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Οµιλία του ∆ρ. ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
 & Ανάπτυξης, Σπυρίδωνος Ρουκανά, στις 13 Νοεµβρίου  
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∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η µετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας είναι µια ενέργεια

που µας βρίσκει ασυζητητί κάθετα απέναντι της, 
καθώς την θεωρούµε αναµφίβολα βλαπτική 

και επιζήµια για τους συµπολίτες µας ".

ΣΣττηηνν  ππλλάάττηη  ττηηςς  µµεεσσααίίααςς  
ττάάξξηηςς  ηη  φφοορροολλόόγγηησσηη  

Για έναν άγαµο και άτεκνο εργαζόµενο,
η φορολογική επιβάρυνση 

στην Ελλάδα για το 2016 είναι 
η 14η υψηλότερη µε ποσοστό 40,2%, 

σε σύγκριση µε το µέσο όρο ύψους 36%, 
που ισχύει σε επίπεδο ΟΟΣΑ.
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ΤΤοονν  ΣΣεεππττέέµµββρριιοο  ττοουυ  22001188  
οι πρώτοι 

εισακτέοι στον
Πανεπιστήµιο 

∆υτικής Αττικής
∆ιαµαρτυρία ενάντια στην επανεγκατάσταση

ναυπηγείου-διαλυτήριου πλοίων στη θέση Καλυµπάκι
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ααππόό  ττοο  ΜΜααξξίίµµοουυ  
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ππααρρααλλιιαακκοούύ  µµεεττώώπποουυ  
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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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2-θριάσιο Tετάρτη 8 Νοεµβρίου 2017

Ασπρόπυργος

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας & Παναγούλη, 2105575614

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Ιερά Οδός 22, 2105546448

Μάνδρα

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

2105551232

Aχαρνές

Στράγκα Μαρία Χ. Βενιζέλου Ελευθερίου 78, Έναντι
Ιερού Ναού Παναγίας Σουµελά, 2102440400

Άνω Λιόσια
Π ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, 2102311635

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.

Παπανδρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,
2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Βροχές και συννεφιά 

Η θερµοκρασία από 11 έως 18
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γαβριήλ, Γαβριέλα, Μιχαήλ, Μιχάλης,

Μιχαέλλα,  Μιχαηλίτσα,Σεραφείµ, Σεραφειµία,
Σεραφείµα, Σεραφίνα, Ευστρατία,Μεταξία, 
Ραφαήλ, Ραφαήλος,  Σταµάτιος, Σταµατία

∆ιαµαρτυρία
ε ν ά ν τ ι α
στην επα-

νεγκατάσταση ναυ-
πηγείου-διαλυτήριου
πλοίων στη θέση
Καλυµπάκι, σε
επαφή µε τον οικι-
σµό, πραγµατο-
ποίησαν κάτοικοι,
φορείς, επιτροπές
και κινήσεις της
Ελευσίνας.

Οι πολίτες συγκεν-
τρώθηκαν στην
Ηρώδου Αττικού,
ενώ ο δήµαρχος της
Ελευσίνας, Γ. Τσουκαλάς, καθώς και εκπρόσωποι της αντιπερ-
ιφέρειας και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συναντήθηκαν µε τον
υπουργό Επικρατείας, Χρ. Βερναρδάκη, για να καταθέσουν τα
αιτήµατά τους.

«Θέσαµε τις οµόφωνες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου. Ο υπουργός φαίνεται ότι αντιµετωπίζει θετικά το αίτηµά µας
και µας υποσχέθηκε να παρέµβει στον υπουργό Ναυτιλίας, έτσι
ώστε να δοθεί λύση µε νοµοθετική ρύθµιση. Μας ανέφερε άλλα
προηγούµενα νοµοθετικών ρυθµίσεων, τα οποία επιλύουν εντά-
σεις και διαφωνίες που έχουν υπάρξει ανάµεσα σε θεσµικούς
φορείς. Πολύ σύντοµα, µας είπε ότι θα µας ενηµερώσει. Θα είµα-
στε σε επαφή. 

Μεταφέραµε στον υπουργό ότι υπάρχει δυνατότητα
επίλυσης» επισήµανε ο δήµαρχος της Ελευσίναςκαι πρόσθεσε:
«Αυτά που ζητάµε είναι µικρότερα από αυτά που έχουν δοθεί σε
άλλες πόλεις όπως στην Πάτρα και στο Κερατσίνι. Αισιοδοξούµε
ότι τα πράγµατα θα πάνε καλύτερα».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττι-
κής, Ταξιάρχης Φαρµάκης, ανέφερε: «Στηρίζουµε τις προτάσεις
του ∆ήµου. 

Ο υπουργός εκτίµησε ιδιαίτερα ότι ο ∆ήµος, η Περιφέρεια, οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της ∆υτικής Αττικής και η Επιτροπή παρ-

αλίας, είναι όλοι
ενωµένοι και διεκ-
δικούν τους δύο
αυτούς χώρους»
και επανέλαβε
την δέσµευση του
κ. Βερναρδάκη
για επικοινωνία
του µε τον υπο-
υργό Εµπορικής
Ναυτιλίας, για να
γίνει νοµοθετική
ρύθµιση.

Από την Επιτρ-
οπή κατοίκων
παραλίας, η κ.
Ηρακλεία Πέππα,
υποστήριξε ότι «η

Ελευσίνα είναι µία από τις πέντε ιερές πόλεις της Αττικής, µία
από τις πιο βεβαρηµένες πόλεις και παράδειγµα προς αποφυ-
γή, καθώς όλοι λένε δεν θέλουµε να γίνουµε Ελευσίνα. Είναι µία
παραλιακή πόλη, που δεν έχει κανένα κοµµάτι παραλιακού
µετώπου δικό της».

Επιπλέον, η κ. Πέππα επισήµανε: «Ερχόµαστε σήµερα, εν
έτει 2017, να πούµε ότι δεν γυρίζουµε πίσω. Τα τελευταία χρόνια
λόγω της κρίσης ή µη της κρίσης, δεν έχει σηµασία, κάποιες
βιοµηχανίες σταµάτησαν να λειτουργούν, µία από αυτές το διαλ-
υτήριο Μπακόπουλου πάνω στο παραλιακό µέτωπο. Έχοντας
παύσει τη λειτουργία του από το 2011, χωρίς να έχει καµία άδεια,
ούτε περιβαντολλογική, ούτε οικονοµική, ούτε λειτουργίας, ζητά
µέσω του καινούριου του ιδιοκτήτη να επαναλειτουργήσει. 

Πάλι δηλαδή ξαναγυρίζει η Ελευσίνα στη δεκαετία του ’70.
Αυτό δεν µπορεί να γίνει. ∆εν µπορεί σε µία πόλη να έχουµε δύο
διαλυτήρια, τσιµεντάδικο, το ΤΙΤΑΝ, τα ΕΛΠΕ, που γιγαντώθη-
καν».

Ακόµη τόνισε, ότι οι κάτοικοι «διεκδικούν µία άλλη προοπτική
για την Ελευσίνα. Κι αυτή η προοπτική συνδέεται άµεσα από την
απελευθέρωση του παραλιακού µετώπου. Η Ελευσίνα είναι
παραλιακή πόλη και πρέπει να βγουν οι κάτοικοι, πρέπει να βγει
η πόλη στη θάλασσα».

∆ιαµαρτυρία ενάντια στην επανεγκατάσταση
ναυπηγείου-διαλυτήριου πλοίων στη θέση Καλυµπάκι
∆∆ήήµµοοςς,,  κκάάττοοιικκοοιι,,  κκααιι  φφοορρεείίςς  έέξξωω  ααππόό  ττοο  ΜΜααξξίίµµοουυ
γγιιαα  ττηηνν  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  ττοουυ  ππααρρααλλιιαακκοούύ  µµεεττώώπποουυ  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ∆ΟΥΡΟΥ :
 ∆ΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ  Ο ∆ΗΜΟΣ

ΆΆρρννηησσηη  ΧΧρρ..  ΠΠααπππποούύ  γγιιαα  χχώώρροο  
δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ααπποορρρριιµµµµάάττωωνν
σσττοο  ΛΛααττοοµµεείίοο  ΜΜοουυσσααµµάά  

Τ
ην αντίθεσή του στο ενδεχόµενο χρήσης του λατοµείου Μουσαµά
για χώρο διαχείρισης απορριµµάτων εκφράζει, µε επιστολή του
προς την Περιφερειάρχη Ρένα ∆ούρου, ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρή-

στος Παππούς. 
Η επιστολή του ∆ηµάρχου στάλθηκε στο πλαίσιο της διαβούλευσης για

τα λατοµεία που άνοιξε η Περιφέρεια και επιχειρηµατολογεί υπέρ της
αποκατάστασης του λατοµείου Μουσαµά, επισηµαίνοντας ότι µε Απόφ-
αση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φυλής επίκειται η δεντροφύτευσή του
από τα σχολεία και τους µαζικούς φορείς της πόλης.
Στην επιστολή του ο Χρήστος Παππούς δεν παραλείπει να ευχαριστή-

σει την Περιφερειάρχη για τη στήριξή της στο ∆ήµο Φυλής και εκφράζει
τη βεβαιότητα ότι και σε αυτό το θέµα θα σταθεί στο πλευρό του.  
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Καθυστερήσεις στη διαδικασία ίδρυσης του Πανε-
πιστηµίου ∆υτικής Αττικής διαπιστώνει η
ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, γεγονός που όπως σηµειώνει, έχει

αρχίσει να δηµιουργεί εύλογα ερωτηµατικά για την υλο-
ποίησή του. Η διαδικασία προχωρά µε προσεκτικά
βήµατα, απαντά το υπουργείο Παιδείας και ξεκαθαρίζει
ότι το νέο πανεπιστήµιο θα δεχθεί τους πρώτους
εισακτέους το Σεπτέµβριο του 2018. 

Την ανησυχία της για την καθυστέρηση στη διαδι-
κασία υλοποίησης του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττι-
κής,το οποίο θα προκύψει από τη συγχώνευση των
ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, εκφράζει σε ανακοίνωσή της
η Οµοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ
(ΟΣΕΠ-ΤΕΙ).

Η οµοσπονδία θεωρεί ότι «αυτή η καθυστέρηση αποτελεί
τροχοπέδη για το µοντέλο που πρόκειται να ακολουθηθεί και
σε µελλοντικές συγχωνεύσεις ΑΕΙ ανά την επικράτεια, µε τη
δηµιουργία µεγαλύτερων, καλύτερων και ισχυρότερων Ιδρυµά-
των. Με αυτό τον τρόπο θα καλύπτονται περισσότερες
ειδικότητες µε µεγαλύτερο αριθµό µελών ∆ΕΠ προς όφελος της
παρεχόµενης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και προς
όφελος της κοινωνίας, κάνοντας καλύτερη, αποδοτικότερη και
µε διαφάνεια τη χρήση των πόρων».

Ξεκαθαρίζει επίσης «ότι τα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα που θα
προκύψουν από τη ίδρυση του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττι-
κής θα πρέπει να πληρούν ακαδηµαϊκά κριτήρια» και ζητά
από τον υπουργό Παιδείας «άµεσα να επιταχύνει τις διαδι-
κασίες για την υλοποίηση της ίδρυσης του Πανεπιστηµίου
∆υτικής Αττικής µε υπεύθυνη ενηµέρωση και διαφάνεια για τις
διεργασίες που επίκεινται».

Καθησυχαστικό εµφανίζεται το υπουργείο Παιδείας σε ανα-
κοίνωσή του: «Το εγχείρηµα ίδρυσης του Πανεπιστηµίου ∆υτι-
κής Αττικής, όπως έχει ήδη τον ιστεί, αποτελεί ένα πρωτοπο-
ριακό βήµα στην πορεία υλοποίησης του εν ιαίου χώρου
ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας της χώρας µας. 

Οι εργασίες της επιτροπής που έχει συσταθεί για να εισηγηθ-
εί προτάσεις προς το υπουργείο έχουν προχωρήσει ουσια-
στικά και επίκειται η ολοκλήρωσή τους».

«Στη διαδικασία αυτή προέχουν τα ακαδηµαϊκά χαρακτηρι-
στικά του νέου Ιδρύµατος, µε προσεκτικά βήµατα, αλλά χωρίς
άσκοπες καθυστερήσεις και µε το βλέµµα στραµµένο στον
απόλυτα εφικτό στόχο οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες να έχουν
ολοκληρωθεί µέχρι τις αρχές του 2018 και το Πανεπιστήµιο
∆υτικής Αττικής να δεχθεί τους πρώτους εισακτέους του τον
Σεπτέµβριο του 2018» καταλήγει η ανακοίνωση του υπουρ-
γείου Παιδείας.

ΤΤοονν  ΣΣεεππττέέµµββρριιοο  ττοουυ  22001188  
οι πρώτοι εισακτέοι στον Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ : 

ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ
ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

Πραγµατοποιήθηκε την ∆ευτέρα, 6 Νοεµβρίου,
στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής
Ενότητας ∆υτικής Αττικής και υπό την προεδρία

του Αντιπεριφερειάρχη, κ. Γ. Βασιλείου, σύσκεψη του
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας µε θέµα
τον συντονισµό και την προετοιµασία του τοπικού
συστήµατος πολιτικής προστασίας για την καλύτερη
θωράκιση της περιοχής.

