
ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ
ΕΕννίίσσχχυυσσηη  κκααιι  κκάάλλυυψψηη  κκεεννώώνν  

σστταα  ΤΤµµηηµµάάτταα  ΑΑσσφφααλλεείίααςς
ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  κκααιι  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

ΝΝέέαα  θθααλλάάσσσσιιαα  ρρύύππααννσσηη  σσττηη  θθάάλλαασσσσαα  
ττοουυ  λλιιµµααννιιοούύ  ΙΙκκοοννίίοουυ  σσττοο  ΚΚεερρααττσσίίννιι  

Η ρύπανση προκλήθηκε κατά τη διαδικασία
εφοδιασµού µε καύσιµα του φορτηγού

πλοίου «KATΗERINE BORCHARD» από το
εφοδιαστικό δεξαµενόπλοιο «Μαίναλον»,
που πριν µερικές ηµέρες στην Ελευσίνα 
διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζει ελλείψεις 

ΤΤοονν  ΠΠρροοέέδδρροο  
ττηηςς  ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίααςς  

εεππιισσκκέέφφθθηηκκεε    
οο  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΦΦυυλλήήςς

σσττοο  ΠΠρροοεεδδρριικκόό
ΜΜέέγγααρροο

Την αµέριστη συµπαράσταση του, για την ευόδωση
της αναπτυξιακής προσπάθειας του ∆ήµου, εξέφρασε 

ο Προκόπης Παυλόπουλος.  

Το µήνυµα της Φ. Γεννηµατά από την Ελευσίνα
ΓΓεεννννιιοούύννττααιι  πποολλλλέέςς  εευυκκααιιρρίίεεςς  γγιιαα  ττηη  ννεεααννιικκήή  

εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκόόττηητταα  κκααιι  ττηηνν  εεξξωωσσττρρέέφφεειιαα  
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∆∆ιιήήµµεερροο  ππρρόόλληηψψηηςς  κκααττάά
ττοουυ  κκααρρκκίίννοουυ  ττοουυ  µµαασσττοούύ

δδιιοορργγααννώώννεειι  οο  
ΕΕξξωωρρααϊϊσσττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς

∆∆ΡΡΟΟΣΣΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΗΗ  
σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  

µµεε  ττοο  ΕΕλλλληηννιικκόό  ΊΊδδρρυυµµαα
ΟΟγγκκοολλοογγίίααςς

22..000000..000000  εευυρρώώ  γγιιαα  για την 
αποκατάσταση των διατηρητέων

κτιρίων του ΙΡΙΣ 
Έχουν χαρακτηρισθεί ιστορικά διατηρητέα µνηµεία και

 θα αποτελέσουν υποδοµές για την Πολιτιστική πρωτεύουσα, ενώ
θα συνεχίσουν την πολιτιστική τους χρήση και µετά το 2021.   

Έχει κληθεί να παραστεί εκπρόσωπος της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
για την Εγκληµατικότητα 
και την παραβατικότητα 

στον ∆ήµο Αχαρνών
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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

���������

2-θριάσιο Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017

Ασπρόπυργος
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ. 

Ρόδου 6  & Θριασίου, 2105576086

Ελευσίνα
Καρατζάς Γεώργιος Ε. 

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

Μάνδρα

Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον Γρηγόρης Μικρογεύµατα, 2105550309

Aχαρνές
ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Καραµανλή 38-40,

Εντός Parking Καταστήµατος ΑΒ Βασιλόπουλος,
2102446460

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Παππού Γεωργία Ι. Λεωφόρος Φυλής 186, 
Σ2102474995

Χαϊδάρι

Μπούρδης Σπύρος Σωκράτους 77 & Άνδρου 7, 
Χαϊδάρι, 2130231857

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος 

Η θερµοκρασία από 16 έως 26
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα *

Μαρίνος , Λουκά του Ευαγγελιστού,
Αγίου Μαρίνου του γέροντος

Έχει κληθεί να παραστεί εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για την Εγκληµατικότητα και 

Παραβατικότητα στον ∆ήµο Αχαρνών

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Εσωτερικών Παν.
Σκουρλέτη µε θέµα την ενίσχυση των Τµηµά-
των Ασφαλείας σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο,

κατέθεσε η βουλευτής Αττικής, Εύη Χριστοφιλοπούλου 
Στην ερώτηση επισηµαίνονται τα εξής:

Η εµπέδωση κλίµατος ασφάλειας και η πρόλ-
ηψη και καταστολή της  εγκληµατικής δραστηριότητας,
προϋποθέτουν ισχυρή αστυνοµική παρουσία. Τα Τµή-
µατα Ασφάλειας στην Ελευσίνα και στον Ασπρόπυργο
αποτελούν κέντρο αναφοράς για την προστασία των
πολιτών της ∆υτικής Αττικής. 

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνοµικών
Υπαλλήλων ∆υτικής Αττικής τα εν λόγω τµήµατα αντιµε-
τωπίζουν τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και οχήµα-
τα. 

Οι αστυνοµικοί έχουν φτάσει στα όριά τους καθώς
δουλεύουν αδιάκοπα ώστε να φέρουν εις πέρας τις
υπηρεσίες τους ενώ πολλές φορές πληρώνουν οι ίδιοι
τα έξοδα συντήρησης των περιπολικών. 

Παράλληλα, ένας µεγάλος αριθµός της αστυνοµικής
δύναµης απασχολείται στο Μεταγωγών και µε τη
φύλαξη επισήµων ή στόχων στο κέντρο της Αθήνας,
µειώνοντας ακόµα περισσότερο τη συχνότητα και την
αµεσότητα της αστυνόµευσης.

Αυτή τη στιγµή στο Τµήµα Ασφάλειας Ασπροπύργου
υπηρετούν 13 άτοµα και ενώ υπάρχουν 3 οχήµατα, λει-
τουργεί µόνο το ένα. Στο Τµήµα Ασφάλειας Ελευσίνας
υπηρετούν 9 άτοµα µε ένα µόλις  όχηµα διαθέσιµο.
Συνολικά 2 περιπολικά για µια έκταση 139 km2.

Επειδή  στους ∆ήµους της Ελευσίνας και του Ασπρ-
οπύργου η ραγδαία αύξηση της εγκληµατικότητας επηρ-
εάζει δυσµενώς την καθηµερινότητα των πολιτών και οι
τεράστιες ελλείψεις στα Τµήµατα Ασφαλείας δεν βοηθ-
ούν την αντιµετώπιση της κατάστασης, ερωτάσθε:

1.   Σκοπεύετε να ενισχύσετε τη δυναµικότητα των
Τµηµάτων Ασφαλείας Ελευσίνας και Ασπροπύργου;

Η ερωτώσα βουλευτής
Εύη Χριστοφιλοπούλου

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ 
ΕΕννίίσσχχυυσσηη  κκααιι  κκάάλλυυψψηη  κκεεννώώνν  

σστταα  ΤΤµµηηµµάάτταα  ΑΑσσφφααλλεείίααςς  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  
κκααιι  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

Σήµερα 18/10/2017 θα πραγµατοποιηθεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την  Εγκληµατικότητα και Παραβατικότητα
στον  ∆ήµο Αχ αρν ών . Η ∆ηµόσια συν εδρίαση του Σώµατος που θα γίν ει στην  αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου (2ος όροφος ∆ηµαρχ ιακού Μεγάρου)  και ώρα 18:30 µε θέµα:

Συζήτηση και εν ηµέρωση για την  Εγκληµατικότητα και Παραβατικότητα στον  ∆ήµο Αχ αρν ών .
Α) Παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Β) Παρουσία της φυσικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ.
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Με τον  Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπη
Παυλόπουλο συν αν τήθηκε το πρωί της ∆ευτέρας
16 Οκτωβρίου ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-

πούς. 
Η συν άν τηση πραγµατοποιήθηκε στο Προεδρικό

Μέγαρο, όπου ο ∆ήµαρχος εν ηµέρωσε τον  Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας για την  πορεία των  µεγάλων  αν απτυξιακών
έργων  του ∆ήµου Φυλής καθώς και θέµατα που απασχο

λούν  την  Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Ο κος Προκόπης Παυλόπουλος ο οποίος έχει ιδιαίτερ-

ους δεσµούς  µε τον  ∆ήµο Φυλής, καθώς τον  Ιαν ουάριο
του 2016 είχ ε αν ακηρυχθεί σε επίσηµη τελετή επίτιµος
∆ηµότης, εξέφρασε από την  πλευρά του στον  ∆ήµαρχο
Χρήστο Παππού, το εν διαφέρον  και την  αµέριστη
συµπαράσταση του, για την  ευόδωση της αν απτυξιακής
προσπάθειας του ∆ήµου Φυλής.   

Τον Προέδρο της ∆ηµοκρατίας συνάντησε 
ο ∆ήµαρχος Φυλής στο Προεδρικό Μέγαρο

Την αµέριστη συµπαράσταση του, για την ευόδωση της αναπτυξιακής
προσπάθειας του ∆ήµου, εξέφρασε ο Προκόπης Παυλόπουλος.   

22..000000..000000  εευυρρώώ  γγιιαα  τταα
δδιιααττηηρρηηττέέαα  ττοουυ  ΙΙΡΡΙΙΣΣ

∆∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση
της Υπουργού  Εργασίας Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.
Ευτυχίας Αχτσιόγλου και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονοµικών κ. Γεωργίου Χουλιαράκη, σύµφω-
να µε την οποία θα διατεθούν 2.000.000 ευρώ από
τις πιστώσεις του 2017 του Λογαριασµού Κοινωνι-
κής Πολιτικής του ΟΑΕ∆, για την αποκατάσταση –
για πολιτιστική χρήση – των διατηρητέων κτιρίων
του ΙΡΙΣ, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ιστορικά
διατηρητέα µνηµεία και θα αποτελέσουν υποδοµές
για την Πολιτιστική πρωτεύουσα και θα συνεχίσουν
την πολιτιστική τους  χρήση και µετά το 2021.   

«∆εν δώσαµε τέλος στην πολυδιάσπαση, για
να πέσουµε σε βαρονίες και τιµάρια. Οι βαρό-
νοι και οι φεουδάρχες τέρµα», ανέφερε η Πρόε-
δρος του ΠΑΣΟΚ και Επικεφαλής της ∆ηµοκρ-
ατικής Συµπαράταξης Φώφη Γεννηµατά σε
οµιλία που πραγµατοποίησε, στην  κατάµεστη
αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας   

Αναφερόµενη στο ταξίδι του πρωθυπουργού
στις Ηνωµένες Πολιτείες, η πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ, επισήµανε: «Το ταξίδι του πρωθυπο-
υργού στις Ηνωµένες Πολιτείες είναι µια ευκαι-
ρία για να αναδείξουµε και αξιοποιήσουµε τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας υπέρ των
εθνικών συµφερόντων. Υπέρ της ασφάλειάς

µας, της προστασίας των κυριαρχικών δικαι-
ωµάτων µας. Η ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη
στο πλαίσιο της πολιτικής µας για Εθνική
Γραµµή, στέκεται θετικά σε κάθε προσπάθεια
υπεράσπισης των εθνικών µας συµφερόν-
των και αναµένει από τον πρωθυπουργό
απτά αποτελέσµατα».

Η κα Γεννηµατά επισκέφτηκε και το δηµα-
ρχείο Ελευσίνας όπου ενηµερώθηκε από τον
δήµαρχο Γεώργιο Τσουκαλά για τη προετοι-
µασία της πόλης ως Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας της Ευρώπης το 2021.

Αµέσως µετά έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η Ελευσίνα δικαία κέρδισε τον τίτλο της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Η

Ελευσίνα πάντα από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα παραπέµπει την Ελλάδα της παραγωγής. Τώρα δίνεται η δυνατότ-
ητα για µετάβαση σε ένα άλλο πρότυπο. Από τα νέφη της τσιµινιέρας η πόλη και η περιοχή ολόκληρη µπορεί να αντα-
ποκριθεί στη σύγχρονη πρόκληση της καινοτοµίας, της εξωστρέφειας, της νεανικής επιχειρηµατικότητας. 

Και αυτό σηµαίνει δηµιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας για νέους αυξηµένων προσόντων. Και αυτή η νέα
µορφή ανάπτυξης µπορεί και πρέπει να επηρεάσει θετικά και την ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Αττικής. Το 2021 είναι
αύριο. Χρειάζεται συστηµατική δουλειά και ισχυρή συνεργασία ∆ήµου, Περιφέρειας, ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα.
Εµείς θα είµαστε εδώ για να στηρίξουµε µε κάθε τρόπο και µε όλες µας τις δυνάµεις αυτή την φιλόδοξη προσπάθεια».

