πανδώρας, τραυµατίζοντας
αρχικά τέσσερα άτοµα, ενώ σύµφωνα µε νεότερη

πληροφόρηση ένας από τους τραυµατίες πέθανε λίγο αργότερα. Νεκρός φέρεται να
είναι ο ιδιοκτήτης του µπαρ, 37 ετών, αλβανικής καταγωγής.

Οι τραυµατίες διακοµίστηκαν και νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο Βούλας. Οι δράστες
πυροβόλησαν έξω από το µπαρ και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, ενώ τα κίνητρα του
αιµατηρού επεισοδίου δεν έχουν αποσαφηνιστεί, αλλά οι αρχές εκτιµούν πως πρόκειται
για ξεκαθάρισµα λογαριασµών. Στο σηµείο προκλήθηκε πανικός κατά τη διάρκεια του
περιστατικού.

Έξω από το µπαρ βρέθηκαν 4 κάλυκες, ενώ το υλικό από τις κάµερες ασφαλείας του
µπαρ εξετάζεται από τις αρχές προκείµενου να βρεθούν στοιχεία στην υπόθεση.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ
8855  ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ
ΝΝΑΑ ΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ
((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ∆∆ΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ
ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, 
οροφοδιαµέρισµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίνα
γραφείο, 1WC, κουφώµατα αλο-
υµινίου διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό
ηλεκτρικό τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. Κοντά σε αστική συγκοινωνία
και προαστιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα 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

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490
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
master), 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.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
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)

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 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
(ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105580781 / 6977456187 

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΠΠΟΟ
ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088
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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 ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ
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