Ενόψει της αντιπληµµυρικής και αποχιονιστικής περι-
όδου, όλοι οι συµµετέχοντες φορείς τόνισαν ότι βρίσκον-
ται σε ετοιµότητα για να συνδράµουν στις κοινές προ-
σπάθειες στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων και των επιχει-
ρησιακών δυνάµεών τους.

Στη σύσκεψη συµµετείχαν, η Εντεταλµένη Σύµβουλος
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής, κα. Ι.
Τσούπρα, ο προϊστάµενος Αυτοτελούς ∆ιεύθυνσης Πολι-
τικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής, ο κος Ευ.∆αβάκ-
ης, ο προιστάµενος ΠΕ ∆υτικής Αττικής Ι.Λειβαδάρος
εκπρόσωποι των ∆ήµων Ελευσίνας, Μεγάρων, Ασπρ-
οπύργου, Μάνδρας- Ειδυλλίας, της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής, του Λιµενικού Σώµατος, της
Αστυνοµίας, του Στρατού, της Τροχαίας, της Πυροσβε-
στικής, της ΕΥ∆ΑΠ, της ΕΜΥ, του Συλλόγου Εθελοντών
Θριασίου, κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της
Περιφέρειας Αττικής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου
αναφέρθηκε στην ανάγκη συντονισµού για την µεγαλύτε-
ρη διευκόλυνση των εργασιών, σε µία περίοδο κατάλ-
ληλη για προγραµµατισµό, τόσο από την πλευρά της
Περιφέρειας , όσο και από την πλευρά των ∆ήµων. Ο
απολογισµός των προηγούµενων περιόδων πραγµατο-
ποιείται µε σκοπό, ο νέος προγραµµατισµός να βασίζε-
ται στη συσσώρευση εµπειρίας των φορέων πολιτικής
προστασίας και στην ευθύνη απαίτησης για αποτελε-
σµατικότητα στις ενέργειες και τις κινήσεις για την
τρέχουσα περίοδο. 

Τόνισε επίσης ότι οι υπηρεσίες της Περιφερειακής
Ενότητας ∆υτικής Αττικής είναι έτοιµες να ανταποκριθ-
ούν στις επερχόµενες συνθήκες της Χειµερινής Περιό-
δου. 

-----------------------------------------------------------------------
Στη σύσκεψη του ΣΟΠΠ συµµετείχαν αναλυτικά οι

ακόλουθοι:
Γιώργος Πιτσινάδης ∆Ε∆∆ΗΕ Ελευσίνας, Χρήστος

Γκάτσης ∆/νση ∆ασών Αττικής, Α. Βερτζάγιας ∆/νση
Τεχνικων Εργων, ∆ηµήτριος Στέλλιου Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση, Α.Φιαµέγκος ∆/νση Μεταφορών-Επικοινω-
νιών, Παναγιώτης Γρηγορίου ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, Παναγιώτης
Νιάφας ΠΥ Ελευσίνας, Ιωάννης Καλυµνάκης Εθελοντές
Θριασίου, Σωτήριος Κανάκης, Αναστάσιος Χρηστίδης
∆ήµος Ελευσίνας, Αβρααµ Κωνσταντινίδης και Ελένη
Βερούτη ∆ήµος Ασπροπύργου, Νικόλαος Ντεντες
Τροχαία, Ξ. Βαµβακερός και Α.Μαυράκης  ∆∆Ε Αττικής,
Χρυσούλα Πέτρου ΕΜΥ, Β.Παπανικολάου Τροχαία Ελευ-
σίνας, ∆ήµητριος Καιάφας ΠΥ Μεγάρων, Ζ. Φραγκιου-
δάκης Αστυνοµία, Ε. ∆αβάκης ΠΠ Αττικής, Ιωάννα
Τσούπρα Εντεταλµένη ΠΠ Αττικής, Ι.Λειβαδάρος και Μ-
Σ Μάνδηλα από ΠΠΠΕ∆Α, Μ. Κάραλη ∆ΤΕ, Β.Σκούρτη
∆ΑΟΚ ΠΕ∆Α, Ι.Κάντας Ολυµπία Οδός, Ι.Μαλανδράκης
Λιµεναρχείο Ελευσίνας, Σ.Σκουλίδης Αττικές ∆ιαδροµές,
Κ.Κωστάκης Σχολή Πυροβολικού, Σωτηρία Φράγκου
∆ασαρχείο Μεγάρων, Α.Παπακωνσταντίνου και
Σ.∆ρίκος από ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας, 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΚΚααττααββοολλήή  ττωωνν  ΠΠρροοννοοιιαακκώώννεεππιιδδοοµµάάττωωνν  σσττοο  ∆∆ήήµµοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου, ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, η αρµόδια ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, που εδρεύει στο ∆ηµοτικό Κτίρ-
ιο της συνοικίας «Γερµανικά», του ∆ήµου Ασπροπύργου, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και την Παρασ-
κευή, 10 Νοεµβρίου  2017, θα πραγµατοποιηθεί η καταβολή των Προνοιακών Επιδοµάτων, στους
λογαριασµούς των δικαιούχων ∆ηµοτών του Ασπρόπυργου. 

Αναµφισβήτητα οι φορολογικές επιβαρύνσεις που έπε-
σαν στην πλάτη της µεσαίας τάξης την τελευταία διετία
είναι πολύ µεγάλες. Οι πρόσφατες δηλώσεις κορυφ-

αίων υπουργών ότι αυτό έγινε σκόπιµα ώστε  να καταστεί δυνα-
τή η αναδιανοµή των βαρών και να βοηθηθούν οι πιο αδύναµες
κοινωνικά οµάδες εξηγεί εν µέρει την ένταση των παρεµβά-
σεων, αλλά όχι πλήρως.

Αυτό διότι το µεγαλύτερο µέρος των φορολογικών αυξήσεων
αφορούσαν στους έµµεσους φόρους και ως εκ τούτου επι-
βάρυναν όλα τα κοινωνικά στρώµατα αδιακρίτως. Για παρά-
δειγµα η αύξηση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλω-
σης στα καύσιµα είχε οριζόντιες επιπτώσεις σε όλους τους
πολίτες και σίγουρα σε εκείνους που καταναλώνουν περισσό-
τερο.

Αλλά και το πακέτο των µέτρων για τη διετία 2019-2020 που
υιοθέτησε η κυβέρνηση τον προηγούµενο Μάιο και αφορά στη
µείωση του αφορολόγητου και στη κατάργηση της προσωπικής
διαφοράς στις συντάξεις, αναµφισβήτητα θα πλήξει τη µεσαία
τάξη, αλλά κυρίως θα οδηγήσει στην αποδυνάµωση των νοι-
κοκυριών που είναι ήδη κοντά στο όριο της εισοδηµατικής
φτώχειας.

Και το πόσο χειρότερα θα καταστούν τα πράγµατα, ειδικά για
τα νοικοκυριά µε παιδιά, είναι εύκολο να το συµπεράνει κανείς,
ειδικά αν έχει γνώση των σηµερινών δεδοµένων.

Σήµερα η Ελλάδα κατατάσσεται στην πέµπτη υψηλότερη
θέση ανάµεσα σε 35 κράτη-µέλη του ΟΟΣΑ, όσον αφορά στη
φορολογική επιβάρυνση του µέσου έγγαµου εργαζοµένου µε
δύο τέκνα (του φορολογούµενου που αποτελεί την επιτοµή της
µεσαίας τάξης).

Σύµφωνα µε την παραπάνω έρευνα, οι συγκεκριµένοι φορο-
λογούµενοι επιβαρύνονται στην Ελλάδα µε φόρο που ανέρχε-
ται κατά µέσον όρο σε 38,3%, τη στιγµή που ο µέσος όρος σε
επίπεδο ΟΟΣΑ διαµορφώνεται σε µόλις 26,6%. 

Μάλιστα, το παραπάνω ποσοστό εµφανίζεται αυξηµένο σε
σχέση πέρυσι, όπου η Ελλάδα κατείχε την 7η θέση. 

Αντίστοιχα, για έναν άγαµο και άτεκνο εργαζόµενο, η φορο-
λογική επιβάρυνση στην Ελλάδα για το 2016 είναι η 14η υψηλό-
τερη µε ποσοστό 40,2%, σε σύγκριση µε το µέσο ποσοστό
ύψους 36%, που ισχύει σε επίπεδο ΟΟΣΑ.

Με πιο απλά λόγια η συνέχιση της ίδιας πολιτικής θα οδηγή-
σει την Ελλάδα στην κορυφή της κατάταξης των χωρών µε τους
περισσότερο  φορολογηµένους πολίτες. Και αυτή η αρνητική
πρωτιά δεν θα αφορά τη µεσαία ή την µεγαλοαστική τάξη, αλλά
όλους τους Έλληνες ανεξαρτήτως.

ΣΣττηηνν  ππλλάάττηη  ττηηςς  µµεεσσααίίααςς  ττάάξξηηςς  ηη  φφοορροολλόόγγηησσηη  
Για έναν άγαµο και άτεκνο εργαζόµενο, η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα για το 2016 είναι η 14η 

υψηλότερη µε ποσοστό 40,2%, σε σύγκριση µε το µέσο όρο ύψους 36%, που ισχύει σε επίπεδο ΟΟΣΑ.



ΤΤροπολογίες για την κατάργηση του Νόµου
Παρασκευόπουλου και την ίδρυση
φυλακών υψίστης ασφαλείας θα καταθέσει

άµεσα η Νέα ∆ηµοκρατία.

Όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρν ηση
µοιάζει όχ ι µόν ον  ν α µην  µπορεί, αλλά και ν α µην
θέλει ν α προστατεύσει την  τάξη και την  ασφάλεια στη
χ ώρα. «Θέλουµε ασφαλείς, ελεύθερους και αξιοπρεπείς
πολίτες, σε µια ασφαλή και αξιοπρεπή Ελλάδα. Αυτό
αξίζουµε και αυτό θα πετύχ ουµε», σηµείωσε χ αρακ-
τηριστικά. 
«Αν τί ν α µιλάν ε για παρακράτος, ας κοιτάξουν  στον

καθρέφτη τους για τις δικές τους ευθύν ες. Και ας
λύσουν , επιτέλους, τα χ έρια της αστυν οµίας η οποία,
όταν  δεν  εµποδίζεται από τις ιδεοληψίες τους, κάν ει
υποδειγµατικά τη δουλειά της» συµπλήρωσε.

Αν αλυτικά, ο πρόεδρος της Ν∆ δήλωσε: 

«Θέλουµε ασφαλείς, ελεύθερους και αξιοπρεπείς
πολίτες, σε µια ασφαλή και αξιοπρεπή Ελλάδα. Αυτό
αξίζουµε και αυτό θα πετύχ ουµε», δήλωσε ο πρόεδρος

της Ν∆ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αν αλυτικά, έκαν ε την  ακόλουθη δήλωση:

«Στη συζήτηση της περασµέν ης Παρασκευής στη
Βουλή έθεσα στον  κ. Τσίπρα συγκεκριµέν α ζητήµατα
που σχ ετίζον ται µε την  αυξηµέν η αν οµία και την
εγκληµατικότητα στη χ ώρα µας. 

Μίλησα για:

- τις επιπτώσεις του Νόµου Παρασκευόπουλου, που
έβγαλε από τις φυλακές 2.000 κρατούµεν ους, που
είχ αν  καταδικασθεί για κακουργήµατα, πολλοί εκ των
οποίων  υποτροπίασαν

- την  αν άγκη ν α λειτουργήσουν  φυλακές υψίστης ασφ-
αλείας, τις οποίες η Κυβέρν ηση κατήργησε, ώστε ν α
σταµατήσουν  ν α αποτελούν  διευθυν τήρια του οργα-
ν ωµέν ου εγκλήµατος

- τις περιπολίες της αστυν οµίας, που έχ ουν  περιορι-
στεί δραµατικά µε συν έπεια ν α αυξηθεί η καθηµεριν ή
εγκληµατικότητα

- την  απαράδεκτη κατάσταση στην  ευρύτερη περιοχ ή
των  Εξαρχ είων , κάν ον τας ρητή αν αφορά στις επιθέ-
σεις που δέχ ον ται σχ εδόν  καθηµεριν ά οι αστυν οµικοί
έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ

- τους πάσης φύσεως Ρουβίκων ες και τις συµπεριφο-
ρές τραµπούκων  στα Παν επιστήµια, τους οποίους η

Κυβέρν ηση καταγγέλλει στα λόγια, εν ώ στην  πράξη
τους προστατεύει.

Σε όλα αυτά ο κ. Τσίπρας απάν τησε µε αποπροσα-
ν ατολιστικές συκοφαν τίες. Μόν ο που καµία συκοφαν -
τική παράσταση δεν  µπορεί πια ν α σκεπάσει την
πραγµατικότητα.