Το µήνυµα της Φ. Γεννηµατά από την Ελευσίνα
ΓΓεεννννιιοούύννττααιι  πποολλλλέέςς  εευυκκααιιρρίίεεςς  γγιιαα  ττηη  ννεεααννιικκήή  

εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκόόττηητταα  κκααιι  ττηηνν  εεξξωωσσττρρέέφφεειιαα  
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Καθαρίστηκαν οι πρώτες παραλίες από 
το µαζούτ: Ποιες παραδίδονται στο κοινό

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισµός ορισµένων παραλιών που
επλήγησαν από τη βύθιση του δεξαµενοπλοίου «Αγία Ζώνη
ΙΙ».

Σήµερα θα γίνει η παράδοση του πρώτου τµήµατος από
τις παραλίες του Σαρωνικού κόλπου.

Στην παράδοση θα παρευρεθεί ο υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουµπλής, ο υφυπο-
υργός Νεκτάριος Σαντορινιός, ο γ.γ. Ναυτιλίας ∆ιονύσης
Χαράλαµπος Καλαµατιανός και ο γ.γ. Λιµένων, Λιµενικής
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Χρήστος Λαµ-
πρίδης, ο αρχηγός του Λιµενικού Σώµατος, αντιναύαρχος
Σταµάτης Ράπτης, στελέχη του λιµενικού καθώς και ο δήµα-
ρχος Παλαιού Φαλήρου, ∆ιονύσης Χατζηδάκης.

Το δεύτερο τµήµα στην περιοχή της Πειραϊκής θα παρα-
δοθεί την  Πέµπτη, καθώς έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαι-
τούµενες εργασίες καθαρισµού της ακτογραµµής. Στο
πλαίσιο της διαδικασίας παράδοσης των ακτών, θα συνταχθ-
ούν και θα υπογραφούν πρακτικά επιθεώρησης της ολοκ-

λήρωσης καθαρισµού και παράδοσης των συγκεκριµένων
ακτών.

Σύµφωνα µε τη σηµερινή συνεδρίαση του συντονιστικού
οργάνου, η κατάσταση στις παραλίες στη Σαλαµίνα παρου-
σιάζεται βελτιωµένη.

138 άτοµα εργάστηκαν στον όρµο Σεληνίων-Λιµνιώνα-
Κυνόσουρας-Αγίου Νικολάου από  µε πιεστικά µηχανήµατα
και λοιπά µηχανικά µέσα.

Παράλληλα δύτες καθάρισαν τον βυθό.
Οι εργασίες καθαρισµού αναµένεται να ολοκληρωθούν σε

σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Βελτιωµένη είναι η κατάσταση και στη θαλάσσια περιοχή

του Αλίµου και συγκεκριµένα στο Α' και Β' Αλίπεδο.
49 άτοµα επιχείρησαν στην περιοχή των µαρίνων της

Γλυφάδας και ειδικότερα στις ακτές, και σύντοµα θα ολοκ-
ληρωθούν.

Στην εγκατάσταση «Αστέρας Γλυφάδας», ένα συνεργείο
αποτελούµενο από 20 άτοµα της αναδόχου εταιρείας
επιχείρησε εργασίες καθαρισµού ενώ στην επιχείρηση έλαβε
µέρος και ένα περιπολικό σκάφος του Λιµενικού Σώµατος -
Ελληνικής Ακτοφυλακής, ένα ιδιωτικό σκάφος απορρύπαν-
σης, και λοιπά σκάφη της αναδόχου εταιρείας.

Στον "αέρα" θα βρεθεί η Ελλάδα στην περίπτωση
που χρειαστεί νέο πρόγραµµα στήριξης από το
φθινόπωρο του 2018, σηµειώνει σε δηµοσίευµά

το Bloomberg, αφού το ελληνικό πρόγραµµα λήγει τον
Αύγουστο του 2018. 

Όπως αναφέρει το πρακτορείο αξιωµατούχοι που
εµπλέκονται µε το ελληνικό πρόγραµµα - το οποίο λήγει
τον Αύγουστο του 2018 - αναφέρουν ότι δεν έχουν
«αντοχές» για ακόµη ένα δεσµευτικό πρόγραµµα διάσω-
σης.

Εξαντληµένοι από τις επταετείς αδιάλειπτες αγω-
νιώδεις διαπραγµατεύσεις, τόσο η Αθήνα, όσο και οι
Ευρωπαίοι πιστωτές είναι πρόθυµοι να γυρίσουν σελίδα,
σχολιάζει, συµπληρώνοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να
αποδείξει ότι µπορεί να πορευτεί µόνη της, την ώρα που
οι πιστωτές της Ευρωζώνης πρέπει να είναι σίγουροι ότι
µπορούν να πάρουν πίσω τα χρήµατά τους.

«∆εν υπάρχει πολιτική βούληση για άλλο πρόγραµµα,
ούτε στην Αθήνα, ούτε µεταξύ των πιστωτών, αλλά το
Eurogroup θέλει να κρατήσει την Ελλάδα δέσµια, προ-
κειµένου να διασφαλίσει ότι τα δάνεια που έχει λάβει θα
αποπληρωθούν και ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να
εφαρµόζει µεταρρυθµίσεις. 

Εποµένως το ερώτηµα είναι ποια είναι η καλύτερη
δυνατή διευθέτηση για να επιτευχθεί ο στόχος», παρατ-
ηρεί ο Mujtaba Rahman της Eurasia Group.

Η Ελλάδα βασίζεται στον ρυθµό εφαρµογής των µετα-
ρρυθµίσεών της και στη δύναµη της οικονοµικής ανά-
καµψης στα επόµενα δύο τρίµηνα για να δείξει στους
πιστωτές ότι µπορεί να υλοποιήσει τις δεσµεύσεις της. Η
νέα αξιολόγηση θα ξεκινήσει στις 23 Οκτωβρίου, οπότε
και θα γίνει η επιστροφή των επικεφαλής των θεσµών
στην Αθήνα.

Οι χαµηλές χρηµατοδοτικές υποχρεώσεις στα επόµενα
χρόνια και τα νέα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους θα µπο-
ρούσαν ενδεχοµένως να διευκολύνουν µια "καθαρή
έξοδο" από το πρόγραµµα. 

Το προφίλ του χρέους και η σχεδιαζόµενη δηµιουργία
αποθεµατικού - µαξιλαριού ασφαλείας θα µπορούσαν να
πείσουν τους επενδυτές ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται νέα
πιστωτική γραµµή ή δάνεια στο πλαίσιο νέου προγράµ-
µατος, µετά το 2018, όπως αναφέρουν αξιωµατούχοι
που συµµετέχουν στις συνοµιλίες, τονίζεται στο σχετικό
δηµοσίευµα του πρακτορείου.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι πεπεισµένοι. Για να οικοδοµηθ

εί αυτό το µαξιλάρι ασφαλείας που θα κρατήσει τη
χώρα στη ζωή για τουλάχιστον έναν χρόνο, µετά από το
τέλος του προγράµµατος, αποδεικνύοντας παράλληλα
ότι επανακτά την εµπιστοσύνη των αγορών, η Ελλάδα θα
κληθεί να προχωρήσει και σε περισσότερες εκδόσεις
οµολόγων στους επόµενους 10 µήνες και να ενισχύσει
τις διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων.

Η εµπειρία δείχνει ότι δεν θα είναι εύκολο, σχολιάζει το
Bloomberg, κάνοντας µνεία στις ιδιωτικοποιήσεις που
εκκρεµούν. Οπως αναφέρει, µια σειρά από ιδιωτικοποιή-
σεις και επενδύσεις όπως µε χαρακτηριστικό παράδειγ-
µα του Ελληνικού, καθυστερούν.

Η Ελλάδα χρειάζεται «µεταρρυθµίσεις που θα προσελ-
κύσουν επενδύσεις, ειδικότερα από το εξωτερικό», επι-
σηµαίνει ο Αθανάσιος Βαµβακίδης, αναλυτής της Bank of
America Merrill Lynch, αναφερόµενος στον αργό ρυθµό
εφαρµογής τους.

ΑΑυυττέέςς  ττιιςς  ΚΚυυρριιαακκέέςς  θθαα  εείίννααιι
ααννοοιιχχττάά  τταα  κκαατταασσττήήµµαατταα  µµέέχχρριι

ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  22001177

Σχ ετικά µε την  προαιρετική λειτουργία των  εµπο-
ρικών  καταστηµάτων  τις Κυριακές διευκριν ίζεται
ότι το ισχ ύον  καθεστώς παραµέν ει αµετάβλητο,

σύµφων α µε τις προβλέψεις του ν όµου 4177/2013. 
Συγκεκριµέν α, τα εµπορικά καταστήµατα µπορούν

ν α λειτουργούν  κατά τις παρακάτω οκτώ Κυριακές:

1) Την  πρώτη Κυριακή κατά την  έν αρξη των  δύο
τακτικών  εκπτωτικών  περιόδων

2) Τις δύο (2) Κυριακές πριν  από την  ηµέρα των  Χρι-
στουγέν ν ων

3) Την  Κυριακή των  Βαΐων

4) Την  τελευταία Κυριακή κάθε έτους και

5) ∆ύο Κυριακές συν ολικά κατά τη διάρκεια των
εν διάµεσων  εκπτωτικών  περιόδων

Συγκεκριµέν α για το τρέχ ον  έτος τα καταστήµατα θα
παραµείν ουν  αν οικτά τις εξής οκτώ Κυριακές (µε χ ρο-
ν ολογική σειρά):

5 Νοεµβρίου 2017
17 ∆εκεµβρίου 2017
24 ∆εκεµβρίου 2017
31 ∆εκεµβρίου 2017

BBBBlllloooooooommmmbbbbeeeerrrrgggg::::    ΣΣΣΣττττοοοονννν    """"ααααέέέέρρρραααα""""    ηηηη    χχχχώώώώρρρραααα,,,,    αααανννν    χχχχρρρρεεεειιιιαααασσσσττττεεεείίίί    
σσσσττττήήήήρρρριιιιξξξξηηηη    ααααππππόόόό    ττττοοοο    φφφφθθθθιιιιννννόόόόππππωωωωρρρροοοο    ττττοοοουυυυ    2222000011118888
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Με ένα µπαράζ επιθέσεων κατά αλλοδαπών εργατών,
που ξεκίνησε το 2016 και κλιµακώθηκε το διάστηµα
Απριλίου-Ιουνίου 2017, συνδέονται οι δράστες του

ξυλοδαρµού του 39χρονου Πακιστανού Ασφάκ Μαχµούντ το
περασµένο Σάββατο στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για νεαρούς,
ηλικίας από 15 έως 19 ετών που ζουν στην Γκορυτσά Ασπρ-
οπύργου. Οι τρεις απ’ αυτούς συνελήφθησαν την Πέµπτη,
καθώς στα σπίτια τους βρέθηκαν ένα ρόπαλο του µπέιζµπολ και
δενδρύλλια κάνναβης, ενώ άλλοι δύο ανακρινόµενοι στην Ασφ-
άλεια ∆υτικής Αττικής οµολόγησαν την ανάµειξή τους στο περι-
στατικό και παραπέµφθηκαν στον ανακριτή ανηλίκων.

Τη δράση της οµάδας είχε περιγράψει µε λεπτοµέρεια σε
υπόµνηµά του προς το Τµήµα Ασφαλείας Ασπροπύργου ένα
από τα θύµατά της, 48χρονος υπήκοος Πακιστάν, τον περα-
σµένο Απρίλιο. «Στις 9.30 το βράδυ της 30ής Απριλίου επέστρ-
εφα σπίτι µου µε το λεωφορείο 855 που διασχίζει το κέντρο του
Ασπροπύργου και την περιοχή Γκορυτσά. Μέσα στο λεωφορείο
ήταν µια οµάδα νεαρών µε κοντά µαλλιά, µαύρες µπλούζες και
φόρµες. Οταν κατέβηκα από το λεωφορείο, οι δράστες µε ακο-
λούθησαν και έπειτα από 50 µέτρα ο ένας απ’ αυτούς µου
φώναξε “Σαλάµ Αλέκουµ”, προφανώς για να σιγουρευθούν ότι
είµαι µουσουλµάνος. Γύρισα το κεφάλι µου και µου επιτέθηκαν
µε σιδερογροθιές στο κεφάλι. Ενώ µε χτυπούσαν φώναζαν
“Πακιστανός είναι, βαράτε τον”».

