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Σύµφωνα µε τον κ. Κικίλια υπάρχει «µια πονεµένη ιστορία στη µεταπολίτευση αντισταθµιστικών, µεσαζόντων, παραγόντων, 
προµηθειών στο υπουργείο Εθνικής Άµυνας, την οποία οι Έλληνες πολίτες την έχουν πληρώσει ακριβά από το υστέρηµά τους».
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ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,  ΣΣύύρροουυ
Σε εξέλιξη διεργασίες για άµεση άρση του αδιεξόδου, είσοδο
ιδιώτη επενδυτή και επανενεργοποίηση των µονάδων που

έχουν οδηγηθεί σε καθεστώς απαξίωσης τα τελευταία χρόνια.
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Ασπρόπυργος

Γκιόκας Αναστάσιος Γ. Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20,
Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ2105573243

Ελευσίνα

ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ Κ.Επισµηναγού Νέζη Νικολάου 44
(πρώην Θεοτοκοπούλου), Κάτω Ελευσίνα, 192 00 

210 554 7707
Μάνδρα

Ροκάς ∆ηµήτριος Π.
Σαλαµίνος 7 & Αλαµάνας, 2105541344

Aχαρνές
Πατρινού Μαρία 

Λεωφόρος Αγίου Πέτρου 27,
2117000902

Άνω Λιόσια
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι. 

Παναγίας Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι, 13451,
2102385080

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος  

Παπανδρέου Γ. 4  - ∆άσος Χαϊδαρίου, 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά µε σποραδικές καταιγίδες  

Η θερµοκρασία από 10 έως 19
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία *

Φίλιππος, Φίλιππας, Φιλιππής, 
Φιλιππάκης

Προ ηµερών, ο Αµερικανός πρέσβης Geoffrey
Pyatt ανέφερε την υπόθεση των ναυπηγείων
της Σύρου ως χαρακτηριστικό του ενδιαφέρον-

τος εταιρειών από τις ΗΠΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα. 
Την ίδια στιγµή η κυβέρνηση έχει αποδέκτης ενδιαφέρ-

οντος από την κινεζική COSCO, η οποία δεν έχει κρύψει
ότι κοιτάζει το εµπορικό κοµµάτι των ναυπηγείων Σκαρ-
αµαγκά, αλλά και εταιρειών από την Ευρώπη που ενδια-
φέρονται για το ναυπηγείο της Ελευσίνας.

Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τον κλάδο της
ναυπηγοεπισκευής, όπως αποτυπώνεται στη νέα κιν-
ητικότητα γύρω από τις µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες
της χώρας, έρχεται σε µια χρονική συγκυρία κατά την
οποία το λιµάνι του Πειραιά γνωρίζει µια νέα άνθηση,
ωθούµενο από τις στρατηγικές στοχεύσεις του Κινέζου
βασικού µετόχου της COSCO. Την ίδια στιγµή φαίνεται
να διαµορφώνονται και ευρύτερες γεωπολιτικές θετικές
συγκυρίες για τον κλάδο, που έχει στρατηγική σηµασία.

"Έχουµε µεγάλο στόχο να αναβιώσουµε στη χώρα µας
τη ναυπηγοεπισκευή, οι συνθήκες είναι ώριµες εξαιτίας
της ανάπτυξης στο λιµάνι του Πειραιά", τονίζει στο "Κεφ-
άλαιο" ο υφυπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Στέρ-
γιος Πιτσιόρλας, ο οποίος έχει αναλάβει εκ µέρους της
κυβέρνησης να διαχειριστεί τη νέα µεγάλη ευκαιρία για
τον κλάδο, που στην ακµή του απασχολούσε µόνο στο
Πέραµα 10.000 εργαζοµένους (σήµερα σε όλη τη χώρα
απασχολούνται λιγότεροι από 5.000).

Αυτήν τη στιγµή ο υφυπουργός των "ειδικών επεν-
δυτικών αποστολών" τρέχει τρεις υποθέσεις που
εξελίσσονται παράλληλα, καθεµία µε τη δική της ιδιαιτε-
ρότητα. Κοινή βάση και των τριών αποτελούν οι προσ-
δοκίες ότι σύντοµα ο κλάδος της ναυπηγοεπισκευής
µπορεί να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες της παρ-
αγωγικής ανασυγκρότησης που θα δώσουν αναπτυξια-
κή ώθηση, µε σηµαντικά οφέλη και στο µέτωπο της
απασχόλησης, ήδη από το 2018.