∆εν  πέρασαν  παρά µόν ο τρεις µέρες για ν α εκδηλωθ-
εί ν έα τροµοκρατική επίθεση µε σφαίρες κατά αστυν ο-
µικών  στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. 

Απευθύνω µια ακόµη έκκληση στον κ. Τσίπρα να
αναλάβει τις ευθύνες του. Η Κυβέρνησή του µοιά-
ζει όχι µόνον να µην µπορεί, αλλά και να µην θέλει
να προστατεύσει την τάξη και την ασφάλεια στη
χώρα µας.

Αν τί ν α µιλάν ε αόριστα για προβοκάτορες, ας τους
συλλάβουν . Αν τί ν α µιλάν ε για παρακράτος, ας κοιτά-
ξουν  στον  καθρέφτη τους για τις δικές τους ευθύν ες.
Και ας λύσουν , επιτέλους, τα χ έρια της αστυν οµίας η
οποία, όταν  δεν  εµποδίζεται από τις ιδεοληψίες τους,
κάν ει υποδειγµατικά τη δουλειά της. 

Η Νέα ∆ηµοκρατία θα καταθέσει άµεσα τροπολογίες
για την  κατάργηση του Νόµου Παρασκευόπουλου και
την  ίδρυση φυλακών  υψίστης ασφαλείας.

Θέλουµε ασφαλείς, ελεύθερους και αξιοπρεπείς
πολίτες, σε µια ασφαλή και αξιοπρεπή Ελλάδα. Αυτό
αξίζουµε και αυτό θα πετύχ ουµε».

4-θριάσιο Τετάρτη 8 Νοεµβρίου 2017

Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Επικρατείας και
Τοµεάρχης Υγείας της Ν∆, Βασίλης Οικονόµου,
µε θέµα: Υπό διάλυση τα αστικά λεωφορεία

στην Ανατολική Αττική. Μόνο 90 σε λειτουργία! 
Υπό διάλυση είναι τα αστικά λεωφορεία στην Ανατολι-

κή Αττική. Μετά δυσκολίας λειτουργούν τα 90 από τα 284
που υπάρχουν στο Αµαξοστάσιο της Ανθούσας, ενώ απ’
αυτά ασφαλισµένα είναι µόνο τα 114! Οι ελλείψεις σε
ανταλλακτικά έχουν οδηγήσει σε τεράστιες περικοπές
δροµολογίων, µε αποτέλεσµα οι κάτοικοι να βιώνουν
τεράστια ταλαιπωρία στην καθηµερινότητά τους. Ζητάµε
από την κυβέρνηση να λειτουργήσει τον στόλο των λεω-
φορείων για να µπορούν οι εργαζόµενοι, οι φοιτητές, οι
µαθητές και οι µη έχοντες να χρησιµοποιήσουν τα δηµό-
σια µέσα µαζικής µεταφοράς.   

Ολόκληρο το κείµενο της ερώτησης:

Προς: Υπουργό Υποδοµών κ Μεταφορών
Θέµα: Υπό διάλυση τα αστικά λεωφορεία στην Ανατο-

λική Αττική. Μόνο 90 σε λειτουργία!

Κύριε Υπουργέ,
Μετά από τις περικοπές στα δροµολόγια της

ΤΡΑΙΝΟΣΕ όπου σας είχα θίξει το θέµα (
αρ.πρωτ.205/06-10-2017), έντονες είναι οι διαµαρτυρίες

των κατοίκων της Ανατολικής Αττικής και για την προβ-
ληµατική κατάσταση των αστικών λεωφορείων καθώς
όπως µας καταγγέλλουν έχουν έρθει αντιµέτωποι και µε
περικοπές δροµολογίων που αποφάσισε και πραγµατο-
ποίησε η ∆ιοίκηση του ΟΑΣΑ, µε αποτέλεσµα να
βιώνουν µεγάλη ταλαιπωρία στην καθηµερινότητά τους.
Πιο συγκεκριµένα  έχουν µειωθεί αισθητά τα δροµολόγια
που εξυπηρετούν τις περιοχές Γέρακας, Ανθούσα, Παλ-
λήνη, Γλυκά Νερά, Παιανία, Σπάτα, Αρτέµιδα, Πικέρµι,
Ραφήνα και Σαρωνίδα αλλά και αυτά που συνδέουν την
Ανατολική Αττική µε το κέντρο της Αθήνας (πχ το Α5).
Στις περισσότερες από τις προαναφερθείσες περιοχές το
Αστικό Λεωφορείο είναι το βασικότερο µέσο µαζικής
µεταφοράς καθώς δεν υπάρχει πρόσβαση στο µετρό η
στον Προαστιακό σιδηρόδροµο και όπως θα αντιλαµβά-
νεστε το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι είναι
τεράστιο καθώς αδυνατούν να µετακινηθούν και να
καλύψουν βασικές ανάγκες της καθηµερινότητάς τους. 

Κε Υπουργέ να σας υπενθυµίσω για µια ακόµη φορά,
κάτι που επανειληµµένα αγνοείτε, ότι τα ΜΜΜ αποτε-
λούν βασική κοινωνική ανάγκη  συνήθως, καθώς τα χρη-
σιµοποιούν οι άνθρωποι της εργασίας, οι φοιτητές και οι
µη έχοντες οικονοµική δυνατότητα και στόχος σας θα
έπρεπε να είναι η αποτελεσµατική διασύνδεση και µετε-
πιβίβαση των επιβατών, µε τη µικρότερη δυνατή ταλαι-
πωρία. ∆υστυχώς ως τώρα η πολιτική που ακολουθείτε 

είναι άκρως απογοητευτική και δυσκολεύετε αισθητά
την ήδη δύσκολη για πολλούς από τους συνανθρώπους
µας καθηµερινότητά τους. 

Κατόπιν όλων αυτών,ερωτάστε: 
Με ποια λογική προβήκατε σε όλες αυτές τις περικο-

πές των δροµολογίων; Αληθεύει ότι από τα 284 λεωφορ-
εία του αµαξοστασίου Ανθούσας έχουν ασφαλιστεί µόνο
τα 114 και από αυτά µετά βίας λειτουργούν τα L.90
λόγω ελλείψεως ανταλλακτικών; 

Αν ναι ποιος έχει την ευθύνη γι’ αυτή την τραγική κατά-
σταση του Οργανισµού; 

Σε ποιες κινήσεις σκοπεύετε να προβείτε προκειµένου
να αποκατασταθεί και πάλι η οµαλή µετακίνηση των
κατοίκων της Αττικής και να λάβει τέλος όλη αυτή η ταλαι-
πωρία τους;                        

Ο ΕΡΩΤΩΝ  
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                                                

ΚΚυυρρ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς::  ΚΚααττααθθέέττοουυµµεε  άάµµεεσσαα  
ττρροοπποολλοογγίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάρργγηησσηη  
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Σχετικά µε το δηµοσιευµένο άρθρο
στη εφηµερίδα σας «Χαϊδάρι Σήµε-
ρα» µε τίτλο «Άτυπη χωµατερή στο

γκαράζ του ∆ήµου Χαϊδαρίου » σας
γνωρίζουµε τα εξής:

Α.  Απόρριψη απορριµµάτων εκτός  νόµι-
µων  χώρων (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ)  συµβαίνει στις
εξής   περιπτώσεις:

1. Όταν απορριµµατοφόρο όχηµα του

∆ήµου κατά την διάρκεια της αποκοµιδής
υποστεί βλάβη, στην περίπτωση αυτή το
όχηµα µεταφέρεται στο γκαράζ του δήµου,
αδειάζει τα απορρίµµατα στον αναφερόµενο
χώρο και οδηγείται για επισκευή . 

Τα απορρίµµατα φορτώνονται σε άλλο
όχηµα και οδηγούνται προς τον ΧΥΤΑ ή
ΣΜΑ.

2. Όταν εντοπίζεται καπνός ή ανάφλεξη

σε απορρίµµατα εντός του απορριµµατοφ-
όρου κατά τη διάρκεια της αποκοµιδής από
διάφορες αιτίες όπως έκρηξη σπρέι, µισο-
σβησµένα κάρβουνα από τζάκια κλπ.

Τα απορρίµµατα αδειάζονται στον ανω-
τέρω χώρο, καταβρέχονται  και µετά από
δύο ή τρείς ηµέρες αποµακρύνονται.

3. Ύπαρξη ραδιενεργών υλικών που
εντοπίζονται στον ΧΥΤΑ  και προέρχονται

κυρίως από Νοσοκοµεία. Στην περίπτωση
αυτή  αδειάζονται από το όχηµα τα απο-
ρρίµµατα, εντοπίζονται µε κατάλληλα όργα-
να  και προσωπικό, τα ραδιενεργά υλικά και
τα σκουπίδια οδηγούνται στη χωµατερή.

Β.  Εγκατάσταση container σε χώρο γει-
τονικό του γκαράζ του ∆ήµου.

Ο ΣΜΑ (Σύνδεσµος Μεταµόρφωσης
Απορριµµάτων) κατόπιν συνεννόησης µε
τον ∆ήµο, έχει τοποθετήσει container στον
αναφερόµενο χώρο για να διευκολύνει την
αποµάκρυνση προς θρυµµατισµό κλαδεµά-
των που προέρχονται από τη δράση της
Υπηρεσίας Πρασίνου. 

Η παρατηρούµενη συσσώρευση οφείλε-
ται στις πρόσφατα µεγάλες ποσότητες κλα-
δεµάτων που µεταφέρθηκαν στο χώρο από
τις υπηρεσίες του ∆ήµου και θα αποµακρυ-
νθούν σύντοµα. 

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση. 
06-11-2017

Ο ∆/ντής  Περιβάλλοντος 
Παρασκευάς ∆ηµήτρης

Την έντονη και οξεία αντίθεσή του στη µετεγ-
κατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας εξέφρασε
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός

προς τους Βουλευτές Περιφέρειας Αττικής, σε έκτακ-
τη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 6
Νοεµβρίου στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών. Στην σύσκεψη
παρευρέθηκαν οι Βουλευτές Ν∆ κκ. Μάκης Βορίδης, Γεωργία Μαρτίνου, Γιώργος
Βλάχος, Θανάσης Μπούρας, ΑΝΕΛ κ. Κώστας Κατσίκης και Ένωση Κεντρώων κ.
∆ηµήτρης Καβαδέλλας. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών ανάφερε ότι η τροπολογία 1328/210 µε τίτλο "∆ιατάξεις για την
Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.". που αφορά το Νοµοσχέδιο "Ρυθµίσεις για την αγορά
παιγνίων" θίγει ποικιλοτρόπως τα συµφέροντα του ∆ήµου Αχαρνών και των δηµοτών. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: "Το Καζίνο Πάρνηθας έχει ταυτιστεί άρρηκτα µε τον
ορεινό όγκο της Πάρνηθας και τον ∆ήµο Αχαρνών και το ενδεχόµενο µετεγκατάστασής
του, αλλοιώνει και µεταλλάσσει ανεπανόρθωτα την πρόσφατη ιστορική ταυτότητα και
την τουριστική όψη της πόλης. 

Η λειτουργία του Καζίνο Πάρνηθας, εκτός του ότι αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της
πρόσφατης ιστορίας του ∆ήµου Αχαρνών, είναι πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών και
αντικείµενο επιχειρηµατικής δραστηριότητας πολλών συµπολιτών µας. 

Το Καζίνο της Πάρνηθας, µέτοχος του οποίου είναι και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, είναι ο
µεγαλύτερος εργοδότης του ∆ήµου Αχαρνών.

Η µετεγκατάστασή του θα φέρει εκτός από σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική οικο-
νοµία την ταυτόχρονη ρήξη των συµβατικών υποχρεώσεων του απέναντι στον ∆ήµο
Αχαρνών. 

Η µετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας θα θίξει ανεπανόρθωτα τα συµφέροντα
εργαζοµένων και επιχειρήσεων σε έναν από τους πιο δοκιµασµένους δήµους της
χώρας, όπου η ανεργία έχει καταγράψει αριθµούς ρεκόρ, ενώ παράλληλα βλάπτει και
οικονοµικά συµφέροντα του ∆ήµου Αχαρνών στερώντας του σηµαντικά έσοδα. 

Το σχέδιο για τη µετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας είναι µια ενέργεια που µας
βρίσκει ασυζητητί κάθετα απέναντι της, καθώς την θεωρούµε αναµφίβολα βλαπτική και
επιζήµια για τους συµπολίτες µας και τον ∆ήµο Αχαρνών".

Απάντηση σε άρθρο ειδησεογραφικού site για το Γκαράζ του ∆ήµου Χαϊδαρίου

∆ήµαρχος Αχαρνών: 
‘’Η µετεγκατάσταση του Καζίνο

Πάρνηθας είναι µια ενέργεια 
που µας βρίσκει ασυζητητί 
κάθετα απέναντι της, καθώς 
την θεωρούµε αναµφίβολα

βλαπτική και επιζήµια 
για τους συµπολίτες µας ‘’
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ΑΑΝΝΟΟΙΙΚΚΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
Οµιλία του ∆ρ. ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης, Σπυρίδωνος Ρουκανά, στις 13 Νοεµβρίου  

ΣΣ ε κλίµα κατάνυξης και εθνικής περ-
ηφάνιας αποτέθηκε ο ωφελούµενος
φόρος τιµής, στην µνήµη του Βιλιώτη

Σµηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου που χτυπήθη-
κε από τα εχθρικά πυρά, τον Νοέµβριο του
1940,  και κατέπεσε στην περιοχή Ζίτσας Ιωαν-
νίνων µε αποτέλεσµα τον ηρωικό του θάνατο.