Αναγνώρισε τον 18χρονο

Σε φωτογραφίες που του έδειξαν µερικούς µήνες αργότερα οι
αστυνοµικοί του τµήµατος Ασφαλείας Ασπροπύργου, το θύµα
αναγνώρισε τον έναν από τους δράστες και κατέθεσε µήνυση
εναντίον του. Πρόκειται για 18χρονο κάτοικο της περιοχής, ο
οποίος µαζί µε τον µικρότερο αδελφό του συνελήφθησαν την
Πέµπτη, στο πλαίσιο της έρευνας για τον ξυλοδαρµό του Ασφάκ
Μαχµούντ. Οι δυο τους έχουν συµµετάσχει στις περισσότερες
βίαιες επιθέσεις στην περιοχή, όχι µόνο κατά αλλοδαπών
εργατών αλλά και αστυνοµικών.

Το ένα από τα αδέλφια, ηλικίας 18 ετών, κατηγορείται ότι
συµµετείχε σε οµάδα που επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια µε
σιδερογροθιές στο κεφάλι έναν ακόµα Πακιστανό εργάτη, µέσα
στο σπίτι του στη Γκορυτσά Ασπροπύργου. Στη διάρκεια του
ξυλοδαρµού φέρονται να τον απειλούσαν, «αν δεν φύγεις από
τη χώρα, θα σε κάψουµε ζωντανό». Μερικούς µήνες αργότερα,
ο 47χρονος υπήκοος Πακιστάν αναγνώρισε τρεις από τους δρά-
στες και κατέθεσε ότι το κίνητρο της επίθεσης ήταν ρατσιστικό.

«Οι επιθέσεις έχουν σαφή και δηλωµένα από τους δράστες 

ρατσιστικά χαρακτηριστικά, καθώς συνοδεύονται από ύβρεις
σχετιζόµενες µε την καταγωγή των θυµάτων και απειλητικές
φράσεις όπως “φύγετε από τη χώρα, θα σας χτυπάµε κάθε µέρα
µέχρι να φύγετε”, που έχουν στόχο τον εκφοβισµό τους», επι-
σηµαίνεται σε µηνυτήρια αναφορά, την οποία κατέθεσαν τον
Ιούνιο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Ελληνική Ενωση για
τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, η ΜΚΟ Solidarity Now και η
ΚΕΕΡΦΑ (Κίνηση Ενωµένοι Ενάντια στον Ρατσισµό και στη
Φασιστική Απειλή).

Το ίδιο διάστηµα, πάντως, η οµάδα των νεαρών έχει βρεθεί
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της υποδιεύθυνσης Κρατικής
Ασφάλειας εξαιτίας επιθέσεων κατά αστυνοµικών. Το πρώτο
από τα περιστατικά κατεγράφη τη 13η Απριλίου. Υστερα από
καταγγελίες για φθορές στον σταθµό του Προαστιακού στον
Ασπρόπυργο, αστυνοµικοί προσήγαγαν στο τοπικό τµήµα
πέντε νεαρούς. Ανάµεσά τους ήταν και ο µεγαλύτερος από τα
δύο αδέλφια, που έχει αναγνωριστεί ως δράστης των επιθέ-
σεων κατά αλλοδαπών. Ενώ παρέµεναν στο τµήµα διαπ-
ληκτίστηκαν µε τους αστυνοµικούς και τραυµάτισαν τον αξιωµα-
τικό υπηρεσίας. Την ίδια ώρα, περίπου δέκα «αλληλέγγυοι» που
παρέµεναν απέξω, έκαναν έφοδο και τραυµάτισαν έναν ακόµα
αστυνοµικό. Τελικά, συνελήφθησαν και εις βάρος τους
σχηµατίστηκε δικογραφία για αντίσταση, απείθεια, επικίνδυνες
σωµατικές βλάβες κ.ά.

Το πρωί της Πέµπτης, αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφ-
άλειας ∆υτικής Αττικής έκαναν έρευνα στα σπίτια των δύο αδε-
λφών και ενός 19χρονου υπόπτου για τον ξυλοδαρµό του
Ασφάκ Μαχµούντ. 

Το µικρότερο από τα δύο αδέλφια, που αναγνωρίστηκε από
τον 39χρονο Πακιστανό ως ο ένας από τους δράστες του ξυλο-
δαρµού, παραπέµφθηκε στον 2ο ανακριτή ανηλίκων σε εκτέλε-
ση εντάλµατος βίαιης προσαγωγής. Στην προανακριτική του
απολογία προσπάθησε να απεµπλέξει τον µεγαλύτερο και
«φορτωµένο» µε εκκρεµοδικίες αδελφό του, υποδεικνύοντας ως
συνεργούς του στην επίθεση έναν 18χρονο και έναν 15χρονο.
Εξεταζόµενοι, παραδέχθηκαν την ανάµειξή τους στο περιστα-
τικό.Οι αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας,
πάντως, µελετούν το κίνητρο των επιθέσεων κατά των αλλο-
δαπών. ∆ιερευνούν δηλαδή το ενδεχόµενο να µην είναι αµιγώς
ρατσιστικό, αλλά να συνδέεται µε τα µεροκάµατα των αλλο-
δαπών που απασχολούνται στα θερµοκήπια ή µε άλλες δρα-
στηριότητες, όπως η διακίνηση λαθραίων τσιγάρων. Τις εκδοχές
αυτές απορρίπτουν νοµικοί και µέλη οργανώσεων που παρακο-
λουθούν τις εξελίξεις στην περιοχή.

«Κ»

ΚΕ∆Ε: Καταγγέλλει 
τον αποκλεισµό των δήµων
από το «πράσινο ταµείο»

Ω ς απαρά-
δ ε κ τ ο ς
χ α ρ α κ -

τηρίζεται από την
ΚΕ∆Ε ο αποκλει-
σµός της πλειοψ-
ηφίας των δήµων
από πρόγραµµα
του Πράσινου
Ταµείου που
αφορά «∆ράσεις

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
Ειδικότερα, το Πράσινο Ταµείο µε την

Πρόσκληση (αριθµ. πρωτ. 5182/ 9-10-
2017) την οποία εξέδωσε και αφορά «∆ρά-
σεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, καλεί
τους ∆ήµους της χώρας, να υποβάλλουν
τις προτάσεις τους για το έτος 2017.

Ουσιαστικά, σύµφωνα µε την ΚΕ∆Ε, η
σχετική πρόσκληση αποκλείει την πλει-
ονότητα των δήµων της χώρας καθώς απε-
υθύνεται αποκλειστικά σε ΟΤΑ που έχουν
τουλάχιστον έναν οικισµό µε πληθυσµό
άνω των 5.000 κατοίκων, βάσει της τελευ-
ταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ.

Αυτό πρακτικά, σηµειώνει η ΚΕ∆Ε,
συνεπάγεται τον αποκλεισµό του µεγαλύτε-
ρου µέρους των δήµων της Χώρας, συµπε-
ριλαµβανοµένων όλων των µικρών,
ορεινών, και αποµακρυσµένων ∆ήµων.

Με αφορµή τη σχετική εξέλιξη ο Πρόεδρ-
ος της ΚΕ∆Ε επισηµαίνει ότι «οι δράσεις
της αστικής αναζωογόνησης αφορούν
όλους τους ∆ήµους και όχι µόνο αυτούς
που πληρούν το κριτήριο της ύπαρξης
ενός οικισµού άνω των 5 χιλ. κατοίκων.

Για το λόγο αυτό η ΚΕ∆Ε καλεί τη
∆ιοίκηση του Πράσινου Ταµείου και το
εποπτεύον Υπουργείο να ανακαλέσουν
την εκδοθείσα Πρόσκληση και να αναπρο-
σαρµόσουν τους όρους της, προκειµένου
να αποφευχθεί ο αποκλεισµός από τη δια-
δικασία υποβολής προτάσεων της πλειοψ-
ηφίας των ∆ήµων».

Η ΚΕ∆Ε, υπογραµµίζεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, «έχει ζητήσει κατ’  επανάληψη
από τη ∆ιοίκηση του Πράσινου Ταµείου να
υπάρξει επιτέλους τυπική συνεργασία
µεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου
Βαθµού και Πράσινου Ταµείου. 

Με το τρόπο αυτό θα µπορούσε να υπάρ-
ξει σωστή διάγνωση των αναγκών και να
προσδιοριστούν οι προτεραιότητες των
∆ήµων αναφορικά µε τις προσκλήσεις που
εκδίδονται και τα κριτήρια επιλεξιµότητας
των δράσεων που χρηµατοδοτούνται».

ΕΕφφηηββιικκόό  ««ττάάγγµµαα  εεφφόόδδοουυ»»  ααλλώώννιιζζεε  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
Η οµάδα των νεαρών έχει βρεθεί ξανά  στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας 



ΜΜΜΜ ε θρησκευτική ευλάβεια και κάθε µεγαλοπρέ-
πεια εορτάστηκε και φέτος, την Κυριακή 15
Οκτωβρίου, η εορτή της Ιεράς Μονής των

Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στη Φυλή, χοροστα-
τούντος του Μητροπολίτη Ωρωπού και Φυλής κ.κ. Κυπρ-
ιανού και µε τη συµµετοχή δεκάδων κληρικών από την
Ελλάδα και εκπροσώπων από το εξωτερικό, εκπρ-
οσώπων του ελληνικού κοινοβουλίου, πολιτευτών, εκπρ-
οσώπων της ∆ηµοτικής Αρχής προεξάρχοντος του
∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, και πλήθος πιστών.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις της Πανήγυρις της Ιεράς
Μονής ξεκίνησαν το Σάββατο 14 Οκτωβρίου µε τον αγια-
σµό και τον µέγα εσπερινό και ολοκληρώθηκαν την Κυρ-
ιακή 15 Οκτωβρίου µε τον Όρθρο, τη θεία λειτουργία και
τη λιτάνευση της ιεράς Εικόνας και των αγίων Λειψάνων
το πρωί και τον εσπερινό το απόγευµα. 

Στην Ιερά Μονή Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης συνέρ-
ευσε πλήθος πιστών και τις δύο ηµέρες της πανήγυρης,
προκειµένου να προσκυνήσει, ενώ οι εκδηλώσεις κορ-
υφώθηκαν µε την περιφορά της ιεράς Εικόνας και των
αγίων Λειψάνων.

Μετά την περιφορά, στο Μεγάλο Αρχονταρίκι της
Μονής, ο Μητροπολίτης Ωρωπού και Φυλής, κ. Κυπρ-
ιανός, υποδέχθηκε µε εγκαρδιότητα κληρικούς και επισή-
µους, τους καλωσόρισε και τους ευχαρίστησε για τη 

συµµετοχή τους στην Ιερά Πανήγυρη και για τις ευχές
που του απεύθυναν τόσο για την ονοµαστική του εορτή
όσο και για την επέτειο των 10 ετών από την χειροτόν-
ησή του ως Επισκόπου, την 6η Οκτωβρίου 2007, καθώς
και των 50 ετών ιεροσύνης του. 