 Από τα ναυπηγεία, Σκαραµαγκάς και Νεώριο
Σύρου φαίνεται να έχουν προβάδισµα, υπό την
έννοια ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για
άµεση άρση του αδιεξόδου, είσοδο ιδιώτη επενδυτή
και επανενεργοποίηση των µονάδων που έχουν
οδηγηθεί σε καθεστώς απαξίωσης τα τελευταία χρό-
νια.

Σκαραµαγκάς

Για την ΕΝΑΕ, το τοπίο αναµένεται να ξεκαθαρίσει την
επόµενη εβδοµάδα, καθώς συζητείται αίτηµα του ελληνι-
κού ∆ηµοσίου για την υπαγωγή των ναυπηγείων σε καθ-
εστώς ειδικής διαχείρισης. Πρόκειται για το πρώτο βήµα,
που θα οδηγήσει στην αλλαγή της διοίκησης, µε δεδοµέ-
νο ότι η σηµερινή ιδιοκτησία έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει 

τα ναυπηγεία από το 2012 και δεν έχει φέρει –ούτε
δείχνει διάθεση να φέρει– κεφάλαια. Ταυτόχρονα,
επιδίωξη του ∆ηµοσίου είναι να ανακτηθούν οι κρατικές
ενισχύσεις που έχουν κριθεί παράνοµες, ύψους 566
εκατ. ευρώ, καθώς δεν υπάρχει άλλο χρονικό περιθώριο
και, εάν δεν καταβληθούν µέχρι τέλος του έτους τα ποσά,
τότε αναµένεται καταδίκη της χώρας από το ευρωδικα-
στήριο.

Η λύση στο θέµα της κρατικής ενίσχυσης αλλά και το
ξεκαθάρισµα των εκκρεµοτήτων µε την τωρινή διοίκηση
της ΕΝΑΕ ανοίγουν τον δρόµο ώστε το ∆ηµόσιο να
προχωρήσει στην επόµενη φάση, που είναι η διενέργεια
διαγωνισµών για το εµπορικό και το στρατιωτικό κοµµά-
τι των ναυπηγείων. Μέσω της ειδικής διαχείρισης, αρχι-
κά θα γίνει λεπτοµερής καταγραφή των δεδοµένων και
στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η βέλτιστη λύση, δηλαδή
εκποίηση περιουσιακών παγίων ή οµάδων παγίων µέσω
διαγωνισµών.

Ήδη, πάντως, για το εµπορικό κοµµάτι υπάρχει ισχυρό
ενδιαφέρον από την πλευρά του ΟΛΠ και της COSCO, οι
οποίοι έχουν φιλόδοξα πλάνα για να δηµιουργήσουν
πέριξ του Πειραιά ένα µεγάλο επισκευαστικό κέντρο που
θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής, εκµε-
ταλλευόµενο και τις ευκαιρίες που δηµιουργούνται από
τα προβλήµατα σε γειτονικούς ανταγωνιστές. 

Στην κατεύθυνση αυτή θυµίζουµε ότι ήδη ο ΟΛΠ έχει
παραγγείλει τη νέα µεγάλη δεξαµενή που θα προστεθεί
στις υφιστάµενες δύο µικρότερες, εξέλιξη που, σε
συνδυασµό µε τους εργολάβους που δραστηριοποι-
ούνται στη ζώνη του Περάµατος, ενισχύει σηµαντικά τις
δυνατότητες. 

Τις τελευταίες ηµέρες, εξάλλου, υπάρχουν θετικές
εξελίξεις και στο εργασιακό, µε τη µονογραφή της νέας
συλλογικής σύµβασης µεταξύ εργολάβων, εργαζοµένων
και COSCO, η οποία χαρακτηρίζεται ιστορικής
σηµασίας, αφού δηµιουργεί προϋποθέσεις εργασιακής
ειρήνης, που µπορεί να προσελκύσει περισσότερα καρά-
βια για επισκευή στη χώρα µας.

συνεχίζεται στη σελ. 13

Αποκρατικοποιήσεις: Το σχέδιο για τα 
ναυπηγεία Σκαραµαγκά, Ελευσίνας, Σύρου
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Αρνητικό κατά 98.420 θέσεις
εργασίας ήταν το ισοζύγιο
προσλήψεων – αποχωρή-

σεων τον Οκτώβριο 2017, σύµφωνα µε
τα αποτελέσµατα του Πληροφοριακού
Συστήµατος Εργάνη.

Οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν
σε 208.643 και οι αποχωρήσεις σε
307.063, εκ των οποίων οι 81.021 προ-
ήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις
και οι 226.042 από καταγγελίες συµβά-
σεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συµβά-
σεων ορισµένου χρόνου.

Το ισοζύγιο των ροών µισθωτής
απασχόλησης του δεκάµηνου Ιανουα-
ρίου – Οκτωβρίου 2017 είναι θετικό και

διαµορφώνεται στις 167.451 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση δεκάµηνου έτους από το
2001 µέχρι σήµερα.

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Οκτώβριος 2017, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.058.515
θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις ήταν 1.891.064, εκ των οποίων οι 1.040.298 προήλθαν από καταγγελίες συµβά-
σεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συµβάσεων ορισµένου χρόνου και οι 850.766 από οικειοθελείς αποχωρήσεις.
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ΤΤηηνν  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίαα  µµεε  ττηηνν  
ππρρεεσσββεείίαα  σσττηη  ΣΣααοουυδδιικκήή  ΑΑρρααββίίαα  
γγιιαα  ττηηνν  ππώώλληησσηη  όόππλλωωνν  ζζηηττάά  ηη  ΝΝ∆∆

Ερώτηση προς τους κ.κ. Κοτζιά και Καµµένο, µε την οποία τους ζητά να δώσουν
όλη τη σχετική αλληλογραφία και τα τηλεγραφήµατα από τις διπλωµατικές µας
Αρχές στη Σαουδική Αραβία, καταθέτει η Νέα ∆ηµοκρατία, σύµφωνα µε τον

Βασίλη Κικίλια. 
Ο τοµεάρχης Άµυνας της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, σε συνέντευξή του στο ραδιόφ-

ωνο του ΣΚΑΙ, τονίζει ότι η Ν∆ δεν πρόκειται να αφήσει αυτή την ιστορία προσθέτοντας
πως δεν µπορεί δύσµοιρη η µεσαία τάξη που τσακίζει και υπερφορολογεί η κυβέρνηση
να πληρώνει τα σπασµένα των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

«Εµείς, απαιτούµε να γίνονται όλα µε διαφάνεια και καθαρότητα και η αξιωµατική αντι-
πολίτευση είναι εδώ για να ελέγχει» δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύµφωνα µε τον κ. Κικίλια
υπάρχει «µια πονεµένη ιστορία στη µεταπολίτευση αντισταθµιστικών, µεσαζόντων, παρ-
αγόντων, προµηθειών στο υπουργείο Εθνικής Άµυνας, την οποία οι Έλληνες πολίτες την
έχουν πληρώσει ακριβά από το υστέρηµά τους».

Σε ό,τι αφορά τη σύµβαση µε τη Σαουδική
Αραβία, υποστήριξε πως υπάρχουν πολλές
«µαύρες τρύπες» και αυτό αποδεικνύεται, όπως
είπε, από το γεγονός ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες
του υπουργείου - δια του αρµοδίου ταξιάρχου που
είχε οριστεί στη Γενική ∆ιεύθυνση Εξοπλισµών -
αρνήθηκαν να προχωρήσουν σε µια διαδικασία
που θεώρησαν ότι είναι προβληµατική τουλάχι-
στον.Σύµφωνα µε τον τοµεάρχη της Ν∆ το προ-
ξενείο στη Σ. Αραβία ενηµέρωσε τα υπουργεία
Εξωτερικών και Αµύνης ότι οι Σαουδάραβες δεν
γνωρίζουν κανέναν µεσάζοντα και ότι θέλουν να

κάνουν απευθείας µια συµφωνία αγοραπωλησίας πυροµαχικών.
«Η δυνατότητα που υπάρχει για τη χώρα µας να πωλήσει κάποια πυροµαχικά και έτσι να ελα-

φρυνθεί κάπως η µεσαία τάξη - την οποία οι κύριοι Τσίπρας-Καµµένος υπερφορολογεί άγρια -
τορπιλίστηκε εκ των έσω. Τα ερωτήµατα είναι αµείλικτα και επειδή ουδείς είναι Σέρλοκ Χολµς, η 