Η ∆ήµαρχος φανερά συγκινηµένη τόνισε
στην οµιλία της: «Σαν γνήσιος Έλληνας σήκω-
σε, στα φτερά του αεροπλάνου του, το πεπρ-
ωµένο µιας φυλής, τα όνειρα και τις αξίες ενός
λαού, την τιµή της οικογένειας και του Έθνους
και έγραψε άλλη µία λαµπρή σελίδα Ιστο-
ρίαςL 

Μπορεί εµείς να µην φτάνουµε το ύψος του
ήρωα αλλά έχουµε κάτι κοινόLτην αγάπη για
τα Βίλια, την περηφάνια  για  την Πατρίδα L»
αναφερόµενη στον Ιωάννη Σακελλαρίου.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από τον ∆ήµο
Μάνδρας-Ειδυλλίας  την Κυριακή 5 Νοεµβρίου
2017 στο οµώνυµο µνηµείο στα Βίλια, όπου
συγκεντρώθηκε πλήθος κόσµου και εψάλη
Τρισάγιο στο Μνηµείο του Σµηναγού Ιωάννη
Σακελλαρίου.

Στη συνέχεια και στο πλαίσιο των χαιρετι-
σµών η ∆ήµαρχος κ. Κριεκούκη αναφέρθηκε
στο ιστορικό γεγονός και τον ηρωικό θάνατο
του Σµηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου τονίζοντας
χαρακτηριστικά πως «Το µνηµείο αυτό είναι
πια ένα σύµβολο του τόπου µας.  Είναι µια
αυτόφωτη πηγή δύναµης και περηφάνιας που
βοηθά και εµάς να σταθούµε όρθιοι, που µας
θυµίζει το δικό µας χρέος, που µας παροτρύνει
για τους δικούς µας Αγώνες.  

Ας φυλάξουµε βαθιά στην καρδιά µας  την
ηρωική θυσία του Ιωάννη Σακελλαρίου. Ας
νιώσουµε στην ψυχή µας το χρέος που µας
κληροδότησε.». 

Μετά την κεντρική οµιλία της ∆ηµάρχου
απηύθυναν χαιρετισµούς ο Πρόεδρος του
Τοπικού Συµβουλίου Βιλίων, κ. Γιώργος Γκιό-
κας, ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ταξιάρχης
Φαρµάκης και εκ µέρους της Αδελφότητας
Ζίτσας ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Τσέλιος. 

Στη συνέχεια, µέσα σε κλίµα συγκίνησης,
έγινε κατάθεση στεφάνων, τηρήθηκε ενός
λεπτού σιγή και πραγµατοποιήθηκε η ανάκρ-
ουση του Εθνικού Ύµνου, ενώ στη συνέχεια
δόθηκε µία µικρή δεξίωση για όλους τους παρ-
ευρισκοµένους στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Βιλίων.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκτός από
τη ∆ήµαρχο, κ. Κριεκούκη, ο Βουλευτής Περιφ-
έρειας Αττικής κ. Αθανάσιος Μπούρας, εκ µέρ-
ους της Περιφερειάρχη Αττικής κ ∆ούρου ο
Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ταξιάρχης
Φαρµάκης, η Πρόεδρος του ∆.Σ., κ. Ερασµία 

Στάθη – Οικονόµου, οι Αντιδήµαρχοι, κ.κ.
Σπύρος ∆ρίκος, Αγγελική Παπακωνσταντίνου
και Περικλής Ρόκας, η Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ
κ. Αλεξία Νερούτσου, ο Πρόεδρος της Σχολι-
κής Επιτροπής α/θµιας Εκπαίδευσης, κ.
Μελέτης Παπακωνσταντής, οι Πρόεδροι των
Τοπικών Συµβουλίων Βιλίων, Ερυθρών και
Μάνδρας, κ.κ. Γιώργος Γκιόκας, Κώστας
Οικονόµου και Νίκος Παχής αντίστοιχα, οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Γιώργος ∆ρίκος και

Γιώργος Σαµπάνης, η τοπική σύµβουλος κ.
∆ήµητρα Κώνστα και το µέλος του ∆ΟΚΑΠ, κ.
Βενετία Παύλου. 

Επίσης, τίµησαν µε την παρουσία τους ο
Πρόεδρος, κ. Γιάννης Τσέλιος και µέλη της Αδε-
λφότητας Ζιτσαίων, εκ µέρους του Πανελ-
ληνίου Συλλόγου Πεσόντων Αεροπόρων, οι
κ.κ. Αγγελική Ράλλη και Ξανθούλα Νέζη, ο
Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Γυµνασίου
– Λυκειακών Τάξεων µε την κ. Σοφία Μπάµ-
παλη, η Πρόεδρος κ. Γιωτάκη-Γερογιάννη
Παρασκευή του Λαογραφικού Εξωραϊστικού
Συλλόγου Βιλλίων, ο Πρόεδρος κ. Κώστα
Καλαµίτσης εκ µέρους του Συλλόγου Οικιστών
Μύτικα. 

Τέλος ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιµή η παρου-
σία στην εκδήλωση των Αποστράτων Ιπτάµε-
νων Αξιωµατικών κ.κ. Μεϊντάνη ∆ηµοσθένη και
Αναστασίου Ράπτη.

Ο∆ ή µ α ρ χ ο ς
Ασπροπύργου
και Μέλος του

∆.Σ. της Κεντρικής Ένω-
σης ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε), κ. Νικόλαος
Μελετίου,                      σας προσκαλεί στη διάλεξη
που θα δώσει,                                                            ο
∆ρ. ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης, 

Επ. Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, κ.
Σπυρίδων Ρουκανάς *,τη ∆ευτέρα, 13 Νοεµβρίου
2017, στις 19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων   του
Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου (∆.
Καλλιέρης), µε θέµα: «Ελληνική Οικονοµία: Η πορεία
προς το µέλλον».

*Ο κ. Σπυρίδων Ρουκανάς είναι Επίκουρος Καθηγητής
στο Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστηµίου Πειραιώς στο γνωστικό αντικείµενο της
∆ιεθνούς Πολιτικής Οικονοµίας. 

Eίναι απόφοιτος του Τµήµατος ∆ιεθνών Οικονοµικών
Σχέσεων & Ανάπτυξης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης (2003). Πραγµατοποίησε Μεταπτυχιακές Σπου-
δές στη ∆ιεθνή Πολιτική Οικονοµία (Master of Arts in
International Political Economy) στο University of Leeds
της Μεγάλης Βρετανίας (2004). 

Είναι διδάκτορας του Τµήµατος ∆ιεθνών Οικονοµικών
Σχέσεων & Ανάπτυξης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης (2008). 

Έχει διδάξει ως Επισκέπτης Λέκτορας στο ∆ηµοκρίτειο

Πανεπιστήµιο Θράκης (Τµήµα ∆ιεθνών Οικονοµικών
Σχέσεων και Ανάπτυξης, Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης
και Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών: «Σπουδές
Νοτιοανατολικής Ευρώπης» της Νοµικής Σχολής). 

Επίσης, έχει διδάξει ως Επισκέπτης Λέκτορας στο
Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και
∆ιοίκησης και Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
«Οικονοµική και ∆ιοίκηση για Μηχανικούς» του Τµήµατος
Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης). 

Στα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαµβάνονται, η
µελέτη της ∆ιεθνούς Πολιτικής Οικονοµίας και της οικο-
νοµικής ανάπτυξης στις χώρες της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και στις αναδυόµενες οικονοµίες και οι σχέσεις
τους µε την Ε.Ε.

Συγκίνηση και περηφάνια στην εκδήλωση προς τιµή του
Σµηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου, στα Βίλια 
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Με την ευκαιρία της 25ης επε-
τείου της υπογραφής της
Συλλογικής Συνθήκης Ασφ-

άλειας και την 15η επέτειο της Οργά-
νωσης της Συνθήκης για τη Συλλογική
Ασφάλεια, η Ρωσική Πρεσβεία στην
Ελλάδα σε συνεργασία µε τις πρε-
σβείες του Καζακστάν και της
Αρµενίας, διοργάνωσε τιµητική εκδή-
λωση, στην οποία παρέστη ο δήµα-
ρχος Αχαρνών Γ. Κασσαβός. 

Η Συλλογική Συνθήκη Ασφάλειας
υπογράφηκε το 1992, από την
Αρµενία, το Καζακστάν, το Κιργιζι-
στάν, τη Ρωσία, το Τατζικιστάν και το
Ουζµπεκιστάν, ενώ το 1993 ακο-
λούθησαν οι υπογραφές από, το Αζε-
ρµπαϊτζάν, τη Γεωργία και την Λευκο-
ρωσία.

Ο κ. Κασσαβός δήλωσε µετά το πέρας
της εκδήλωσης : Στην εκδήλωση της Ρωσι-
κής Πρεσβείας, είχα την ευκαιρία να συναν-
τηθώ µε τον Πρέσβη της Ρωσικής Οµο-
σπονδίας κ. Αντρέι Μάσλοβ και τον Πρέσβη
της ∆ηµοκρατίας του Καζακστάν κ. Αλεξέι
Βολκόβ, στους οποίους  επεσήµανα τη
σηµαντικότητα των δεσµών φιλίας και συνε-
ργασίας του ∆ήµου Αχαρνών µε τους λαούς
των δυο κρατών και τόνισα ότι η επικοι-
νωνία που έχει αναπτυχθεί µεταξύ τους
∆ήµου Αχαρνών µε τις πρεσβείες Ρωσίας
και Καζακστάν αφορά σηµαντικές διοικητι-
κές υποθέσεις των πολιτών και προάγει τη
φιλία και την πολιτιστική συνεργασία.

Κονδύλι 190.000 ευρώ 
για έργα υποδοµών στο ∆ήµο 
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων 

Ο
Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτ-
ης ενέκρινε έκτακτες οικονοµικές
ενισχύσεις ύψους 490.00 ευρώ σε ∆ήµο-

υς, αποκλειστικά για την κατασκευή αναγκαίων
έργων υποδοµής, µε σκοπό την επιδιόρθωση
ζηµιών και βλαβών που προκλήθηκαν στις υποδο-
µές τους από την κακοκαιρία, µε χρέωση του λογα-
ριασµού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραµµα
πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστρο-
φών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους
Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού της χώρας», που τηρείται
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για αυτούς
τους λόγους. Στο πλαίσιο αυτό ο ∆ήµος Λουτρακίου
– Αγ. Θεοδώρων ενισχύεται µε 190.000 ευρώ.

Π
ριν  από τα Χριστούγεν ν α αν αµέν εται ν α µοι-
ραστεί το κοιν ων ικό µέρισµα, συν ολικού
ύψους 750 εκατοµµυρίων  ευρώ.

Σύµφων α µε πληροφορίες, η κυβέρν ηση θα µοιρά-
σει τα περίπου 750 εκατ. ευρώ σε τρεις κατηγορίες
πολιτών . 
Στις οικογέν ειες που είν αι εν ταγµέν ες στο Κοιν ω-
ν ικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και αν έρχ ον ται
σε 273.913, στους µακροχ ρόν ια αν έργους µε παι-
διά και 

σε συν ταξιούχ ους που λαµβάν ουν  πολύ χ αµηλή
σύν ταξη. Περίπου 300 εκατ. ευρώ προορίζον ται για
2.650.000 συν ταξιούχ ους που τους είχ αν  γίν ει
παράν οµες κρατήσεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ από τον
Ιαν ουάριο του 2012 έως τον  Ιούν ιο του 2016,
καθώς ο υπολογισµός είχ ε γίν ει στο αρχ ικό ποσό
σύν ταξης, πριν  από την  αφαίρεση των  µν ηµο-
ν ιακών  µειώσεων .
Τα ποσά που θα διαν εµηθούν  θα έχ ουν  διαβάθµι-
ση αν άλογα µε το συν ολικό οικογεν ειακό εισόδηµα.