Ο Μητροπολίτης υποδέχθηκε εγκάρδια τον ∆ήµαρχο
Φυλής, Χρήστο Παππού, και τον ευχαρίστησε για τη
βοήθεια που παρέχει προς την τοπική κοινωνία της
∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής και του ∆ήµου ευρύτερα. Με
θερµά λόγια ανταπέδωσε τον χαιρετισµό και ο ∆ήµαρχος
Φυλής, Χρήστος Παππούς. «Εµείς δεν κάνουµε τίποτα
περισσότερο από ότι είναι υποχρέωση να κάνουµε σε
χώρους σαν αυτόν που υπηρετείτε εσείς», υπογράµµισε
ο ∆ήµαρχος Φυλής και ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη
«για τους ποιµαντικούς του λόγους, την αγάπη του και
την προσωπικότητά του». Ο Χρήστος Παππούς ευχήθη-
κε στον Μητροπολίτη για την ονοµαστική του εορτή
καθώς και για τα 50 χρόνια ιεροσύνης του και τον διαβε-
βαίωσε ότι ο ∆ήµος Φυλής θα είναι πάντα κοντά στη Ιερά
Μονή Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, όπως είναι κοντά
σε όλα τα µοναστήρια της περιοχής.
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ΠΠοοδδηηλλααττοοδδρροοµµίίαα  κκααιι  ηηµµεερρίίδδαα
κκααττάά  ττοουυ  κκααρρκκίίννοουυ  ττοουυ  µµαασσττοούύ

δδιιοορργγααννώώννεειι  οο  εεξξωωρρααϊϊσσττιικκόόςς
σσύύλλλλοογγοοςς  ∆∆ΡΡΟΟΣΣΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΗΗ

∆∆ιιήήµµεερροο  ππρρόόλληηψψηηςς  κκααττάά  ττοουυ
κκααρρκκίίννοουυ  ττοουυ  µµαασσττοούύ  δδιιοορργγααννώώννεειι
οο  εεξξωωρρααϊϊσσττιικκόόςς  σσύύλλλλοογγοοςς

∆∆ΡΡΟΟΣΣΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΗΗ  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττοο
ΕΕλλλληηννιικκόό  ΊΊδδρρυυµµαα  ΟΟγγκκοολλοογγίίααςς  κκααιι  υυππόό  ττηηνν
ααιιγγίίδδαα  ττηηςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  ττοουυ
∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς,,  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  2211  κκααιι  ττηηνν  ΚΚυυρρ--
ιιαακκήή  2222  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ..

ΤΤοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ττοουυ  δδιιηηµµέέρροουυ  εείίννααιι::

ΣΣάάββββααττοο  2211  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22001177

1177..3300--  ΠΠοοδδηηλλααττοοδδρροοµµίίαα  µµεε  ααφφεεττηηρρίίαα  τταα
γγρρααφφεείίαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ∆∆ρροοσσοούύπποολληηςς
((ΓΓρρεεββεεννώώνν  1166))..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  πποοδδηηλλααττοοδδρροοµµίίαα
θθαα  αακκοολλοουυθθήήσσεειι  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττοουυ  σσυυλλλλόό--
γγοουυ  γγιιοορρττήή..

ΚΚυυρριιαακκήή  2222  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22001177

1111..0000--  ΗΗµµεερρίίδδαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  ττοουυ
κκααρρκκίίννοουυ  ττοουυ  µµαασσττοούύ  κκααιι  εεννηηµµέέρρωωσσηη  γγιιαα
ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ««ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααττάά  ττοουυ
κκααρρκκίίννοουυ»»  ((ππλληηθθυυσσµµιιαακκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  γγιιαα
ττηηνν  έέγγκκααιιρρηη  δδιιάάγγννωωσσηη  ττοουυ  κκααρρκκίίννοουυ  ττοουυ
µµαασσττοούύ  µµεε  δδωωρρεεάάνν  εεξξεεττάάσσεειιςς))  ((∆∆ηηµµοοττιικκόό
ΩΩδδεείίοο  ΦΦυυλλήήςς,,  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ  66))..

ΘΘαα  µµιιλλήήσσοουυνν  οοιι::  ΕΕµµµµααννοουυήήλλ  ΑΑµµππααττζζόόγγ--
λλοουυ,,  χχεειιρροουυρργγόόςς  µµαασσττοούύ,,  ΕΕππιισσττηηµµοοννιικκόόςς
∆∆ιιεευυθθυυννττήήςς  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΙΙδδρρύύµµααττοοςς
ΟΟγγκκοολλοογγίίααςς  κκααιι  ΜΜεεννέέλλααοοςς  ΚΚααλλοογγεερρήήςς,,
αακκττιιννοοδδιιααγγννώώσσττηηςς  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΙΙδδρρύύµµαα--
ττοοςς  ΟΟγγκκοολλοογγίίααςς

Με κατάνυξη και λαµπρότητα ο εορτασµός Με κατάνυξη και λαµπρότητα ο εορτασµός 
της Ι.Μ. Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης της Ι.Μ. Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης 
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ΘΘΡΡΑΑΚΚΟΟΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΕΕΣΣ::
ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη  κκααθθααρριισσµµοούύ  κκααιι  ααπποοµµάάκκρρυυννσσηηςς  
οογγκκωωδδώώνν  ααννττιικκεειιµµέέννωωνν  κκααιι  ξξεερρώώνν  χχόόρρττωωνν

Ευρεία επιχείρηση καθαρισµού πραγµατο-
ποίησαν οι υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Καθαρι-
ότητας του ∆ήµου Αχαρνών το Σάββατο 14

Οκτωβρίου 2017, στην περιοχή των Θρακοµακεδόνων,
παρουσία του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού
και του Αντιδηµάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θοδωρή Συρινίδη. Στην επιχείρη-
ση καθαρισµού επιστρατεύτηκαν τα διαθέσιµα οχήµατα
και µηχανήµατα του ∆ήµου Αχαρνών, για την περισυλλο-
γή ογκωδών αντικειµένων, ξερών χόρτων και κλαδιών. 

Έέκκληση προς τους κατοίκους του ∆ήµου Αχαρνών 
να προβαίνουν σε συνεννόηση µε την υπηρεσία 

Καθαριότητας του ∆ήµου Αχαρνών πριν 
προχωρήσουν στην απόθεση,

Ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θοδωρής Συρινίδης ανάφερε ότι, καθ-
ηµερινά οι υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες για να
καλύψουν τις αυξηµένες ανάγκες του ∆ήµου Αχαρνών, στην αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων και ξερών χόρτων,
κάνοντας παράλληλα έκκληση προς τους κατοίκους του ∆ήµου Αχαρνών να προβαίνουν σε συνεννόηση µε την
υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου Αχαρνών πριν προχωρήσουν στην απόθεση, ογκωδών αντικειµένων, ξερών
χόρτων και κλαδιών. 

Καθηµερινά ο ∆ήµος Αχαρνών συλλέγει πάνω από 25 τόνους από ογκώδη αντικείµενα, ξερά χόρτα και κλαδιά.
Οι κάτοικοι του ∆ήµου Αχαρνών, για την αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων και ξερών χόρτων θα πρέπει να ενηµε-
ρώνουν, πριν την απόθεση, τους τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών στα τηλέφωνα: 210 2072 388 και 210 2072
423 ή να καταχωρούν το αίτηµα τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχαρνών www.acharnes.gr (banner:
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: http://www.acharnes.gr/applications/submit-90). 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, ο οποίος παραβρέθηκε στην επιχείρηση καθαρισµού από ογκώδη
αντικείµενα, ξερά χόρτα και κλαδιά στην περιοχή των Θρακοµακεδόνων, ευχαρίστησε τους υπαλλήλους του ∆ήµου
Αχαρνών που εργάστηκαν εκτός ωραρίου και δήλωσε: "Οι έκτακτες επιχειρήσεις καθαρισµού ενισχύουν και επικο-
υρούν το ήδη απαιτητικό πρόγραµµα αποκοµιδής, ογκωδών αντικειµένων, ξερών χόρτων και κλαδιών του ∆ήµου
Αχαρνών. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών έχουν ως βασική του προτεραιότητα την κάλυψη των
αυξηµένων αναγκών των δηµοτών στην αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων, ξερών χόρτων και κλαδιών και σε αυτή
την προσπάθεια κρίνεται εξαιρετικά σηµαντική και η συνεργασία των πολιτών µε τις Υπηρεσίες".

Επαναλειτουργεί ανακαινισµένο
το ∆ηµοτικό Γήπεδο στα Μέγαρα

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

Στο πλαίσιο των συντονισµέ-
νων παρεµβάσεων του ∆ήµου
µας για την αναβάθµιση της λει-
τουργικότητας των αθλητικών
υποδοµών και εγκαταστάσεων,
παραδόθηκε προς χρήση το
∆ηµοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρ-
ου (Βύζα) µετά την ολοκλήρω-
ση των εργασιών επισκευής και
ανακατασκευής και έχει όλες τις
προδιαγραφές ώστε να γίνονται
σε αυτό επίσηµοι αγώνες.

«Μέρα µε την µέρα νοικοκυρ-
εύουµε τον ∆ήµο µας και στον
τοµέα του αθλητισµού
προχωρώντας σταθερά και
συντονισµένα µέσα από την
υλοποίηση του προγράµµατος
για τη λειτουργική αναβάθµιση
των αθλητικών µας εγκαταστά-
σεων προς όφελος όλων των
δηµοτών» υπογράµµισε η
Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ «Ηρό-
δωρος» κα Γιάννα Ρήγα.

Οι εργασίες που έγιναν µε
πολύ µεράκι και ελάχιστα διαθέ-
σιµα χρήµατα, είχαν ως αποτέ-
λεσµα να καµαρώνουν όλοι
στην περιοχή ένα όµορφο ανα-
καινισµένο χώρο άθλησης.

Συγκεκριµένα, οι παρεµβάσεις
που υλοποιήθηκαν στο γήπεδο
περιλάµβαναν:

• Εκτεταµένες εργασίες
συντήρησης – αποξήλωσης και
αποκατάστασης µε επανασπο-
ρά του φυσικού χλοοτάπητα.

• Αποξήλωση και αντικατάστα-
ση των φθαρµένων µαδεριών
ώστε η κερκίδα να ανακαινιστεί
και να είναι ασφαλής.

• Ελαιοχρωµατισµούς σε
όλους τους χώρους της αθλητι-
κής εγκατάστασης.

• Σοβαντίσµατα και αντικατά-
σταση πλακιδίων στους τοίχους
και τα πατώµατα των αποδ-

υτηρίων των οµάδων.
• Τοποθέτηση νέων ανοιγόµε-

νων παραθύρων αλουµινίου
στα αποδυτήρια.

• Επισκευή της ψευδοροφής
των αποδυτηρίων.

• Αντικατάσταση του φωτισµού
των αποδυτηρίων µε υδατοστε-
γή φωτιστικά σώµατα και φωτι-
στικά ασφαλείας.

• Επισκευές σε όλες τις υδρ-
αυλικές εγκαταστάσεις και αντι-
καταστάσεις ειδών υγιεινής
όπου ήταν απαραίτητο.

• Εργασίες αντικατάστασης και
τοποθέτησης νέων µεταλλικών
θυρών σε αποδυτήρια και τουα-
λέτες κοινού.

• Τέλος ολοκληρώνονται αυτή
την εβδοµάδα οι εργασίες
µόνωσης µε στεγανωτική
στρώση από ασφαλτόπανο, η
βελτίωση του ηλεκτροφωτισµού
και η νοµιµοποίηση των κτιρ-
ιακών εγκαταστάσεων αφού
ολοκληρώθηκαν τα τοπογραφι-
κά διαγράµµατα και οι απαρ-
αίτητες µελέτες πυρασφάλειας.

Όπως τονίζει ο ∆ήµαρχος κος
Γρηγόρης Σταµούλης: «Για µας
ο αθλητισµός δεν αποτελεί πολ-
υτέλεια αλλά κοινωνικό
αγαθό,που πρέπει απλόχερα
να προσφέρουµε σε κάθε
∆ηµότη µας. Υποστηρίζουµε µε
θέρµη τον αθλητισµό και τις
επιτυχίες των δικών µας παι-
διών και δίνουµε περαιτέρω
ώθηση στο µαζικό αθλητισµό.
Στηριζόµενοι σχεδόν πάντα στις
δικές µας δυνάµεις και την
εµπειρία αλλά και µε συνεχείς
αγώνες για την εξασφάλιση
χρηµατοδοτήσεων, θέλουµε να
κάνουµε πραγµατικότητα το
όνειρο για τη δηµιουργία ενός
δήµου του αθλητισµού».
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Την ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου στο Ζεφύρι
και τη δηµιουργία χώρου αθλο-
παιδιών µε όργανα γυµναστικής

για ενήλικες και παιδιά στο χώρο που
βρίσκεται κάτω από τα γραφεία του
Συλλόγου Ηπειρωτών Ζεφυρίου ανα-
κοίνωσε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς στην εκδήλωση του συλλόγου
«Τσίπουρα 2017».

Ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
στο σύντοµο χαιρετισµό του αφού
συνεχάρη τον πρόεδρο του συλλόγου
Ηλία Αθανασόπουλο και τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου  για την άψογη
οργάνωση και την πολυπληθή παρουσία
του κόσµου στην εκδήλωση, δήλωσε
πως «ο σύλλογος του χρόνου πρέπει να
εξασφαλίσει άλλο χώρο για την 28η εκδήλωση
«ΤΣΙΠΟΥΡΑ 2018», καθώς στο συγκεκριµένο χώρο έχει
ήδη εγκριθεί από την Περιφέρεια Αττικής και τη Ρένα
∆ούρου η δηµιουργία χώρου αθλοπαιδιών µε όργανα
γυµναστικής για ενήλικες και παιδιά ενώ ξεκινά και η
ανέγερση του Πολιτιστικού Κέντρου Ζεφυρίου, που ήταν
όνειρο όλων των ∆ηµάρχων». 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπει-
ρωτών Ζεφυρίου στο χαιρετισµό του ευχαρίστησε το
∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού και τους συνεργάτες
του Γιάννη Μαυροειδάκο, Γιώργο Μαυροειδή και Γιώργο
Αντωνόπουλο για τη στήριξη της εκδήλωσης αλλά και
του συλλόγου ευρύτερα. 

Τα θέµατα ασφάλειας της περιοχής  υπογράµµισε στον
χαιρετισµό του ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυρ-
οειδάκος µε αφορµή την παρουσία στην εκδήλωση του
Βουλευτή Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Πάνου Σκουρολιάκου. 

«Το πιο σηµαντικό αγαθό είναι η ασφάλεια. Εµείς κάνο-
υµε ότι µπορούµε βοηθήστε και εσείς
να νιώσουν οι δηµότες µας πιο ασφα-
λείς» είπε απευθυνόµενος στον κυβε-
ρνητικό Βουλευτή ο Αντιδήµαρχος
Ζεφυρίου, ο οποίος έδωσε θερµά
συγχαρητήρια στο σύλλογο για την
οργάνωση της εκδήλωσης. 

Ο ∆ήµος Φυλής και το Νοµικό Πρό-
σωπο «Η Πάρνηθα» είναι δίπλα σας
διαβεβαίωσε εκ νέου στον χαιρετισµό
του ο Γιώργος Μαυροειδής, δίνοντας
τα συγχαρητήρια του στο σύλλογο,
για την οργάνωση της εκδήλωσης. 

Ιστορική αναδροµή των δράσεων 
του συλλόγου από την ηµέρα ίδρυ-

σής του το 1986 έκανε στην οµιλία του

ο Γενικός Γραµµατέας του συλλόγου Μηνάς Ζέρβας, ο
οποίος ζήτησε από τα µέλη να εντείνουν τη συµµετοχή
τους στις δράσεις του συλλόγου. 

Στην εκδήλωση έγινε και φέτος αναβίωση της από-
σταξης τσίπουρου από τα µέλη του συλλόγου,
έθιµο που επί 27 συναπτά έτη, τηρεί ευλαβικά
στην Αττική µόνον ο σύλλογος Ηπειρωτών Ζεφ-
υρίου, ο οποίος έχει καταφέρει να ενσωµατώσει
την εκδήλωση στα σηµαντικά πολιτιστικά
δρώµενα της Περιοχής.    

Οι παριστάµενοι γεύτηκαν το παραδοσιακό
τσίπουρο και τις ηπειρώτικες πίτες που έφτια-
ξαν για την εκδήλωση οι γυναίκες µέλη του
συλλόγου καθώς και άλλα εδέσµατα. Μικροί και
µεγάλοι ξεφάντωσαν µέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες υπό τους ήχους της παραδοσιακής Ηπει-
ρώτικης ορχήστρας του εξαίρετου κλαρινίστα
Τάσου Μαγκλάρα  µε τους Θωµά Κυρίτση και
Χρήστο Πότση να έχουν κατέβει από την πίστα
και να τραγουδούν µαζί µε τον κόσµο στα τρα-
πέζια. 

Εξασφαλίσθηκαν νέα έργα για τους δηµότες όπως ανακοινώθηκε στην εκδήλωση του
Συλλόγου Ηπειρωτών Ζεφυρίου «Τσίπουρα 2017».

ΗΗ  ααννέέγγεερρσσηη  ΠΠοολλιιττιισσττιικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ  σσττοο  ΖΖεεφφύύρριι  κκααιι  ηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα
χχώώρροουυ  ααθθλλοοππααιιδδιιώώνν  γγίίννοοννττααιι  ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα  

ΣΣττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  έέγγιιννεε  κκααιι
φφέέττοοςς  ααννααββίίωωσσηη  ττηηςς  

ααππόόσσττααξξηηςς  ττσσίίπποουυρροουυ  ααππόό
τταα  µµέέλληη  ττοουυ  σσυυλλλλόόγγοουυ,,

έέθθιιµµοο  πποουυ  εεππίί  2277  σσυυννααππττάά
έέττηη,,  ττηηρρεείί  εευυλλααββιικκάά  σσττηηνν  
ΑΑττττιικκήή  µµόόννοονν  οο  σσύύλλλλοογγοοςς
ΗΗππεειιρρωωττώώνν  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ,,  οο
οοπποοίίοοςς  έέχχεειι  κκααττααφφέέρρεειι  νναα

εεννσσωωµµααττώώσσεειι  ττηηνν  
εεκκδδήήλλωωσσηη  σστταα  σσηηµµααννττιικκάά

πποολλιιττιισσττιικκάά  δδρρώώµµεενναα  
ττηηςς  ΠΠεερριιοοχχήήςς..        

Σε µεγαλύτερο εύρος κοινωνικών οµάδων,
φέτος το κοινωνικό µέρισµα 
Θα δοθούν «περίπου 1.000 ευρώ σε 1 εκατοµµύριο ανθρώπους», 
όπως είπε χαρακτηριστικά  ο υπουργός Επικρατείας

Σε µεγαλύτερο εύρος κοινωνικών οµάδων που έχουν πληγεί από την κρίση θα δια-
νεµηθεί φέτος το κοινωνικό µέρισµα, αντί της περυσινής επιλογής που αφορούσε

µόνο τους συνταξιούχους, είπε ο υπουργός Επικρατείας για τον συντονισµό του κυβε-
ρνητικού έργου Χριστόφορος Βερναρδάκης .

Όπως ανέφερε ο κ. Βερναρδάκης για τον χρόνο διανοµής του κοινωνικού µερίσµα-
τος: «προς το τέλος του Νοεµβρίου, αρχές ∆εκεµβρίου, θα υπάρξουν οι αποφάσεις για
το πού ακριβώς και µε ποιον τρόπο θα διανεµηθεί».

Επίσης εκτίµησε ότι, θα υπάρχει συµφωνία των θεσµών. «Τη θεωρώ δεδοµένη ...
πέρυσι, η αντίρρησή τους ήταν ότι θα µπορούσε να είναι πιο στοχευµένοι οι πληθυσµοί
στους οποίους κατευθύνεται. 

Επί της ουσίας δεν υπήρχε αντίρρηση, αλλά στο πώς και σε ποιους».
«Φέτος θα είναι αρκετά πιο στοχευµένο ... σε πληθυσµούς που έχουν συµπιεστεί

πάρα πολύ από την κρίση, όχι µόνο στους συνταξιούχους. Έχουµε και άλλα, ευρύτερα
στρώµατα που έχουν πληγεί, πρέπει να δούµε πώς θα εντάξουµε κατηγορίες του υπό-
λοιπου πληθυσµού», συνέχισε ο ίδιος. Θα δοθούν «περίπου 1.000 ευρώ σε 1 εκατοµ-
µύριο ανθρώπους», όπως είπε χαρακτηριστικά.
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ΤΤέέσσσσεερριιςς  σσττοουυςς  δδέέκκαα  ΕΕλλλληηννεεςς  δδίίννοουυνν  
ττοο  4400%%  ττοουυ  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  γγιιαα  σσττέέγγαασσηη

AAβάστακτο είναι το βάρος που έχουν επωµιστεί οι Ελληνες σε περίοδο κρίσης
για τις δαπάνες στέγασης. Τέσσερις φορές περισσότερα σε σχέση µε την
υπόλοιπη Ευρώπη είναι τα νοικοκυριά στην Ελλάδα τα οποία υφίστανται

υπερβολική επιβάρυνση αναφορικά µε τις δαπάνες στέγασης.
Οπως αναφέρει η Καθηµερινή, σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα του Housing

Europe, της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας για τη ∆ηµόσια, Συνεταιριστική και Κοινωνική
Στέγη, η Ελλάδα έχει τα µεγαλύτερα έξοδα κατοικίας ως ποσοστό του διαθέσιµου εισο-
δήµατος των πολιτών της, συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης. Συγκεκριµένα, στην Ελλάδα το ποσοστό των νοικοκυριών τα οποία δαπανούν
περισσότερο από το 40% του διαθέσιµου εισοδήµατός τους για την κάλυψη αναγκών
στέγασης έχει εκτιναχθεί σε σχεδόν 41%, τη στιγµή που ο ευρωπαϊκός µέσος όρος δεν
ξεπερνάει το 11,3%. Μάλιστα, η τάση είναι διαρκώς επιδεινούµενη, δεδοµένου ότι πριν
από δύο χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα διαµορφωνόταν σε 33%.

Ως έξοδα στέγασης υπολογίζονται το ενοίκιο για τους ενοικιαστές ή η δόση του στε-
γαστικού δανείου για τους ιδιοκτήτες, όπως επίσης και οι δαπάνες θέρµανσης, ύδρευ-
σης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνίας και κοινοχρήστων

Αν συνυπολογίσει κανείς και την εκτόξευση της φορολογικής επιβάρυνσης, αντι-
λαµβάνεται ότι το βάρος που σηκώνουν στις πλάτες τους οι Έλληνες είναι αβάσταχτο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2010 µέχρι το 2015, οι φόροι κατοχής ακινήτων
αυξήθηκαν έξι φορές, από τα 500 εκατ. ευρώ σε 3 δισ. ευρώ, ενώ το 2016 αυξήθηκαν
εκ νέου σε 3,5 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγµή, τα έσοδα των νοικοκυριών υποχώρησαν σηµαντικά (π.χ. µειώσεις
µισθών και συντάξεων), ενώ άνοδο καταγράφουν και άλλες δαπάνες που συνδέονται
µε το ακίνητο, όπως ρεύµα, πετρέλαιο θέρµανσης. 

Το αποτέλεσµα είναι να έχει διευρυνθεί ακόµα περισσότερο το χάσµα σε σχέση µε
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπου κατά το συγκεκριµένο διάστηµα η οικονοµική
επιβάρυνση για δαπάνες κατοικίας δεν παρουσίασε ιδιαίτερη µεταβολή.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, το ακόµα πιο ανησυχητικό, και σε επίπεδο κοινωνι-
κής συνοχής, είναι ότι το σχετικό ποσοστό εκτινάσσεται σε πάνω από 90% στα νοι-
κοκυριά τα οποία βρίσκονται στην πιο επαχθή οικονοµική θέση, δηλαδή το εισόδηµά
τους είναι µικρότερο του 60% του µέσου εισοδήµατος. Αλλο ένα χαρακτηριστικό
στοιχείο της έρευνας, η οποία παρουσιάζεται σήµερα στις Βρυξέλλες, είναι η πτώση
του ποσοστού της ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, το οποίο έχει υποχωρήσει πλέον σε
73,9%, που είναι και το χαµηλότερο διαχρονικά και προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό µέσο
όρο του 69,3%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η δεύτερη χειρότερη επίδοση µετά την Ελλάδα εντοπίζεται
στη Ρουµανία, όπου όµως το αντίστοιχο ποσοστό των υπερβολικά επιβαρυµένων
οικονοµικά νοικοκυριών είναι λιγότερο από 20%.

Νέα θαλάσσια ρύπανση έκτασης
περίπου 40 τ.µ. διαπιστώθηκε
το απόγευµα της ∆ευτέρας στη

θάλασσα του λιµανιού Ικονίου στο
Κερατσίνι. 

Η ρύπανση αποτελείται από µαζούτ και
προκλήθηκε κατά τη διαδικασία
εφοδιασµού µε καύσιµα του φορτηγού
πλοίου «KATΗERINE BORCHARD»
σηµαίας Αντίγκουα και Μπαρµπούντα
από το εφοδιαστικό δεξαµενόπλοιο

«Μαίναλον».

Σύµφωνα µε το Λιµενικό, η ρύπανση
σηµειώθηκε από υπερχείλιση της Νο 3
δεξαµενής του φορτηγού πλοίου, µε
αποτέλεσµα να διαρρεύσει πρώτα στο
κατάστρωµά του και στη συνέχεια στη
θάλασσα µικρή ποσότητα πετρελαίου.