Ν∆ κινήθηκε προς την κατεύθυνση της ελληνικής ∆ικαιοσύνης, προκειµένου να διασαφηνιστεί
αν τα έγγραφα - που κατά την άποψη µας είναι αµφιβόλου γνησιότητας - που πηγαινοέρχονται
µπορούν να δικαιολογήσουν τις ενέργειες που έγιναν και τις οποίες όλοι οι αρµόδιοι υπηρεσια-
κοί φορείς, η Σ. Αραβία και τα κόµµατα θεωρούν ότι υπάρχει πρόβληµα» ανέφερε ο κ. Κικίλιας,
υποστηρίζοντας πως το υπουργείο Εθνικής Άµυνας δεν θέλει να δώσει τις εξηγήσεις που πρέ-
πει και όλη η υπόλοιπη κυβέρνηση κωφεύει και δεν θέλει να εµπλακεί στην υπόθεση.

Όπως αποδείχτηκε, µε έγγραφα που παρουσιάσαµε, ο εµπλεκόµενος ιδιώτης διαπραγµα-
τευόταν, παράλληλα, ως µεσάζων και για λογαριασµό άλλης χώρας, υποστήριξε ο κ. Κικίλιας και
κατέληξε: «Πώς είναι δυνατόν να πουλάς το ίδιο πολεµικό υλικό σε δύο χώρες; Και γιατί αυτή η
σπουδή και βιασύνη να στείλει η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αµύνης τους υπηρεσιακούς
παράγοντες να υπογράψουν στο πόδι στο αεροδρόµιο της Μίκρας. 

Και γιατί ενώ στην αρχή του καλοκαιριού το υπουργείου µας έλεγε ότι θα είναι µια διακρατική
συµφωνία τελικά φτάσαµε στο τέλος του καλοκαιριού να έχουµε την εµπλοκή του µεσάζοντα; Και
γιατί οι υπηρεσιακοί παράγοντες διαποµπεύονται και διασύρονται επειδή προσπάθησαν να
κάνουν τη δουλεία τους και να αποτρέψουν την παρουσία µεσαζόντων; 

Η Ν∆ προσεγγίζει το θέµα µε σοβαρότητα, αξιοπιστία και απαιτεί διαφάνεια».

ΜΜόόννοο  ττοονν  ΟΟκκττώώββρριιοο,,  εείίχχεε
ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήσσεειι  33  εεππιιθθέέσσεειιςς

Έκλεινε κούρσες για Ζεφύρι
και λήστευε οδηγούς ταξί

Σ
ε τουλάχιστον 3 άτυχους οδηγούς ταξί µε
σκοπό την ληστεία είχε επ ιτεθεί ένας
40χρονος, που συνελήφθη µε ένταλµα

σύλληψης.
Ο δράστης επ ιβιβαζόταν στα ταξί προσποι-

ούµενος τον πελάτη και έλεγε στους οδηγούς
πως πήγαινε στο Ζεφύρι.
Λίγα λεπτά πριν φτάσουν στην περιοχή, τους

ακινητοποιούσε και αφού τους χτυπούσε τους
έκλεβε χρήµατα, αλυσίδες και κινητά τηλέφωνα.   
Μόνο τον Οκτώβριο, είχε πραγµατοποιήσει 3

επ ιθέσεις και οι αστυνοµικοί της ασφάλειας,
αναζητούν τυχόν εµπλοκή του σε παρόµοιες
ανεξιχνίαστες περιπτώσεις.

Την Πέµπτη 16
Νοεµβρίου 2017
και ώρα  20:30

θα συνεδριασει το ∆ηµο-
τικό  Συµβουλίο Ελευσίνας
για να λάβει αποφάσεις
στα παρακάτω θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Τεχνι-
κού Προγράµµατος έτους 2018.

2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης της δαπάν-
ης για την προµήθεια υαλοπινάκων και αναλωσίµων αυτών για
την αντιµετώπιση έκτακτων προβληµάτων ( βανδαλισµοί κλπ).

3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης της
εργασίας για την Συντήρηση & Επισκευή Ταχογράφων Οχηµά-
των & Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου.

4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης της
εργασίας « Συµµετοχή του ∆ήµου στο Πρόγραµµα Dogs’
Voice».

5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης της δαπάν-
ης για την προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων
της Υπηρεσίας  του ∆ήµου για τα οικονοµικά έτη 2017 & 2018. 