Πριν από τα Χριστούγεννα αναµένεται 
να µοιραστεί το κοινωνικό µέρισµα,
συνολικού ύψους 750 εκατ. ευρώ.

wwwweeeebbbbssssiiii tttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

ΜΜεε  ττοονν  ΠΠρρέέσσββηη  ττηηςς  ΡΡωωσσιικκήήςς  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίααςς  κκ..  ΑΑννττρρέέιι  ΜΜάάσσλλοοββ

Συνεχίζει τις επαφές µε τις πρεσβείες Ρωσίας και Καζακστάν
ο δήµαρχος Αχαρνών  Γ. Κασσαβός 

στο πλαίσιο της φιλίας και της πολιτιστικής συνεργασίας

Θεατρικές παραστάσεις στη Νέα Πέραµο,
µε το έργο « γυΝΑΙκες»,

από την θεατρική οµάδα “ΛΙΚΝΟ”

Η Θεατρική οµάδα της ∆.Κ. Νέας Περάµου «Λίκνο», παρου-
σιάζει το έργο «γυΝΑΙκες», το Σάββατο 25 και την Κυριακή

26 Νοεµβρίου 2017, ώρα 8 µ.µ. στο Πολιτιστικό Κέντρο
‘’Πέραµος’ ’  της Ν. Περάµου, σε Σκηνοθεσία ∆ηµήτρη Σενδό-

να και Σκηνογραφία Τάσου Πανταζή.
Πρόκειται για ένα έργο, ύµνος στις Γυναίκες του Κόσµου και
στους Ρόλους της ζωής τους, όπου µέσα από οκτώ µονόπρ-
ακτα δρώµενα της παγκόσµιας Θεατρικής Λογοτεχνίας, ‘’σµι-

λεµένα’ ’  από κωµικοτραγικές καταστάσεις, οι θεατές θα
έχουν την ευκαιρία, να αναπολήσουν, να γελάσουν, να

νοσταλγήσουν και ίσως5 να αναθεωρήσουν!‘’5 
’Είσοδος Ελεύθερη. Επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά, 

από 12 ετών και άνω!
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Αποχή από τους πλειστηριασµούς,
ακόµη και τους ηλεκτρονικούς,
έως το τέλος του έτους αποφάσι-

σαν οι συµβολαιογράφοι, για λόγους ασφ-
αλείας, έπειτα και από τις τελευταίες επιθέ-
σεις που σηµειώθηκαν σε συµβολαιογραφ-
ικά γραφεία.

Η απόφαση ελήφθη το Σάββατο, κατά τη
διάρκεια έκτακτης γενικής συνέλευσης του
Συµβολαιογραφικού Συλλόγου  Αθηνών -
Πειραιώς- Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου.
Παράλληλά, αποφάσισαν την αλλαγή του
πλαισίου διεξαγωγής των πλειστηριασµών
και την υπαγωγή της ευθύνης και επο-
πτείας της πλατφόρµας στο υπουργείο
∆ικαιοσύνης.

Συγκεκριµένα, η γενική συνέλευση
αποφάσισε:

«Οµόφωνα: α) Για την ασφάλεια των
συµβολαιογράφων είναι ανάγκη να
αυστηροποιηθεί το νοµικό πλαίσιο και
η ποινική αντιµετώπιση όσων επιτίθεν-
ται και προπηλακίζουν συναδέλφους
κατά τη διενέργεια των πλειστηρια-
σµών ή στα γραφεία τους και

β) Για την καλύτερη εποπτεία των
πλειστηριασµού και προς διευκόλυνση
του υπαλλήλου του πλειστηριασµού
και των λοιπών παραγόντων της διαδι-
κασίας, ο ηλεκτρονικός πλειστηρια-
σµός να διεξάγεται µια µέρα την εβδο-
µάδα και σε µία βάρδια.

Κατά πλειοψηφία: Για αλλαγή του
πλαισίου διενέργειας των πλειστηριασµών,
µε σκοπό τη διασφάλιση της νοµιµότητας
και τον ρόλο του συµβολαιογράφου ως
εγγυητή της:

1) Πλειστηριασµοί µε τη φυσική παρου-
σία του συµβολαιογράφου: να διενερ-
γούνται µόνο εντός αίθουσας Ειρηνοδι-
κείου και η διαδικασία να ολοκληρώνεται
έως τις 15.00, µµ, δηλαδή εντός του ωρα-
ρίου συζήτησης των υποθέσεων από τους
ειρηνοδίκες. Η µεταβολή αυτή θα γίνει η
αρχή για να αντιληφθούν οι πολίτες ότι ο
συµβολαιογράφος είναι και ενεργεί ως
όργανο της εκτέλεσης, ισότιµα µε το δικα-
στή και προστατεύεται από την πολιτεία µε
τα ίδια µέσα.

2) Οι πλειστηριασµοί µε ηλεκτρονικό
τρόπο να διενεργούνται: α) στον ίδιο τόπο,
δηλαδή σε αίθουσα Ειρηνοδικείου. β) Μία
ηµέρα την εβδοµάδα και όχι διαζευκτικά
Τετάρτη ή Πέµπτη ή Παρασκευή, β) Επί
δίωρο (όχι έξι ώρες, σε περίπτωση που ο
επισπεύδων επιλέξει τη διενέργεια το πρωί 

ή τέσσερις ώρες σε περίπτωση που ο
επισπεύδων επιλέξει τη διενέργεια το από

γευµα) µε άµεση εποπτεία και διεύθυνση
της διαδικασίας από τον συµβολαιογράφο.

3) Τροποποίηση της διάταξης της ΥΑ
41756/30-5-17, µε την οποία ορίζεται ότι η
«ταυτοποίηση» των υποψηφίων πλειο-
δοτών/φυσικών, γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω
των στοιχείων του TAXIS. Ο έλεγχος της
ταυτότητας των φυσικών/ νοµικών
προσώπων πλειοδοτών που διαθέτουν
ΑΦΜ στην Ελλάδα, πρέπει να γίνεται µε
αυτοπρόσωπη παρουσία των ιδίων ή
αντίστοιχα των εντολοδόχων τους,
ενώπιον του συµβολαιογράφου, µε την
σύνταξη σχετικής πράξης και να ακολουθ-
εί η έγκριση της εγγραφής τους στο
ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ.

4) Η πλατφόρµα ηλεκτρονικής διενέργει-
ας των πλειστηριασµών να τεθεί υπό την
εποπτεία, τον έλεγχο και την ευθύνη του
υπουργείου ∆ικαιοσύνης, το οποίο και θα
εγγυάται την εύρυθµη λειτουργία του και 

θα ευθύνεται απέναντι στους τρίτους για
τυχόν αστοχίες-αρρυθµίες στη λειτουργία
του, καλύπτοντας και το ανεύθυνο του
συµβολαιογράφου γι΄ αυτές.

5) Κατάργηση του άρθρου 98Α του ΚΣ.

6) Σύγκληση των ∆Σ των Συµβολαιογρα-
φικών Συλλόγων της χώρας σε κοινή
συνεδρίαση, ανοιχτή στα µέλη του σώµα-
τος, προκειµένου η συµβολαιογραφία να
καταλήξει σε κοινές θέσεις για τα παραπά-
νω ζητήµατα και για όσα άλλα τυχόν τεθ-
ούν από τη σηµερινή συνέλευση ή έχουν
από τις υπόλοιπες ΓΣ. 

Η συνεδρίαση αυτή πρέπει να πραγµα-
τοποιηθεί άµεσα και πάντως πριν την υπο-
γραφή οποιασδήποτε σύµβασης για απε-
υθείας ανάθεση της λειτουργίας της
ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ στην εταιρεία newsphone. 

Η σύµβαση αυτή, εφόσον προκριθεί, στη
συνέχεια και πριν την υπογραφή της, θα
πρέπει να συζητηθεί και να αποφασιστεί
σε νέα γενική συνέλευση.

7) Λήψη από την πολιτεία των απαρ-
αίτητων πρωτοβουλιών και µέτρων για την
προστασία των δανειοληπτών, µε στόχο
την οµαλοποίηση και τη διασφάλιση
συνθηκών νοµιµότητας διενέργειας των
πλειστηριασµών

Και µε ψήφους 134 υπέρ και 132 κατά,
αποφασίστηκε αποχή από την διενέργεια
πλειστηριασµού µέχρι 31-12-2017, µε τα
παραπάνω αιτήµατα και έναρξη διαλόγου
µε το υπουργείο ∆ικαιοσύνης και τους
εκπροσώπους των κοµµάτων του κοινο-
βουλευτικού τόξου.

Συµβολαιογράφοι για πλειστηριασµούς: Από το 2018 και βλέπουµε...
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∆όθηκε το οκ για την επανεκ-
κίνηση της παραγωγής βεν-
ζινών στο διυλιστήριο του

Ασπροπύργου των ΕΛΠΕ, µετά και την
πλήρη αποκατάσταση της βλάβης που
αυτό είχε υποστεί πριν από µερικές ηµέρ-
ες.

Βασική δουλειά του διυλιστηρίου
(FCC) είναι η παραγωγή όλων των
ποσοτήτων βενζινών του οµίλου,
γεγονός που σηµαίνει ότι µετά την
επίλυση του προβλήµατος το Σάββατο, η
δραστηριότητα των ΕΛΠΕ επανέρχεται
πλέον σε πλήρη δυναµικότητα.

Την Πέµπτη στο µεταξύ τα ΕΛΠΕ ανα-
κοινώνουν τα αποτελέσµατα εννεαµήνου,
τα οποία θα κινούνται αυξητικά έναντι του
περυσινού διαστήµατος, µε τους αναλ-
υτές να προβλέπουν νέο ρεκόρ στο τέλος
του έτους.

Σε ανάλυση της Επενδυτικής Τράπε-
ζας Ελλάδος αναφέρεται ότι τα καθαρά
κέρδη των ΕΛΠΕ αναµένεται να διαµορ-
φωθούν στα 100 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο
τρίµηνο του έτους, δηλαδή αυξηµένα
κατά 29% σε ετήσια βάση. Αν από τους
παραπάνω υπολογισµούς αφαιρεθούν οι
επιπτώσεις από τις ισοτιµιακές µεταβολές
στην αξία των αποθεµάτων, τότε η
χρηµατιστηριακή µιλά για καθαρά κέρδη,
ύψους 75,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξηµέ-
να κατά 0,5% σε σχέση µε πέρυσι.

Η ίδια ανάλυση εκτιµά ότι στο εννεάµ-
ηνο, τα EBITDA θα διαµορφωθούν στα
228 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 15% σε
ετήσια βάση, ενώ σε 193 εκατ ευρώ θα
κυµανθούν τα καθαρά EBITDA. Οσο για
την µετοχή, η χρηµατιστηριακή διατηρεί
σύσταση accumulate µε τιµή-στόχο στα
8,5 ευρώ για τη µετοχή.

Σε επίπεδο κεφαλαιοποίησης η αξία
του οµίλου ανέρχονταν την Παρασκευή
στα 2,25 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σε µια
αγορά που η γεωστρατηγική της σηµασία
δείχνει να αυξάνεται συνεχώς, τα ΕΛΠΕ

αναµένεται φέτος να κάνουν ρεκόρ τόσο
σε EBITDA (731 εκατ ευρώ το 2016), όσο
και σε παραγωγή που έφτασε πέρυσι στα
14,8 εκατ. µετρικούς τόνους (αύξηση
16%), κάνοντας ρεκόρ στην ιστορία του
οµίλου.

ΣΕ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ»

Με ταχύτατους ρυθµούς και πολύ νωρίτε-
ρα από τον αρχικό σχεδιασµό υλοποιήθη-
καν από την ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και τα
τρία (3) έργα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών
συστηµάτων - συνολικής ισχύος 8,6 MW - τα
οποία κατοχύρωσε η εταιρεία στο πλαίσιο
του πιλοτικού διαγωνισµού της ΡΑΕ που διε-
νεργήθηκε τον περασµένο ∆εκέµβριο.
Όπως προβλέπει ο Ν.4414/2016, τα έργα
που επιτυγχάνουν σε παρόµοιους διαγωνι-
σµούς εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης
µε τη µορφή λειτουργικής ενίσχυσης (Feed
in Premium).

Ήδη, από τις 20 και 25 Οκτωβρίου
αντίστοιχα, έχουν συνδεθεί µε το δίκτυο του
∆Ε∆∆ΗΕ και τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτο-
υργία τα δύο πρώτα από τα έργα που είχαν
κατακυρωθεί στην ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
και αφορούσαν στη δηµιουργία πάρκων: 

Φ/Β Συστήµατος στην ΒΙΠΕ
Καβάλας, ισχύος  1 MW,
καθώς και

Φ/Β Συστήµατος στις Βιοµηχανικές Εγκα-
ταστάσεις Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) ισχύος 4
MW.

Μέσα στις επόµενες ηµέρες, εξάλλου,
αναµένεται να συνδεθεί µε το δίκτυο του
∆ιαχειριστή ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας και το Φ/Β έργο στις Βιοµηχανικές Εγκα-
ταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) των
ΕΛΠΕ, συνολικής ισχύος 3,6 MW, το οποίο
επίσης έχει ολοκληρωθεί. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε το
«Επιχειρηµατικό πλάνο 2017-2021» που
έχει καταρτίσει η ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, η
σύνδεση των συγκεκριµένων έργων µε το
∆ίκτυο προβλεπόταν για τα τέλη ∆εκεµ-
βρίου του τρέχοντος έτους, ενώ η διαγωνι-
στική διαδικασία της ΡΑΕ έθετε ως χρονικό
όριο για την ενεργοποίηση των συνδέσεων
τους 18 µήνες, από το ∆εκέµβριο του 2016,
για το Φ/Β στην Καβάλα και τους 24 µήνες
για τις εγκαταστάσεις σε Θεσσαλονίκη και
Ασπρόπυργο. 