Η διαδικασία απορρύπανσης ξεκίνησε
άµεσα µε πόντιση πλωτού
αντιρρυπαντικού φράγµατος και ρίψη
απορροφητικών µέσων από το

δεξαµενόπλοιο, ενώ η διαδικασία
απορρύπανσης συνεχίστηκε µε 

τη συνδροµή ιδιωτικής
αντιρρυπαντικής εταιρείας.

Από το Β' Λιµενικό Τµήµα Κερατσινίου
του Κεντρικού Λιµεναρχείου Πειραιά, που
διενεργεί την προανάκριση,
συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α'
µηχανικός του φορτηγού πλοίου, ενώ
απαγορεύτηκε ο απόπλους του, µέχρι να
καταβληθεί ισόποση εγγυητική επιστολή
προς κάλυψη του ποσού του
πιθανολογούµενου προστίµου. Το
«KATΗERINE BORCHARD'» έχει
κατασκευαστεί το 2004.

Σηµειώνεται ότι πριν µερικές ηµέρες
(11-10-2017) είχε σηµειωθεί πρόβληµα
και µε το δεξαµενόπλοιο-εφοδιαστικό 

«Μαίναλον», το οποίο ήταν
αγκυροβοληµένο στην Ελευσίνα, καθώς
σ’ ένα προγραµµατισµένο έλεγχο του
Λιµενικού διαπιστώθηκε ελλιπής σύνθεση
του πληρώµατος, καθώς επέβαιναν σ’
αυτό µόνο δύο µέλη από το πλήρωµα,
παρ’ όλο που ήταν φορτωµένο µε 3.298
τόνους καύσιµα (fuel).

Επίσης, σε νέο έλεγχο που
πραγµατοποιήθηκε την επόµενη µέρα
διαπιστώθηκε στρέβλωση ανοίγµατος της

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

ΝΝέέαα  θθααλλάάσσσσιιαα  ρρύύππααννσσηη  σσττηη  θθάάλλαασσσσαα  
ττοουυ  λλιιµµααννιιοούύ  ΙΙκκοοννίίοουυ  σσττοο  ΚΚεερρααττσσίίννιι  
Η ρύπανση προκλήθηκε κατά τη διαδικασία εφοδιασµού µε

καύσιµα του φορτηγού πλοίου «KATΗERINE BORCHARD» από
το εφοδιαστικό δεξαµενόπλοιο «Μαίναλον», που πριν µερικές
ηµέρες στην Ελευσίνα διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζει ελλείψεις 
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Μαραθώνας  16/10/2017
Αριθ. πρωτ. 22948

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια οικοδοµικών
υλικών για κοινοχρήστους χώρους
(οµάδα Β σκυρόδεµα C 16/20).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµος Μαραθώνος επαναπροκ-
ηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
µε σφραγισµένες προσφορές που θα
διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού
για την προµήθεια οικοδοµικών
υλικών για κοινοχρήστους χώρους
(οµάδα Β σκυρόδεµα C16/20), µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής,
συνολικού προϋπολογισµού
16.740,00€.
Η δαπάνη της προµήθειας θα καλυφθ-
εί από ίδια έσοδα.
Η κατάθεση των προσφορών στο γρα-
φείο πρωτοκόλλου (ισόγειο) του
∆ήµου (∆.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει από

τη δηµοσίευση της διακήρυξης και
καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής
τους είναι η 30/10/2017 ηµέρα ∆ευ-
τέρα και ώρα από 10:00 π.µ. έως
10:30 π.µ.  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµο-
τικό κατάστηµα της ∆ηµοτικής Ενότ-
ητας (∆.Ε.) Νέας Μάκρης του ∆ήµου
Μαραθώνος, επί της Λεωφόρου
Μαραθώνος 104, α  ́ όροφος, από
την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού,
κατά την ως άνω ηµεροµηνία. Οι προ-
σφορές θα παραλαµβάνονται από την
επιτροπή διαγωνισµού µέσω του
πρωτοκόλλου µε ώρα έναρξης παρα-
λαβής προσφορών από την επιτροπή,
την 10:00 π.µ. και ώρα λήξης παραλα-
βής των προσφορών την 10:30 π.µ. 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή µε τους εξής δύο
τρόπους: 
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη
κατάθεση της προσφοράς στο γραφ-
είο πρωτοκόλλου του ∆ήµου Μαρ-
αθώνος, ώστε να λάβει αριθµό πρω-
τοκόλλου. Η προσφορά επιδίδεται
στην συνέχεια στην Επιτροπή ∆ιαγω-
νισµού κατά την ηµέρα και ώρα παρα-
λαβής όπως ορίζεται ανωτέρω. Προ-
σφορά που κατατίθεται µετά την ώρα
λήξης είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απα-
ράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να
αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδροµικά στη διεύθυνση: ∆ήµος
Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104 Τ.Κ.
19005 (γραφείο πρωτοκόλλου). Η
προθεσµία για την παραλαβή των
προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη
εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας διε-
νέργειας του διαγωνισµού δηλαδή την
27/10/2017 ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00. 
Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν
έφθασαν έγκαιρα στο ∆ηµοτικό Κατά-

στηµα, επιστρέφονται και αυτές στους
προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγι-
στούν.
Προσφορές που περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν την καταληκτική ηµεροµ-
ηνία υποβολής των προσφορών, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στο αρµόδιο όργανο (Επιτροπή ∆ια-
γωνισµού) προ της εκπνοής της προθ-
εσµίας κατάθεσης, για να αποσφραγι-
σθούν στη συνέχεια κατά την διεξαγω-
γή του διαγωνισµού ώρα από 10:31
π.µ. µέχρι το πέρας της διαδικασίας. 
Προσφορές που κατατέθηκαν µε τους
προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθε-
σµα, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν µε
συµπλήρωση των έντυπων της υπηρ-
εσίας (Οικονοµική Προσφορά) στην
Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα
αποκλείονται. 
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς θα
πρέπει να προσκοµίσουν εγγυητική
συµµετοχής ποσού 135,00 €
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζ-
ητήσουν τα τεύχη του διαγωνισµού
από την ιστοσελίδα του ∆ήµου
http://www.marathon.gr στην διαδρο-
µή Εφηµερίδα της Υπηρεσίας ► ∆ια-
γωνισµοί Προσκλήσεις ► Προµήθεια
οικοδοµικών υλικών για κοινοχρήστο-
υς χώρους (οµάδα Β σκυρόδεµα C
16/20), ή από το ∆ιαύγεια ή από το
Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. ή από τον πίνακα ανα-
κοινώσεων ή από το Τµήµα Προµηθ-
ειών του ∆ήµου Μαραθώνος, Λ. Μαρ-
αθώνος 104, Ν. Μάκρη, κατά τις εργά-
σιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

10-θριάσιο Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΤΗΝ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡIΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (3)
ΘΕΣΕΩΝ

O Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» προκ-
ηρύσσει  την πλήρωση  θέσεων, µε
σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου ορισµένου χρόνου µερικής
απασχόλησης διάρκειας έως  8
µηνών.

1. Τ .Ε  Mουσικός  µε
ειδικότητα στo Πιάνο (1).

2. Τ .Ε  Μουσικός µε
ειδικότητα  Κρουστά        (1)

3. Τ .Ε  Μουσικός µε
ειδικότητα  στη  Τροµπέτα      (1)    

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

Η αίτηση απευθύνεται στο
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» 

(Κίµωνος 11 & Παγκάλου
Ελευσίνα TK.19200 τηλ.  210-
5565619 Βουκουβαλίδης Κλεάνθ-
ης) 

Η ανακοίνωση   είναι αναρτηµένη
και  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Ελευσίνας

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Συνοπτικός κατάλογος των απα-
ραίτητων δικαιολογητικών τα
οποία οι υποψήφιοι πρέπει να
υποβάλουν µαζί µε την  αίτησή
τους:

1. Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό
Ελληνοµάθειας (µόνο για υποψή-
φιο χωρίς Ελληνική ιθαγένεια).

2. Βιογραφικό σηµείωµα,
όπου θα αναφέρεται η σχετική
εκπαίδευση, η γενική προϋπηρ-
εσία στο ∆ηµόσιο ή /και Ιδιωτικό
τοµέα (σε χρόνια και µήνες) καθώς
και αν υπάρχει εµπειρία σε προη-
γούµενα προγράµµατα του
∆ήµου και των Νοµικών του
Προσώπων, η επιµόρφωση µέσω
σεµιναρίων, η απόκτηση άλλων
πτυχίων κ.λ.π.

3.Φωτοαντίγραφο των δύο
όψεων της αστυνοµικής ταυτότ-
ητας ή της σχετικής προσωρινής
βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή
των σελίδων όπου αναγράφονται
τα προσωπικά στοιχεία σε διαβα-
τήριο ή άδεια οδήγησης ή ατοµικό
βιβλιάριο υγείας.

4.Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου
λυκείου ή λοιπών τίτλων σπουδών
τους. (πτυχίου κ.λ.π.)

5.Έγγραφα που να πιστοποιούν
συµµετοχή σε καλλιτεχνικές δρά-
σεις (βεβαιώσεις, σεµινάρια, κ,λ.π)
για την ειδικότητα που απαιτείται.

6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης(πρόσφατο)..

7.Βεβαίωση προϋπηρεσίας
(βεβαίωση ηµερών ασφάλιση από
το µητρώο του Ιδρύµατος      Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων ΙΚΑ) ή Πιστο-
ποιητικό εµπειρίας στο αντικείµενο
της   ειδικότητας.

8.Υπεύθυνη δήλωση του Ν
1599/1986, στην οποία να
δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία που

αναφέρονται στην αίτηση και στο
βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή,
β) για τους      άνδρες ότι έχουν
εκπληρωθεί οι στρατιωτικές
υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί
νόµιµα, γ)δεν έχουν κώλυµα κατά
το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007.

9. Οι υποψήφιοι, που πληρούν
τις άνω προϋποθέσεις, θα κληθ-
ούν, σε ακρόαση εκτέλεσης
έργου, κατά την κρίση της επιτρο-
πής, η οποία θα αξιολογήσει, τα
πλείονα προσόντα, την καλλιτεχνι-
κή σταδιοδροµία, τις βραβεύσεις
και διακρίσεις σε επίσηµους διεθνείς
και πανελλήνιους διαγωνισµούς,
συνεκτιµώντας και την εκπαιδευτι-
κή παρουσία.

10. Η προθεσµία υποβο-
λής της αίτησης είναι δέκα ηµερο-
λογιακές  ηµέρες ήτοι από 19-10-
2017 έως 30-10-2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάν ω
κατάλογος δικαιολογητικών  είν αι
συν οπτικός και δεν  περιλαµβά-
ν ει ειδικές περιπτώσεις απόδειξ-
ης κριτηρίων  – ιδιοτήτων , για
τις οποίες µπορεί ν α απαι-
τούν ται άλλα ή πρόσθετα δικαιο-
λογητικά σύµφ ων α µε την  αν α-
κοίν ωση. 

Σε κάθε περίπτωση λοιπόν  οι
υποψήφ ιοι πρέπει ν α διαβά-
σουν  πλήρως και µε προσοχή
την  αν ακοίν ωση προκειµέν ου
ν α εν ηµερωθούν  λεπτοµερώς
και µε ακρίβεια για το σύν ολο
των  δικαιολογητικών  που απαι-
τούν ται για την  απόδειξη των
προσόν των  που επικαλούν ται

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 141
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    
Πληροφορίες: Γράτσου Μαρία                                              
Αρ. Τηλεφώνου  :2132006480                                                
Αρ. τηλεοµοιότυπου  :
21055571273
Ηλεκτρ. Ταχυδροµείο : grat-
sou.m@gmail.com             

Ασπρόπυργος, 17 Οκτωβρίου
2017   
Αρ. πρωτ.: 38792

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤHΝ :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ », µόνο ως προς το
ΤΕΥΧΟΣ Η΄(προµήθεια οικοδο-

µικών υλικών).

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου,
λαµβάνοντας υπόψη του:

Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016
΄΄∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών,
(προσαρµογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25//ΕΕ.
Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-
2010) περί ενίσχυσης της διαφά-
νειας µε την υποχρεωτική ανάρτ-
ηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτόδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’
και άλλες διατάξεις.
Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-2006
περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων.