Με τα τρία νέα Φ/Β πάρκα, το χαρτοφυ-
λάκιο της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ διαθέτει
πλέον περίπου 20 MW Φ/Β και Αιολικών
πάρκων σε λειτουργία, ενώ σε διάφορα
στάδια ανάπτυξης βρίσκονται έργα ΑΠΕ
συνολικής ισχύος 200 MW.

«Φιλοδοξούµε, είτε αυτόνοµα, ή επι-
διώκοντας συµµαχίες
και συνεργασίες, να
διαδραµατίσουµε πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στον
τοµέα των Ανανεώσι-
µων Πηγών στο
πλαίσιο του ενεργεια-
κ ο ύ
µετασχηµατισµού»,
τονίζει σε  δήλωσή του
ο Γενικός ∆ιευθυντής
Στρατηγικού Σχεδια-
σµού και Συµµετοχών
του Οµίλου ΕΛΠΕ και
Εκτελεστικό Μέλος του
∆ιοικητικού Συµβου-
λίου κ. Γιώργος Αλεξό-

πουλος, επισηµαίνοντας ότι «η πλήρης
ανάπτυξη χαρτοφυλακίου έργων από ΑΠΕ
συνολικής ισχύος 200 MW, µέσα στην
ερχόµενη τριετία, αποτελεί µια από τις κύρ-
ιες προτεραιότητες του Οµίλου». 

««ΠΠήήρρεε  µµππρροοσσττάά»»  ηη  ππααρρααγγωωγγήή  ββεεννζζιιννώώνν  
στο διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
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Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

ΗΗΗΗ    αααανννν άάάάππππττττυυυυξξξξηηηη    ττττοοοουυυυ    ΦΦΦΦωωωωττττοοοοββββοοοολλλλ ττττααααϊϊϊϊκκκκοοοούύύύ    ΠΠΠΠάάάάρρρρκκκκοοοουυυυ    σσσσττττ ιιιιςςςς        
ββββιιιιοοοοµµµµηηηηχχχχαααανννν ιιιικκκκέέέέςςςς    εεεεγγγγ κκκκαααατττταααασσσσττττάάάάσσσσεεεειιιιςςςς    ΘΘΘΘεεεεσσσσσσσσααααλλλλοοοονννν ίίίίκκκκηηηηςςςς....

O Γενικός ∆/ντής Στρατηγικού
Σχεδιασµού και Συµµετοχών του

Οµίλου ΕΛΠΕ και Εκτελεστικό
Μέλος του ∆. Σ. κ. Γιώργος

Αλεξόπουλος.



ΕΕΧΧΟΟΥΥΝΝ  ΑΑΥΥΞΞΗΗΘΘΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  2200%%
Ραγδαία αύξηση των διαζυγίων στην Ελλάδα
- Λόγω... φόρων, κατασχέσεων, πλειστηριασµών

Ηυπερφορολόγηση αλλά και η δραµατική µείωση των εισοδηµάτων
που έχουν υποστεί οι Ελληνες έχουν οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση
των διαζυγίων.

Ολο και περισσότερα ζευγάρια δηλώνουν πως βρίσκονται σε διάσταση ενώ
ο αριθµός των διαζυγίων να έχει αυξηθεί κατά 20%, σύµφωνα µε δηµοσίευµα
της εφηµερίδας «Τα Νέα».

Πολλά από αυτά απότοκο της οικονοµικής κρίσης, καθώς τα ζευγάρια
χωρίζουν στα χαρτιά για να ξεφύγουν από την Εφορία, τις τράπεζες ακόµη και
για να εισπράξουν κοινωνικά επιδόµατα, να έχουν έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ
ή στο ηλεκτρικό ρεύµα.

Τα εικονικά ή λευκά διαζύγια ανθούν κυρίως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων
που βρίσκονται στο κατώφλι της χρεοκοπίας, που επιβαρύνονται µε υψηλές
φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και χρωστούν µεγάλα ποσά σε
Εφορία και ασφαλιστικά Ταµεία.

Σε αυτή την περίπτωση το διαζύγιο ουσιαστικά απαλλάσσει το δεύτερο
µέλος της οικογένειας, γλιτώνει από το µπλοκάρισµα του τραπεζικού λογαρια-
σµού και της έκδοσης φορολογικής ενηµερότητας.

Μετά το διαζύγιο οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστά φορολογικές δηλώσεις. Το
οικογενειακό εισόδηµα δεν είναι πλέον ενιαίο και σπάει στα δύο.

Σε µια τέτοια περίπτωση, η σύζυγος συνήθως αναλαµβάνει την επιµέλεια

των παιδιών, εµφανίζεται στη φορολογική δήλωση να προστατεύει ένα ή δύο
παιδιά και να έχει χαµηλό ή ακόµα και µηδενικό εισόδηµα.

Με ένα χαµηλό εισόδηµα αποκτά πρόσβαση στα κοινωνικά επιδόµατα,
ενδεχοµένως και στο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα αλλά και εκπτώσεις
στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ µέσω του κοινωνικού τιµολογίου και στον
ΕΝΦΙΑ.

Το διαζύγιο ή ακόµη και η διάσταση µπορεί να αποδειχθούν συµφέρουσες
λύσεις για πολλούς λόγους όπως η προστασία της κατοικίας από τους πλει-
στηριασµούς και κατασχέσεις, τα οικογενειακά επιδόµατα ή η έκπτωση στον
ΕΝΦΙΑ.
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Ραγδαίες εξελίξεις στο θέµα της δολο-
φονίας της εφοριακού, ∆ώρας Ζέµπε-
ρη καθώς στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ βρίσκε-
ται άντρας που σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ οµολόγησε ότι
είναι ο δράστης του εγκλήµατος.
Υπενθυµίζεται ότι η εφοριακός είχε
δολοφονηθεί πριν από λίγες µέρες
στο Β' Νεκροταφείο Αθηνών µε 14
µαχαιριές.
Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες
από αστυνοµικές πηγές, ο άνδρας,

είναι πιθανότατα τοξικοµανής, ενώ οι
αστυνοµικοί εκτιµούν ότι το κίνητρό
του για την άγρια δολοφονία ήταν η
ληστεία. 
Ο δράστης κατάφερε 14 µαχαιριές
στην άτυχη γυναίκα όταν εκείνη πήγε
στο µνήµα φίλου της, ενώ της πήρε
την τσάντα µε όλα τα προσωπικά αντι-
κείµενά της. 
Σύµφωνα πάντα µε τις ίδιες πληροφο-
ρίες, ο δράστης, το πρόσωπο του
οποίου έχει καταγραφεί από κάµερες

επιχειρήσεων που βρίσκονται απέ-
ναντι από το Κοιµητήριο, πήγε στη
συνέχεια στην περιοχή της Οµόνοιας,
όπου εντοπίστηκε το στίγµα του κιν
ητού τηλεφώνου της 32χρονης και

έδωσε το κινητό της τηλέφωνο σε κλε-
πταποδόχο. Αργότερα αναµένεται
αναλυτική ενηµέρωση για την πολύκρ-
οτη αυτή υπόθεση από τη ∆ιεύθυνση
Ασφάλειας Αττικής.

Συνελήφθη και οµολόγησε ο δολοφόνος
της εφοριακού, ∆. Ζέµπερη

Η  διαµάχη ∆ηµοσίου - Μονής Βατοπαιδίου στον Άρειο Πάγο

Στον  Άρειο Πάγο βρέθηκε τη ∆ευτέρα 6 Νοεµβρίου η Μον ή Βατοπαιδίου, πρώτη φορά στην  100ετή της διαµάχ η µε το ελλην ικό
∆ηµόσιο, για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίµν ης Βιστων ίδας και των  παρόχ θιων  εκτάσεων , υπόθεση που είχ ε προκαλέσει

τυφών α στο πολιτικό σκην ικό, παρασύρον τας την  κυβέρν ηση του Κώστα Καραµαν λή στην  έξοδο.
Η αστική αν τιδικία µε το ∆ηµόσιο, µε αφετηρία τη δεκαετία του 1920, συζητήθηκε προχ θες στο αν ώτατο δικαστήριο, καθώς η

Μον ή - εκπροσωπούµεν η από τους Σπύρο Τσαν τίν η, Λάµπρο Κιτσαρά και Μιχ άλη ∆ηµητρακόπουλο, άσκησε αιτήσεις αν αίρε-
σης κατά τριών  εφετειακών  αποφάσεων  υπέρ του ∆ηµοσίου.

Το τι θα αποφαν θεί σε λίγους µήν ες ο Άρειος Πάγος αποκτά εξαιρετική σηµασία, καθώς ελλοχ εύει κίν δυν ος για τη Μον ή ν α
αχ ρηστευθούν  τα αυτοκρατορικά χ ρυσόβουλα, τίτλοι που η ίδια κατέχ ει από την  εποχ ή του Βυζαν τίου, µε ν τόµιν ο σοβαρότα-
των  συν επειών  γεν ικότερα ως προς τη µον αστική περιουσία.Παρεµβάσεις υπέρ της µον ής Βατοπεδίου, πραγµατοποίησαν  το
Οικουµεν ικό Πατριαρχ είο, το Πατριαρχ είο Ιεροσολύµων , το Πατριαρχ είο Αλεξαν δρείας, η Ιερά Μον ή Σιν ά, καθώς και οι 19 µον ές
του Αγίου Όρους.



ΕΕιιδδιικκοοίί  φφρροουυρροοίί::  ∆∆εενν  µµααςς  αακκοούύννεε,,  
θθαα  θθρρηηννήήσσοουυµµεε  θθύύµµαατταα
Ιδιαίτερα ανήσυχοι και προβληµατισµένοι εµφανίζονται  
µετά το χτύπηµα στα Εξάρχεια. Ο γραµµατέας τους άφησε 
αιχµές κατά της πολιτικής ηγεσίας.

Ιδιαίτερα ανήσυχοι και προβληµατισµένοι εµφανίζονται οι ειδικοί φρουροί µετά το τελευταίο
χτύπηµα στα Εξάρχεια. Ο γραµµατέας τους άφησε αιχµές κατά της πολιτικής ηγεσίας. 

"Θα βλέπαµε όλους τους γνωστούς σε κάποιο νοσοκοµείο να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα πάνω
από το φορείο που θα ήταν ο συνάδελφος", είπε ο γενικός γραµµατέας, Στράτος Μαυροειδάκος
σχολιάζοντας τη δολοφονική επίθεση εναντίον αστυνοµικών έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στη
Χαριλάου Τρικούπη.

Κανείς δεν µας ακούει, θα θρηνήσουµε θύµατα είπε ο κ. Μαυροειδάκος µιλώντας σε πρωϊνή
εκποµπή του ΑΝΤ1 αφήνοντας αιχµές κατά της πολιτικής ηγεσίας: "ας µας κατηγορούν κάποιοι για
φθηνά συνδικαλιστικά κόλπα".

Στο ερώτηµα αν υπάρχει ανοχή, ο εκπρόσωπος των ειδικών φρουρών απάντησε:
"Αυτό είναι πασιφανές, Αν δείτε τον χάρτη που είχαµε βγάλει εµείς, το 2015, σε ανακοίνωση που

λέγαµε για το “Εξαρχιστάν” , στα “σύνορα” του “Εξαρχιστάν”, εδώ από κάτω, βγήκε ένας τώρα και
πυροβόλησε".

∆∆ίίκκττυυοο  ΓΓωωννιιώώνν  ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηηςς  
σσττοονν  δδήήµµοο  ΑΑιιγγάάλλεεωω

Την ανάπτυξη ∆ικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης υλοποιεί ο δήµος Αιγάλεω, µε
σκοπό τη µεγιστοποίηση της διαλογής στην πηγή των παραγόµενων απορριµ-
µάτων. Βασικός σκοπός των Γωνιών Ανακύκλωσης είναι η διαλογή στην πηγή

και ο διαχωρισµός, πρωτογενώς, των υλικών, µε στόχο την επαναχρησιµοποίηση και
την ανακύκλωση από τον δηµότη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η παράλληλη
µείωση του κόστους µεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων, η βελτίωση της εµπο-
ρευσιµότητας των ανακυκλώσιµων υλικών, καθώς και η µείωση των υπολειµµάτων που
οδηγούνται προς ταφή, ώστε να επιτευχθούν οι διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας και να
αποφευχθούν πρόστιµα.

Οι Γωνιές Ανακύκλωσης αποτελούν µια διεθνή, επιτυχηµένη πρακτική που βασίζεται
κυρίως στη συµµετοχή των πολιτών, όπου παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες,
κυρίως στους πολίτες/δηµότες, να εναποθέτουν οργανωµένα χρήσιµα υλικά, όπως
χαρτί/χαρτόνι, γυάλινες & µεταλλικές συσκευασίες, βρώσιµα λίπη & έλαια, ηλεκτρικό &
ηλεκτρονικό εξοπλισµό κ.α.