Τις διατάξεις του
N.3852/2010/A’87 «Νέα αρχιτεκ-
τονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωµένης διοίκησης –
πρόγραµµα Καλλικράτης».
Τις διατάξεις του  Ν. 3871/2010
(ΦΕΚ 141/Α/2010) «∆ηµοσιονοµι-
κή ∆ιαχείριση & Ευθύνη».
Τον  Ν.3886 /2010 «Περί δικαστι-
κής προστασίας»
Τον Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-
9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτ-
ητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
Επαναπροκηρύσσει  διαγωνι-
σµό για την: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ » µόνο ως προς το
ΤΕΥΧΟΣ Η΄(προµήθεια οικοδο-
µικών υλικών) , για τις ανάγκες του
∆ήµου Ασπροπύργου, ποσού
10.961,60 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%, 

µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικο-
νοµικής άποψης προσφοράς ,
µόνο βάσει τιµής . 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποι-
ηθεί, µε καταληκτική ηµεροµηνία
την : 
31-10-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα
: 10:30 µ.µ.. 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συµµε-
τοχής υπέρ του συµµετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2 (∆ύο)
τοις εκατό (%) του προϋπολογι-
σµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες ,
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στο τµήµα Προµ-
ηθειών του ∆ήµου , στην οδό Αθ.
∆ιάκου & Σαλαµίνος ή στο τηλέφ-
ωνο : 2132006480 ( ΓΡΑΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ) . 

Υ.Γ.Οι οικονοµικοί φορείς που
επιθυµούν να λάβουν µέρος
στο διαγωνισµό θα κάνουν ανα-
ζήτηση στη σελίδα gge.gov.gr,
promitheus.gov.gr και θα αναζ-
ητήσουν τον
Α.∆.Α.Μ.17PROC002101097.
Για να αποκτήσουν πρόσβαση
στα έγγραφα σύµβασης.   

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                               
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Γραµµατεία Περιφερειακού
Συµβουλίου                                             
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533 
E-mail: ssona@patt.gov.gr                             

Αθήνα,   17-10-2017
Aρ. Πρωτ.: 211788

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αριθµ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττι-
κής διαβιβάστηκε από τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχε-
διασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µε το µε αρ.
πρωτ. 72127/4024/Φ12/17 έγγρα

φο ο φάκελος τροποποίησης
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλον-
τικών Όρων µε:
Α) τίτλο έργου: «∆ραστηριότητα
αποθήκευσης, διαλογής και
ανακύκλωσης µη επικίνδυνων
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρ-
ονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) και
αποθήκευσης αποβλήτων βρώσι-
µων ελαίων», υποκατηγορία: Α2,
οµάδα: 9η, α/α: 224 (Εγκαταστά-
σεις για εργασία R12, σε µεταλλικά
και µη µεταλλικά απόβλητα),
οµάδα: 4, α/α: 10β (Εγκαταστάσεις
ανάκτησης υλικών από µη
επικίνδυνα σύµµεικτα ανακ-
υκλώσιµα απόβλητα µέσω µηχανι-
κής ή/και χειρωνακτικής διαλογής
(Κ∆ΑΥ), α/α: 12α: (Εγκαταστάσεις
παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή
και οργανοχουµικών λιπασµάτων
από υγρά µη επικίνδυνα απόβ-
λητα), α/α: 7α (Εγκαταστάσεις
αποθήκευσης στερεών µη
επικίνδυνων αποβλήτων) και Κατ-
ηγορία Β, οµάδα: 4η, α/α: 12α
(Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφ-
οβελτιωτικών ή και οργανοχο-
υµικών λιπασµάτων από στερεά
µη επικίνδυνα απόβλητα ή βιοµά-
ζα), α/α: 22α (Εγκαταστάσεις
αποθήκευσης µη επικίνδυνων
υγρών αποβλήτων αστικού τύπου
σε στεγανές δεξαµενές) & α/α: 22β
(Εγκαταστάσεις αποθήκευσης µη
επικίνδυνων υγρών αποβλήτων 

µη αστικού τύπου σε στεγανές
δεξαµενές)
Β) θέση έργου: θέση ‘’Λάκκος
Κατσάρι’’, ∆ήµος Ασπροπύργου,
Π.Ε ∆υτικής Αττικής, της Περιφέρ-
ειας Αττικής. 
Γ) φορέα έργου: ‘’ANTIPOLLU-
TION A.N.E.’’ 
∆) αρµόδια για τη δραστηριότητα
περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχε-
διασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής
Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρ-
ειας Αττικής για την παροχή σχε-
τικών περιβαλλοντικών πληροφο-
ριών, στην οποία  καλείται το κοινό
να ενηµερωθεί, τη ∆/νση Περιβάλ-
λοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολ-
υτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοι-
νού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00, τηλ. 210-6984302)
ΣΤ) στα πλαίσια της τροπο-
ποίησης της µε αρ. απόφαση
Φ6888/2097/ΠΕΡΙΒ-4/2014, όπως
τροποποιήθηκε µε τις
Φ7188/1251/ΠΕΡΙΒ-4/2015 &
6268/355/Φ12/2016 
Ζ) εφηµερίδα δηµοσίευσης τη
«Θριάσιο» και link δηµοσίευσης το
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

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



Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 θριάσιο-11

ΜΜΠΠΑΑΣΣΚΚΕΕΤΤ::  ΜΜεεγγααλλεειιώώδδηη  εεκκττόόςς  έέδδρρααςς  ννίίκκηη  σσηηµµεείίωωσσεε  οο  ΜΜααννδδρρααϊϊκκόόςς  εεππίί  ΜΜΠΠΑΑΣΣΚΚΕΕΤΤ::  ΜΜεεγγααλλεειιώώδδηη  εεκκττόόςς  έέδδρρααςς  ννίίκκηη  σσηηµµεείίωωσσεε  οο  ΜΜααννδδρρααϊϊκκόόςς  εεππίί  
ττοουυ  ΠΠααννεελλεευυσσιιννιιαακκοούύ  γγιιαα  ττηη  δδεεύύττεερρηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ττηηςς  ΒΒ’’  ΕΕθθννιικκήήςς..ττοουυ  ΠΠααννεελλεευυσσιιννιιαακκοούύ  γγιιαα  ττηη  δδεεύύττεερρηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ττηηςς  ΒΒ’’  ΕΕθθννιικκήήςς..

ΟΟ  ΜΜααννδδρρααιικκόόςς  εείίχχεε  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  ττοο  ππρροοββάάδδιισσµµαα  σσττοο  σσκκοορρ  κκααθθ’’  όόλληη  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααννααµµέέττρρηησσηηςςΟΟ  ΜΜααννδδρρααιικκόόςς  εείίχχεε  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  ττοο  ππρροοββάάδδιισσµµαα  σσττοο  σσκκοορρ  κκααθθ’’  όόλληη  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααννααµµέέττρρηησσηηςς
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Σοβαρές καταγγελίες για 
µεταφορά απορριµµάτων, 
από το Μαρούσι ? στο ΧΥΤΑ!

Αίτηµα για
ενηµέρωση και

συζήτηση θέµατος
στο ∆Σ

Σε δηµοσιευµένη,την 10.10.17, στο διαδίκτυο ανακοίνωση
συνδικαλιστικής παράταξης του Ε∆ΣΝΑ περιλαµβάνεται,
µεταξύ άλλων, και η παρακάτω σοβαρή καταγγελία (οι υπογρ-

αµµίσεις δικές µας):
«Σύµφωνα µε αναφορά συναδέλφου, δύο οχήµατα του ∆ήµου Αµα-

ρουσίου µε λευκές πινακίδες πραγµατοποίησαν το πρώτο επτάµηνο του
2017 χίλια δροµολόγια απορριµµάτων, µεταφέροντας απόβλητα, τα
οποία, όπως διαπίστωσαν ο ίδιος και ο επόπτης βάρδιας στο ΧΥΤΑ, δεν
είχαν καµία σχέση µε δηµοτικά απορρίµµατα. Ερωτήµατα δε για τον
τόπο φόρτωσης προκαλεί η αποκάλυψη ότι τα εν λόγω οχήµατα προ-
λάβαιναν να εισέλθουν στον ΧΥΤΑ σε χρόνο που δεν επαρκούσε για την
µετάβασή τους στο ∆ήµο, την επαναφόρτωση και την επιστροφή τους»!

Είναι εµφανές ότι η αναφορά αυτή παραπέµπει στα µεγάλα (κόκκινα)
οχήµατα του δήµου, που δεν έχουν ακόµη εφοδιαστεί µε τις κανονικές,
χρώµατος πορτοκαλί, πινακίδες κυκλοφορίας.

Με δεδοµένα:
- Τη βαρύτητα της υπόψη καταγγελίας,που δηµιουργεί σοβαρές

ανησυχίες και ερωτήµατα οικονοµικού, και όχι µόνο, χαρακτήρα.
- Το γεγονός ότι η µνηµονευόµενη «αναφορά εργαζόµενου», στην

οποία βασίζεται, αναφέρεται σε επαναλαµβανόµενα επί επτά τουλάχι-
στον µήνες περιστατικά χωρίς να έχει απασχολήσει, δηµόσια τουλάχι-
στον, τις ∆ιοικήσειςτου ∆ήµου Αµαρουσίου αλλά και του Ε∆ΣΝΑ

Ζητούµε από τη δηµοτική Αρχή, πέρα από τις όποιες δικές της ενέρ-
γειες:

1.Να ενηµερώσει άµεσα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τα πραγµατικά
περιστατικά σχετικά µε τα πιο πάνω καταγγελλόµενα και ιδιαίτερα:

- Εάν ήταν ενήµερη για φαινόµενα σχετικά µε τα πιο πάνω αναφερό-
µενα και, σε αυτή την περίπτωση, εάν προχώρησε και µε ποιο τρόπο
στη διερεύνηση του θέµατος και την αντιµετώπισή του, ανατρέχοντας και
σε προγενέστερα της 1.1.17 στοιχεία.

- Εάν δεν ήταν ενήµερη, οφείλει να λάβει από τη ∆ιοίκηση του Ε∆ΣΝΑ
την πιο πάνω αναφορά του εργαζόµενου και όποια άλλα σχετικά
στοιχεία διαθέτει.Να αναζητήσει επίσης και τα πλήρη στοιχεία, όπως
καταγράφονται στα ζυγολόγια του Ε∆ΣΝΑ, σχετικά µε τη διακίνηση των
υπόψη δύο οχηµάτων στο ΧΥΤΑ.

- Η σοβαρότητα του θέµατος επιβάλλει τη διερεύνησή του και σε
επίπεδο δήµου και την παραπέρα, ενδεχοµένως, εξέλιξή της εφόσον
προκύψουν επαρκεί προς τούτο στοιχεία ή ισχυρές ενδείξεις.

- Ιδιαίτερη σηµασία έχει να διαπιστωθεί η φύση των πιο πάνω, αναφ-
ερόµενων ως εξω-δηµοτικών απορριµµάτων. Να ελεγχθεί, επίσης, η
συνολική ποσότητα των οικιακών απορριµµάτων (στα κλειστά απορριµ-
µατοφόρα), που καταγράφηκαν ως απορρίµµατα του δήµου κατά το πιο
πάνω 7άµηνο στο ΧΥΤΑ και στο εργοστάσιο ανακύκλωσης,µε την πραγ-
µατική ποσότητα των δηµοτικών αποβλήτων, που παράγονται στο Μαρ-
ούσι την περίοδο αυτή.

- Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση, όπως τεκµαίρεται από την πιο
πάνω καταγγελία, να υπολογιστεί  η οικονοµική ζηµιά του δήµου
παίρνοντας υπόψη ότι το όποιο πλεονάζον φορτίο, ξένο προς το
δήµο, επιβαρύνει το δήµο µε 45€ /τόνο  περίπου, όση είναι η ανά
τόνο εισφορά προς τον Ε∆ΣΝΑ.

2. Να συζητηθεί το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σε συνέχεια
της πιο ενηµέρωσης, στην επόµενη συνεδρίαση, που πρέπει να
συγκληθεί άµεσα, σε δύο έως τρεις το πολύ ηµέρες µετά την
πρώτη, ώστε να ριχτεί όσο γίνεται περισσότερο φως και να παρ-
θούν περαιτέρω, εφόσον χρειαστεί, αποφάσεις.