Οι προβλεπόµενες Γωνιές Ανακύκλωσης πρόκειται να τοποθετηθούν σε κοµβικά
σηµεία, που έχουν επιλεχθεί µε βάση την καθηµερινή παρατήρηση και καταγραφή των
αναγκών των δηµοτών από τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου.
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ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΚΑΛΠΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ 
Για την ανάδειξη του επικεφαλής του νέου 
πολιτικού φορέα της Κεντροαριστεράς

Τ
ην Κυριακή 12 Νοεµβρίου 2017 – και την µεθεπόµενη αν χρειασθεί –
διεξάγεται σε όλη τη χώρα ψηφοφορία για την ανάδειξη του επικεφαλής
του νέου πολιτικού φορέα της Κεντροαριστεράς.

∆ίνεται η ευκαιρία σε κάθε συµπολίτη ή συµπολίτισσα, να µετάσχει άµεσα
στη συγκρότηση ενός σύγχρονου κόµµατος, που φιλοδοξεί να διεκδικήσει,
µε τις προτάσεις και τις ιδέες του, τη συνέχεια της ιστορικής προοδευτικής
παράταξης, στις ιδιαίτερες συνθήκες του 21ου αιώνα, σε Ελλάδα και
Ευρώπη.
Σηµειώνεται ότι κάλπη θα στηθεί µόνο στα Μέγαρα, όπου θα µπορούν να
ψηφίσουν και οι συνδηµότες µας από τη Νέα Πέραµο.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο κτίριο της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης
Γ. Μαυρουκάκη 58 – 60 (πάροδος Κ. Σχινά), από τις 8 το πρωί έως τις 8 το
βράδυ και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα για την διασφάλιση του
αδιαβλήτου.

Υπογραµµίζεται ότι:
Μπορεί να ψηφίσει κάθε πολίτης, χωρίς να χρειάζεται να είναι µέλος κάποι-
ου κόµµατος, αρκεί να είναι εγγεγραµµένος/η στους εκλογικούς καταλόγους.
Μπορεί να γίνει µέλος του νέου κόµµατος µόνον αν το επιθυµεί και µόνον
αν το δηλώσει εγγράφως στην Εφορευτική Επιτροπή.
∆ικαίωµα ψήφου σε πιθανή επαναληπτική ψηφοφορία, έχουν µόνο όσοι
ψηφίσουν την Κυριακή 12 Νοεµβρίου 2017.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ
ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  
∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
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Κόλαφος για την κυβέρνηση
αλλά και για τον υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής

Γιάννη Μουζάλα αποτελεί η έκθεση της
Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα
του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α) αναφορικά µε
την κατάσταση που επικρατεί στα
κέντρα φιλοξενίας µεταναστών και
προσφύγων στη χώρα µας.

Η έκθεση παρουσιάσθηκε χθες  στις
επιτροπές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης-
∆ικαιοσύνης και Θεσµών και ∆ιαφάνειας
της Βουλής και  δηµοσιοποιείται σε µια
περιόδο όπου ο κ. Μουζάλας δέχεται
σφοδρή κριτική (και) από το εσωτερικό
του ΣΥΡΙΖΑ για τα πεπραγµένα του στην
αντιµετώπιση των µεταναστευτικών
ροών. 

Η πολυσέλιδη έκθεση της ΕΕ∆Α
περιέχει ξεχωριστό κεφάλαιο (Έκθεση
Αυτοψίας) για τις συνθήκες διαβίωσης
στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας
προσφύγων και µεταναστών.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι
αν και οι επισκέψεις
πραγµατοποιήθηκαν πριν από από 11
µήνες η κατάσταση και σήµερα δεν
αρκετά  διαφορετική. 

Αυτό άλλωστε κατήγγειλαν πριν από
µια εβδοµάδα στη Βουλή οι δήµαρχοι
του Βορειοανατολικού Αιγαίου που
κατηγόρησαν τον υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής για ολιγωρία
και αναποτελεσµατικότητα και ανέφεραν

ότι οι συνθήκες διαβίωσης των
µεταναστών είναι 

σχεδόν ίδιες µε εκείνες του 2015.
Σηµειώνεται ότι στις συστάσεις της

ΕΕ∆Α προς την ελληνική πολιτεία
ζητείται η µεταφορά των προσφύγων
από τα κέντρα φιλοξενίας στα νησιά,
στην ενδοχώρα κάτι που όµως αρνείται
να πράξει ο Γιάννης Μουζάλας
προτάσσοντας ως δικαιολογία ότι έτσι
κινδυνεύει µε κατάρρευση η συµφωνία
ΕΕ – Τουρκίας. 

Συνθήκες διαβίωσης 

Η ΕΕ∆Α επισκέφτηκε κέντρα
φιλοξενίας στην Αττική αλλά και στα
νησιά του Αιγαίου. 

Το γενικό συµπέρασµα που
προκύπτει από την αυτοψία είναι ότι «οι
συνθήκες στέγασης των προσφύγων και
των µεταναστών είναι προβληµατικές
έως απολύτως ακατάλληλες» Μόνο στον
Ελαιώνα, διευκρινίζεται, διαπιστώθηκαν
σχετικά αξιοπρεπείς συνθήκες
διαβίωσης. 

Στον Σκαραµαγκά γίνονται διαρρήξεις
από διαµένοντες στον χώρο, κυρίως µε
χρησιµοποίηση ανηλίκων που είναι σε
θέση να εισβάλουν από τα παράθυρα
παρόλο που έχουν τοποθετηθεί εκεί
προστατευτικά κιγκλιδώµατα. 

Επίσης υποδείχθηκε σηµείο εντός του

χώρου όπου φέρεται να γίνεται
παρέµποριο κλεµµένων ειδών. 

Αναφέρθηκε ότι πολλοί
φιλοξενούµενοι εγκαταλείπουν χωρίς
ειδοποίηση το χώρο φιλοξενίας και στην
συνέχεια επινοικιάζουν το χώρο
στέγασης τους σε άλλους πρόσφυγες-
µετανάστες. 

Στην Χιο κατά την ώρα της επίσκεψης
διαπιστώθηκε ότι οι αλλοδαποί ήταν σε
µεγάλη ένταση, εξαιτίας της απόγνωσης
όσων λάµβαναν αρνητικές απαντήσεις
στα αιτήµατα ασύλου τους. Χτυπούσαν
τα κεφάλια τους στους τοίχους,
τραβούσαν να ξεριζώσουν τα µαλλιά
τους, προσπαθούσαν να κόψουν τις
φλέβες τους. Βίαιη συµπεριφορά
έδειχναν και στα µικρά παιδιά που ήταν
µαζί τους, ρίχνονταν τα στο τσιµέντο και
κλωτσώντας τα µε δύναµη.

Εντύπωση προκαλεί η αναφορά ότι
τόσο στην Χίο όσο και στην Λέσβο αλλά
και στην Σάµο δεν υπάρχει διαχωρισµός
των γυναικών από τους ενήλικες άνδρες
µε τους οποίους δεν είχαν καµία
συγγένεια. Επίσης και στα τρια αυτά
κέντρα  επικρατούν ανθυγιεινές
συνθήκες και υπερβολικός
συνωστισµός.

«Η µεγάλη αναµονή στην ουρά για
φαγητό χαµηλής ποιότητας, η κακή
διαχείριση και η έλλειψη πληροφόρησης
συντελούν περαιτέρω στο χαοτικό και
ασταθές κλίµα που επικρατεί στα τρία
κέντρα υποδοχής» αναφέρει η έκθεση. 

Στη έκθεση της ΕΕ∆Α
περιλαµβάνεται και γνωµάτευση
(Ιούλιος του 2016) του Κέντρου

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ) το οποίο επισκέφτηκε 16

κέντρα φιλοξενίας και πρότεινε το 
«ολοκληρωτικό τους κλείσιµο»  

Συµπεράσµατα 

Η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα
του Ανθρώπου εκτιµά ότι
«παρατηρούνται de facto παραβιάσεις
των δικαιωµάτων των αιτούντων διεθνή
προστασία και των προσφύγων ως
προς τη µαζική και αδιάκριτη κράτηση
τους στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου».

Καθίσταται εξίσου σαφές ότι τα
συνεχόµενα επεισόδια στα κέντρα
φιλοξενίας του Ανατολικού Αιγαίου
καθώς και τα περιστατικά βίας
«συµβάλλουν στην όξυνση φαινοµένων
ρατσισµού και ξενοφοβίας σε τµήµατα
του ελληνικού πληθυσµού που θα
δηµιουργήσει εµπόδια στην όλη
διαδικασία υποδοχής και φιλοξενίας των
προσφύγων στην Ελλάδα».

Η ΕΕ∆Α ζητεί µεταξύ άλλων από
την ελληνική πολιτεία:

• Να επανεξετάσει την υιοθέτηση
της συµφωνίας ΕΕ –Τουρκίας στην
κατεύθυνση της αντικατάστασης της
µε µια ολοκληρωµένη συµφωνία µε
την ΕΕ που θα εφαρµόζει τα
υψηλότερα διεθνή πρότυπα ως προς
την προστασία των προσφύγων.

• Να προβεί στην άµεση και πλήρη
στελέχωση των υπηρεσιών του
υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής.

• Να προβεί στην άµεση
αναβάθµιση της Υπηρεσίας
Ταυτοποίησης και Υποδοχής µε
επαρκές προσωπικό και πόρους.

• Απαιτείται η ενίσχυση των
κέντρων φιλοξενίας µε ιατρικό και
παραιτρικό προσωπικό.

• Να τερµατιστεί η χρήση των
κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας
στα νησιά του Αιγαίου σε κέντρα
κράτησης και να εξασφαλιστεί η
άµεση αποσυµφόρηση των νησιών

ΠΩΣ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ !
Paradise Papers: Εντελώς νόµιµο σκάνδαλο λένε γερµανικά ΜΜΕ

Ντόµινο εξελίξεων έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για τα περιβόητα Paradise
Papers, 13,5 εκατοµµύρια έγγραφα για τα δισεκατοµµύρια που είναι κρυµµένα
σε φορολογικούς παραδείσους. Στο φως έχουν έρθει στοιχεία για πολιτικούς,

επιχειρηµατίες και διάσηµους «αστέρες», για την περίοδο από το 1950 έως το 2016. Τη
διαφορά ανάµεσα σε Panama και Paradise Papers λαµβάνει υπόψη του ο γερµανικός
Τύπος, που όπως φαίνεται από τα δηµοσιεύµατά του συγκλίνει στην άποψη που θέλει
την  νέα έρευνα να µην αφορά τόσο στο ξέπλυµα µαύρου χρήµατος. 

∆ηµοσίευµα της γερµανικής Der Tagesspiegel, που σχολιάζει τις αποκαλύψεις, τιτλο-
φορείται «ένα εντελώς νόµιµο σκάνδαλο». 

Η Süddeutsche Zeitung σε άρθρο της µε τίτλο «Τα φορολογικά κόλπα της Apple, Nike
και Σία», υποστηρίζει ότι τα Paradise Papers δείχνουν «πώς ο όµιλος των κινητών ήθελε να αποσπάσει από τις αρµόδιες αµερικα-
νικές υπηρεσίες του Νιου Τζέρσει τη διαβεβαίωση ότι δεν θα οφείλει να καταβάλει κανενός είδους εισφορά».

Αιχµή κατά Σόιµπλε
Tο περιοδικό Spiegel, αφήνοντας αιχµές κατά του πρώην γερµανού ΥΠΟΙΚ, διερωτάται γιατί η µάχη κατά της φοροδιαφυγής είναι

«τόσο χαλαρή» και αναφέρει ότι τα Paradise Papers «αποκαλύπτουν τα φορολογικά κόλπα των πλουσίων και των επιχειρηµατικών
οµίλων. Κανονικά θα έπρεπε εδώ και καιρό να έχουν κλείσει τα παραθυράκια. Όµως η πολιτική λειτουργεί ήπια – προεξάρχοντος του
Βόλφγκανγκ Σόιµπλε».

Σε πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ µε τίτλο «Έγγραφα – ντοκουµέντα δείχνουν πώς οι πλούσιοι γλιτώνουν φόρους», η FAZ σηµειώνει:
«13,4 εκατοµµύρια έγγραφα – ντοκουµέντα για εταιρίες off – shore Υπερπλούσιοι, αθλητές και επιχειρήσεις, αλλά και πολιτικοί εκµε-
ταλλεύονται τις δυνατότητες που προσφέρουν οι φορολογικοί παράδεισοι».

«∆ιαχείριση φορολογικών και απάτη δεν είναι το ίδιο»
«Τα Paradise Papers αφορούν τους πάντες. ∆ιαχείριση των φορολογικών και απάτη δεν είναι το ίδιο πράγµα, γράφει από την πλε-

υρά της η Die Welt.
«Οδηγίες προς νόµιµη φοροδιαφυγή. Τα Paradise Papers αποκαλύπτουν πώς επιχειρήσεις και ιδιώτες, διεθνώς, εξαπατούν το

δηµόσιο ως προς τα εισοδήµατά τους. Οι πολιτικοί υποκύπτουν ανίσχυροι», τονίζει η Die Tageszeitung. 
Η Handelsblatt σε ολοσέλιδο ρεπορτάζ µε τίτλο «Παραδείσιες φορολογικές συνθήκες» εκτιµά ότι «η νέα διαρροή δεδοµένων φέρ-

νει στην επιφάνεια το πώς εύποροι πολίτες και επιχειρηµατικοί όµιλοι καταφέρνουν να βγάλουν χρήµατα στο εξωτερικό, προκειµέ-
νου να γλιτώσουν φόρους. Οι αποκαλύψεις θα µπορούσαν να φέρουν ειδικά έναν Αµερικανό Υπουργό στο χείλος της αβύσσου».