Μαρούσι Οκτώβρης 2017

Οι κοµµουνιστές δηµοτικοί σύµβουλοι της Λαϊκής Συσπείρω-
σης Αµαρουσίου.

Θανάσης Φωτόπουλος                                                                                                  
Μαρία Καρλατήρα

12-θριάσιο Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017

Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Πειραιά µετά τη κατάθεση του σχεδίου
Νόµου στη Βουλή για τον «εκσυγχρονισµό»

των Επιµελητηρίων απέστειλε στις 16 Οκτωβρίου
επιστολή στο Υπουργείο Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης την οποία κοινοποίησε στη ΚΕΕΕ, όλα τα
επιµελητήρια, αλλά και όλα τα πολιτικά κόµµατα.

Οπως επισηµαίνει, το νοµοσχέδιο ουσιαστικά
δυσχεραίνει την επιµελητηριακή δραστηριότητα,
που είναι απόλυτα συνδεδεµένη µε την επιχειρ-
ηµατική ανάπτυξη και κατ' επέκταση την εθνική, σε
αδικαιολόγητα ασφυκτικά ελεγχόµενα διοικητικά
πλαίσια της κεντρικής εξουσίας, δηλαδή, σε µία
γραφειοκρατική, δυσκίνητη και µειωµένης αποτε-
λεσµατικότητας λειτουργία που κάθε άλλο παρά
διευκολύνει την απαραίτητη και απαιτούµενη ευε-
λιξία στον επιµελητηριακό θεσµό και φυσικά στην
οικονοµία της χώρας εν γένει.

Οι καθιερωµένες και ιστορικά επιτυχηµένες αξίες
της διοικητικής και διαχειριστικής αυτοτέλειας των
Επιµελητηρίων, ως αυτοδύναµων θεσµικών οργά-
νων, αναιρούνται και η όλη κατάσταση επιστρέφει
στα µέχρι το 1992 ισχύοντα. 

Τέτοιες παλινδροµήσεις και επιστροφές στο παρ-
ελθόν δεν είναι πρόοδος αλλά υποβάθµιση. Για τον
λόγο αυτό οι παρακάτω παρατηρήσεις µας πρέπει
να τύχουν της δέουσας σοβαρότητας και σηµασίας
από πλευράς Πολιτείας.

Καταρχήν, θεωρούµε επιβεβληµένο να υπογραµ-
µίσουµε για µια ακόµα φορά ότι, ο σωµατειακός
χαρακτήρας των επιµελητηρίων τα διαφοροποιεί
από τον ιδρυµατικό χαρακτήρα άλλων νοµικών

προσώπων δηµοσίου δικαίου κάτι που επιβάλλει 

και την καθιέρωση της αναγνωρισµένης διοικητι-
κής και διαχειριστικής τους αυτοτέλειας.

Και αυτό, γιατί τα Επιµελητήρια, διοικούνται από
αιρετές, από τις επιχειρήσεις - µέλη τους, διοική-
σεις χωρίς να επιβαρύνουν καθόλου τον κρατικό
προϋπολογισµό, ενώ αντίθετα, τα ιδρυµατικού
χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα διοικούµενα από διο-
ρισµένες από την κεντρική εξουσία διοικήσεις,
βρίσκονται σε πλήρη εξάρτηση από τον κρατικό
προϋπολογισµό µε αρµοδιότητες που απευθύνον-
ται σε όλους τους πολίτες.

Για αυτόν το λόγο, εκφράζουµε την πεποίθηση ότι
το εν λόγω Σ/Ν, που δεν λαµβάνει υπόψη του, ούτε
στο ελάχιστο, την καθοριστική αυτή διαφορά του
σωµατειακού χαρακτήρα των Επιµελητηρίων, όχι
µόνο δεν εκσυγχρονίζει, ως επαγγέλλεται, την
ισχύουσα νοµοθεσία - κάτι που θα µπορούσε να
επιτευχθεί µε τις απαραίτητες βελτιώσεις του
ισχύοντος Ν 2081/92 – τουναντίον, δυσχεραίνει
σηµαντικά τη λειτουργία του θεσµού από πλευράς
διοικητικής και διαχειριστικής αυτοτέλειας και
αυτοδυναµίας, εισάγοντας στοιχεία κρατισµού µε
πρόθεση, ως φαίνεται, να τα µετατρέψει σε υπηρ-
εσίες της κεντρικής διοίκησης.

Με τις ορθές και βάσιµες αυτές σκέψεις έχουµε
την πεποίθηση ότι το εισαχθέν για ψήφιση στη
Βουλή νοµοσχέδιο (Μέρος Β΄) µε τίτλο «Άσκηση
υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων –
Εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας
και άλλες διατάξεις» δεν είναι αναγκαίο στο µέτρο
που πλήττει την αυτοτέλεια και την αυτοδυναµία

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΕΛΕΤΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΙΒΟΒΑΡΟΒΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΕΒΒΕΕΠΠ::  ΑΑννααχχρροοννιισσττιικκέέςς  οοιι  ννέέεεςς  ρρυυθθµµίίσσεειιςς
γγιιαα  τταα  ΕΕππιιµµεελληηττήήρριιαα

Το νοµοσχέδιο δυσχεραίνει την επιµελητηριακή δραστηριότητα, 
σε αδικαιολόγητα ασφυκτικά ελεγχόµενα διοικητικά πλαίσια της κεντρικής εξουσίας, 

δηλαδή, σε µία γραφειοκρατική, δυσκίνητη και µειωµένης αποτελεσµατικότητας λειτουργία,
επισηµαίνει µεταξύ άλλων το ΕΒΕΠ.
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Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση ∆ίωξης
Ναρκωτικών της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,
εγκληµατική οµάδα τα µέλη της οποίας δραστηρ-

ιοποιούνταν στην εισαγωγή από την Ν. Αµερική στην
Ελληνική Επικράτεια, σηµαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης
µε σκοπό την περαιτέρω διακίνηση της.

Συνελήφθησαν, έπειτα από ταυτόχρονη και συντονι-
σµένη επιχείρηση αστυνοµικών της ανωτέρω Υπηρεσίας,
σε συνεργασία µε αστυνοµικούς του Τµήµατος ∆ίωξης
Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαρίσης, σε

περιοχές του Νοµού Λαρίσης και στην Αθήνα, τέσσερα (4)
άτοµα, µέλη της εγκληµατικής οργάνωσης.

Συγκεκριµένα, πρόκειται για έναν 47χρονο ηµεδαπό και
τρείς υπηκόους Αλβανίας, ηλικίας 29, 30 και 49 ετών.
Επιπλέον, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ένας 40χρονος
υπήκοος Αλβανίας, ως συνεργός τους.

Ειδικότερα, από τις Γερµανικές Αρχές εντοπίσθηκε στη
Λειψία, κατά τη διαδροµή του από την Κολοµβία προς την
Ελλάδα, ταχυδροµικό δέµα µεγάλου βάρους, εντός του
οποίου ήταν τοποθετηµένο µεταλλικό µηχάνηµα, εντός
του οποίου αποκρύπτονταν µεγάλη ποσότητα κοκαΐνης.
Παραλήπτης του µηχανήµατος ήταν εµπορική εταιρεία σε
περιοχή του Νοµού Λαρίσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, οργανώθηκε αστυνοµική
επιχείρηση και µεσηµβρινές ώρες της 13-10-2017 συνε-
λήφθη ο 47χρονος, κατά τη στιγµή της παραλαβής του
µηχανήµατος και παράλληλα οι άλλοι τρεις (3) συγκατ-
ηγορούµενοί του.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες, χώρους,

αποθήκες και οχήµατα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Ποσότητα κοκαΐνης βάρους -10- κιλών και -598- γραµ-

µαρίων
Αφρώδες µονωτικό υλικό µε ίχνη κοκαΐνης µικτού βάρο-

υς -802- γραµµαρίων
Μικροποσότητα ακατέργαστης και κατεργασµένης κάν-

ναβης
Ένα (1) περίστροφο
Εννέα (9) φυσίγγια
Το χρηµατικό ποσό των -3.250- γραµµαρίων
Μία (1) πρέσα τυποποίησης ναρκωτικών
Μία (1) ηλεκτρονική ζυγαριά
∆έκα (10) συσκευές κινητής τηλεφωνίας
Εκτιµάται ότι το κέρδος από την πώληση της κατασχεθ-

είσας ποσότητας κοκαΐνης θα ανέρχονταν στο ποσό των
-500.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών ο οποίος τους παρέπεµψε
στον κ.Ανακριτή.

Παράνοµα ποτά και αναβολικά
εντοπίστηκαν σε γνωστό µπαρ στο Γκάζι

ΗΕ.Γ. Σ.∆.Ο.Ε., στην προσπάθεια αντιµετώπισης του οργανωµένου οικονοµικού εγκλήµατος,
της απάτης σε βάρος των συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Ε.Ε. και της προ-
στασίας της υγείας των καταναλωτών, κατάφερε νέο σοβαρό πλήγµα στα κυκλώµατα

διακίνησης και εµπορίας παράνοµων ποτών και αναβολικών ουσιών.Ειδικότερα, υπάλληλοι της
Ε.Γ. Σ.∆.Ο.Ε. Π.∆. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ,  σε έλεγχο  που διενήργησαν την 15η Οκτωβρίου 2017 σε
γνωστό µπαρ στο Γκάζι,  εντόπισαν και κατέσχεσαν, στους χώρους της επιχείρησης και σε δια-
µέρισµα που εκµισθώνονταν από την ίδια επιχείρηση στο ίδιο κτίριο:
570 σκευάσµατα διαφόρων φαρµάκων, κυρίως αναβολικών και άλλων σχετιζόµενων µε την αντι

µετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, εκτιµώµενης αξίας άνω των 35.000€,
30 τεµάχια (αµπούλες, κάψουλες και χάπια) χύµα, χωρίς ενδείξεις,
48 φιάλες αλκοολούχων ποτών γνωστών σηµάτων,
ποσότητα αλκοολούχου ποτού αγνώστου προελεύσεως και ποιότητας, συσκευασµένο σε δοχεία 5
λίτρων χωρίς σήµανση, το οποίο προορίζονταν για επαναγέµιση των κενών φιαλών µε σήµατα
γνωστών εταιρειών, και
420 πώµατα – καπάκια µε ενδείξεις γνωστών σηµάτων, τα οποία τοποθετούνταν στις ξαναγεµι-
σµένες φιάλες, προκειµένου να µοιάζουν ανέπαφες.
Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, µε τη διαδικασία  του

αυτοφώρου, τέσσερα (4) άτοµα (Ελληνικής και Αλβανικής υπηκοότητας), τα οποία αντιµετωπίζουν
κατηγορίες σε βαθµό κακουργήµατος, ενώ αναζητούνται ακόµα τρία (3).
«Οι υπάλληλοι της Ε.Γ. Σ.∆.Ο.Ε. συνεχίζουν, µε αµείωτους ρυθµούς, τη µάχη  κατά του οργανω-
µένου οικονοµικού εγκλήµατος», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠ.ΟΙΚ.             

Εξαρθρώθηκε εγκληµατική οργάνωση για  εισαγωγή και  περαιτέρω διακίνηση,
σηµαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης προερχόµενης από την Κολοµβία
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγε-
λµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- 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
κρεβατοκάµαρες, 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, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερ-
µοσίφωνα, 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.(22.7.17)

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

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
Ρουπακίου 400µ². Τιµή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά
και 1.500€ τον µήνα.
Πληροφορίες 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. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ 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 αναλαµβάνει 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 παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
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

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
ΟΟ  ΤΤΡΡΑΑΧΧΑΑΝΝΗΗΣΣ  ΣΣΩΩΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ

ΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΡΡΕΕΝΝΤΤΕΕΤΤΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΓΓΚΚΛΛΙΙΑΑΤΤΗΗ  ΣΣΤΤΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΝΝΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ
∆∆ΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΦΦΡΡΙΙ∆∆ΕΕΡΡΕΕΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ
ΑΑΝΝ∆∆ΡΡΕΕΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  
ΝΝΑΑ  ΕΕΛΛΘΘΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΕΕ  ΓΓΑΑΜΜΟΟ  ΠΠΟΟΥΥ  ΘΘΑΑ  ΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ

∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ..



16-θριάσιο Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017

από 1 έως 31 Οκτωβρίου από 1 έως 31 Οκτωβρίου 
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