Έκθεση-κόλαφος για τις συνθήκες
διαβίωσης των προσφύγων



ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ

Ο ΚΟΜΟΓΚΟΡΩΒ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ 
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΟΥΡΟΒΑ ΑΛΕΝΑ 
ΤΟΥ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΤΙΑΝΑΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΓΙΟΥΡΟΒΑ
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΥΓΙΑΡ ΡΩΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ 

ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΠΙΕ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΤΟΝΕΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΒΙΡΑ
ΤΖΟΥΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥΡΤΑΡΑΚΟΥ
ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΘΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΙΛΙΟΥ
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ΓΓιιώώρργγοοςς  ΠΠααττοούύλληηςς::  
Να αποκτήσουν επιτέλους 
οι ∆ήµοι µόνιµο προσωπικό

Σ
την  αν αγκαιότητα συν εργασίας αιρετών  και
δηµοτικών  υπαλλήλων  προκειµέν ου ν α επιλυθ-
ούν  σηµαν τικά εργασιακά προβλήµατα και ν α

επέλθει ο µετασχ ηµατισµός του Κράτους σε επίπεδο
δηµόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, αν αφέρθηκε ο
Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε κατά τη διάρκεια της οµιλία του
στο 25ο τακτικό Συν έδριο που οργαν ών ει η Παν ελλή-
ν ια Οµοσπον δία Προσωπικού Οργαν ισµών  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ -ΟΤΑ)

Ο Γ. Πατούλης υπογράµµισε ότι «πρέπει ν α µπει
έν α τέλος στο καθεστώς οµηρίας των  συµβασιούχ ων
εργαζοµέν ων  στην  καθαριότητα και ν α αποκτήσουν
επιτέλους οι ∆ήµοι µόν ιµο προσωπικό».

Στη συν έχ εια υπογράµµισε πως αιρετοί και εργαζό-
µεν οι είν αι µαζί, στην  προσπάθεια που πρέπει ν α
γίν ει για την  αν αδόµηση της λειτουργίας της δηµόσιας
διοίκησης και αυτοδιοίκησης.

«Μας αφορά όλους ν α αν τιµετωπίσουµε τις αν επάρ-
κειες που χ αρακτηρίζουν  την  τρέχ ουσα κατάσταση
της δηµόσιας λειτουργίας, για την  οποία οι µόν οι που
δεν  ευθύν ον ται, ή ευθύν ον ται ελάχ ιστα, είν αι οι
εργαζόµεν οι».

Ο Γ. Πατούλης πρόσθεσε στη συν έχ εια ότι η µετα-
ρρύθµιση και η αν αδόµηση στη λειτουργία της Αυτο-
διοίκησης δεν  θα είν αι εύκολη υπόθεση, καθώς θα πρέ-
πει ν α υπάρξουν  συγκρούσεις µε συν ήθειες, κατε-
στηµέν α συµφέρον τα και προν όµια.

«Αυτή η µεταρρύθµιση είν αι απαραίτητη για ν α
κερδίσει η αυτοδιοίκηση σε αποδοχ ή από τους
πολίτες. Για ν α κερδίσει σε αποτελεσµατικότητα, για ν α
απελευθερώσει τη δηµιουργικότητα και την  πρωτοβου-
λία του προσωπικού της».

Ο Γ. Πατούλης έκαν ε συγκεκριµέν ες αν αφορές και
στην  ολοκληρωµέν η πρόταση, που έχ ει καταθέσει η
ΚΕ∆Ε προκειµέν ου ν α υπάρξουν  µεταρρυθµίσεις και
τοµές που θα «δηµιουργήσουν  έν α ισχ υρό επιτελικό
κράτος µε εν ισχ υµέν ο το ρόλο της Αυτοδιοίκησης στην
Αν άπτυξη και την  Κοιν ων ική Συν οχ ή».

Ειδικότερα για τη «βελτιστοποίηση των  αν θρώπιν ων
πόρων » στην  πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση προ-
τείν εται ν έο σύστηµα προγραµµατισµού των  αν θρώπι-
ν ων  πόρων , ειδικό πρόγραµµα κιν ητικότητας, σύγχ ρ-
ον ο σύστηµα αξιολόγησης, κατάρτιση σύγχ ρον ων
Οργαν ισµών  Εσωτερικής Υπηρεσίας, πρόγραµµα
κατάρτισης του προσωπικού, αξιοκρατικό σύστηµα
επιλογής προϊσταµέν ων , συγκεκριµέν ο σύστηµα κιν -
ητικότητας και θέσπιση ειδικών  οικον οµικών  κιν ήτρων
στους µετατασσόµεν ους.

ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΕΝΝΕΑ 

«Αττικόν»: 
Υπεγράφησαν 40 
συµβάσεις για τη 
φύλαξη νοσοκοµείου

Η
διοίκηση του Πανεπιστηµιακού
Γενικού Νοσοκοµείου «Αττικόν»
προχώρησε τη ∆ευτέρα στη υπο-

γραφή των πρώτων 40, από τις προβλεπόµενες 49 συµβάσεις, µε προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ) για την φύλαξη των εγκαταστάσεων του νοσοκοµείου.

Με την ολοκλήρωση της υπογραφής του συνόλου των συµβάσεων, παύει η συνεργασία µε την ιδιω-
τική εταιρεία φύλαξης και οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα παρέχονται πλέον από το προσωπικό του νοσο-
κοµείου.

Σύµφωνα µε την διοίκηση αυτό θα συµβάλλει στην εξοικονόµηση 100.000 ευρώ περίπου κατ' έτος. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τον Ιούνιο του 2016 έως και το φετινό Σεπτέµβριο, έχουν αυξηθεί από

επτά σε 11 οι χειρουργικές αίθουσες, γεγονός που έχει συντελέσει σε αύξηση των επεµβάσεων κατά
23,2%. Επίσης, αυξήθηκαν από οκτώ σε 15 οι κλίνες της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής και των χει-
ρουργικών τραπεζιών σε τέσσερα την εβδοµάδα, λειτουργεί ΜΑΦ Παίδων, υπάρχει απογευµατινή
βάρδια στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού µε αποτέλεσµα την αύξηση των νοσηλευόµενων χρόνιων και
περιπατητικών αιµοκαθαιρόµενων ασθενών, από  16 σε 26 ασθενείς την ηµέρα.

Τέλος, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής 12 θέσεων γιατρών ατρών ΕΣΥ (Επιµελητών Β’) και
ξεκίνησε η λειτουργία 36 νέων Ιατρείων στα Εξωτερικά Ιατρεία.

Στη θεσµοθέτηση ακα-
τάσχετου επιχειρηµα-
τικού λογαριασµού,

επανέρχεται η Γενική Συνο-
µοσπονδία Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλά-
δος.
Όπως αναφέρθηκε στην
49η γενική συνέλευση της
ΓΣΕΒΕΕ, σήµερα πιο έντο-
να από ποτέ, η συνοµο-
σπονδία θα συνεχίσει να
διεκδικεί πολιτικές οι οποίες θα στοχεύουν:
- Στη θεσµοθέτηση ακατάσχετου επιχειρηµατικού λογα-
ριασµού
- Στην ενίσχυση θεσµικού πλαισίου για την πλήρη προ-
στασία της α' κατοικίας και της επαγγελµατικής στέγης
για τους επαγγελµατίες και τους εγγυητές
- Στη δηµιουργία ευνοϊκότερου πλαισίου για την ανα-
διάρθρωση των κόκκινων δανείων και χρεών των ΜµΕ
- Στην άµεση ενεργοποίηση του επιδόµατος ανεργίας
για επαγγελµατίες, βιοτέχνες, εµπόρους χωρίς προα-
παιτούµενα
- Στην άµεση θεσµοθέτηση µιας πάγιας ρύθµισης 120
δόσεων για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς εφορία,
δήµους και ασφαλιστικά ταµεία
- Στο πάγωµα και µετατροπή των οφειλών στον ΕΦΚΑ /
ΟΑΕΕ σε ασφαλιστικό χρόνο
- Στη φορολόγηση µικρών επαγγελµατιών, βιοτεχνών,
εµπόρων µε την κλίµακα των µισθωτών
- Στην καθιέρωση ειδικών εργαλείων για τη χρηµατοδότ-
ηση επενδυτικών αναγκών της µικρής επχιειρηµατικότ-
ητας
- Στη διατήρηση και επαναφορά των µειωµένων συντε-
λεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά της χώρας, δεδοµένης της
ανάγκης ενίσχυσης της τουριστικής ανταγωνιστικότητας
και των τοπικών κοινωνιών, καθώς και της προάσπισης
των εθνικών συµφερόντων
- Στη βελτίωση της συµµετοχής στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων και αναβάθµιση του κοινωνικού διαλόγου,
ζήτηµα το οποίο άπτεται της δηµοκρατίας και της κοινω-
νικής συµµετοχής
Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος
Καββαθάς εξέφρασε την ανησυχία του για το παρόν και
το µέλλον των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα επεσήµανε πόσο εύθρ-
αυστη είναι η ανάκαµψη της οικο-
νοµίας και πόσο αβέβαιη είναι η
θέση των µικροµεσαίων επιχειρή-
σεων το επόµενο διάστηµα. ∆εν
παρέλειψε να αναφερθεί στις
προκλήσεις που θα κληθούν να
αντιµετωπίσουν οι µικρές επιχει-
ρήσεις και παρέθεσε µια σειρά
από ρεαλιστικές προτάσεις που
πρέπει να υιοθετήσουν, ενώ
υπήρξε ιδιαίτερα αιχµηρός ως

προς την "αστάθεια" των πολιτικών απέναντι στις ΜµΕ
και την απουσία ενός ολοκληρωµένου στρατηγικού σχε-
διασµού.
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ανέφερε χαρακτηριστικά:
"µόνο ένας αφελής παρατηρητής θα πίστευε πως η
βελτίωση κάποιων δεικτών αποτελεί σηµάδι ανάκαµψης
της ελληνικής οικονοµίας. Η κρίση και κατά µείζονα
λόγο, η επιβληθείσα πολιτική της εσωτερική
υποτίµησης, δεν είναι φυσικό φαινόµενο όπως η θεοµ-
ηνία. Αντίθετα, είναι φαινόµενο κοινωνικό και για το λόγο
αυτό, τόσο οι αιτίες του όσο και οι συνέπειές του,
κρύβουν πίσω του συγκεκριµένα κοινωνικά συµφέρον-
τα". Αναφερόµενος στα µέλη της ΓΣΕΒΕΕ επισήµανε ότι
"στη νέα συγκυρία που ξεδιπλώνεται µπροστά µας, δεν
έχουµε µόνο να παλέψουµε µε αντιλήψεις και πρακτικές
που διαπνέονται από το δόγµα της ευθανασίας των
ΜµΕ. Έχουµε, και αυτό είναι το πιο κρίσιµο, να παλέ-
ψουµε και τις κατεστηµένες δικές µας νοοτροπίες και
πρακτικές. Έχουµε, µε άλλα λόγια, να παλέψουµε και
ενάντια στον κακό και αποστεωµένο µας εαυτό".
Μέσα σε ένα έντονα συγκινησιακό κλίµα ακολούθησε η
απονοµή τιµητικών πλακετών στους 20 συνδικαλιστές
της ΓΣΕΒΕΕ για την µακρόχρονη και ουσιαστική προ-
σφορά τους για τη στήριξη των ΜµΕ και του Συνδικαλι-
στικού κινήµατος. Στη τελετή δόθηκαν τιµητικές δια-
κρίσεις στους: Σπυρίδωνα Αναγνωστόπουλο, Νικ. Αντζι-
νά, Ιωάννη Βαφειάδη, ∆ηµήτριο Γιαννούκα, Ευστράτιο
∆αγκωνάκη, Ευστάθιο ∆άρα, Νικ. ∆ηµητρόπουλο, Νικ.
Ζαχαρόπουλο, Κωνσταντίνο Ζηνέλη, Κων. Καγκελάρη,
Αν. Κοτταρίδη, Βασίλειο Λιαµέτη, Γρ. Λιάντα, Κωνσταν-
τίνο Μαυρίδη, Θεόδωρο Μπαζίγο, Ελ. Ντεγιάννη,
Κοσµά Περπιράκη, Ευστάθιο Πλαστάρα, Αρ. Ποζρικίδη,
Νικ. Σακελαρίδη, Ευάγγελο Σουλτανά και Γρ. Τσάµη.

ΣΣττηη  θθεεσσµµοοθθέέττηησσηη  αακκααττάάσσχχεεττοουυ  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκοούύ
λλοογγααρριιαασσµµοούύ  εεππααννέέρρχχεεττααιι  ηη  ΓΓΣΣΕΕΒΒΕΕΕΕ
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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 ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

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

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

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
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

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
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆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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