6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης της δαπάν-
ης για την προµήθεια κουρτινών, περσίδων, τεντών, ρολών,
µεµβρανών ηλιοπροστασίας κλπ. του Τµήµατος ∆ηµοτικής
Κατάστασης του ∆ήµου. 

7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης της δαπάν-
ης για εκτύπωση αφισών για την εκδήλωση ενάντια στη βία των
γυναικών στις 2 ∆εκεµβρίου 2017 του Γραφείου Ισότητας των
Φύλων του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής της ∆/νσης Κοινωνι-
κής Προστασίας , Παιδείας & Πολιτισµού του ∆ήµου.

8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης της δαπάν-
ης για την προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για το ο.ε. 2017. 

9. Λήψη απόφασης για την καθιέρωση διαφορετικού
ωραρίου λειτουργίας σε υπηρεσίες του ∆ήµου Ελευσίνας για το
έτος 2018.

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων
παραλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβής των αντικειµέ-
νων των συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.

11. Αντικατάσταση τακτικού µέλους στην Εκτιµητική Επι-
τροπή για την εκποίηση ή την εκµίσθωση ή µίσθωση ή αγορά
πραγµάτων ( κινητών ή ακινήτων) του ∆ήµου.

12. Αντικατάσταση τακτι-
κού µέλους στην Επιτροπή ∆ηµο-
πρασιών για την εκποίηση ή την
εκµίσθωση ή µίσθωση ή αγορά
πραγµάτων ( κινητών ή ακινήτων)
του ∆ήµου έτους 2016 (αρ. 1 του
Π∆. 270/81).

13. Λήψη απόφασης για
την συµµετοχή του ∆ήµου στις

εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κ.Ε.∆.Ε. , που θα
πραγµατοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου
Grand Serai στα Ιωάννινα καθώς και την υποβολή αιτήµατος
προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης και πραγµατο-
ποίησης δαπάνης οδοιπορικών εξόδων ( εξόδων διαµονής και
των ηµερησίων αποζηµιώσεων) του Αντιδηµάρχου Οικονο-
µικών Υπηρεσιών κου. Αθανάσιου Μαυρογιάννη για την
µετακίνησή του στα Ιωάννινα από τις 30 Νοεµβρίου έως και 2
∆εκεµβρίου  2017 – έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 700,00 €.

14. Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του ∆ήµου σε
Ηµερίδα που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες του Βελγίου σύµφ-
ωνα µε πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο
κοινοτικής υποστήριξης εφαρµογής των Τοπικών Σχεδίων
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων , καθώς και την υποβολή αιτή-
µατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωση και πραγ-
µατοποίησης δαπάνης οδοιπορικών εξόδων ( εξόδων διαµονής
και των ηµερησίων αποζηµιώσεων) του ∆ηµοτικού Συµβούλου
κου. ∆ηµητρίου Παπαδόπουλου για την µετακίνησή του στο εξω-
τερικό σε χώρα Ε.Ε. από τις 20 έως και  21 Νοεµβρίου 2017 –
έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
160,00 €.

15. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αιθου-
σών του Γυµνασίου – Λυκείου Μαγούλας για την πραγµατο-
ποίηση προγραµµάτων της Περιβαλλοντικής Ακαδηµίας της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας. 

16. Λήψη απόφασης για απαλλαγή από προσαυξήσεις. 
17. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού σε δηµότη. 
18. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Β.Β.Ε.Τ.Ε.

Εγκρίθηκε η κατασκευή
του πρώτου Βιοκλιµατικού
Βρεφονηπιακού Σταθµού

στην Ελευσίνα!
Το Περιφερειακό συµβούλιο αποφάσισε το
έργο 'Μελετη κατασκευη νέου βιοκλιµατικού
βρεφονηπιακού σταθµού στο Ο.Τ. 386, στην
περιοχή αεροδροµιου του ∆ήµου Ελευσίνας'.
Το εργο χρηµατοδοτείται  µε 309.811,00
ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής, ενω η
δηµοπράτηση θα γίνει από τον ∆ήµο Ελευ-
σίνας.

ΤΤηηνν  κκααθθιιέέρρωωσσηη  δδιιααφφοορρεεττιικκοούύ  ωωρρααρρίίοουυ  λλεειιττοουυρργγίίααςς  
σσεε  υυππηηρρεεσσίίεεςς  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22001188,,  µµεελλεεττάά  ττοο  ∆∆..ΣΣ..  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
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Τον παραλογισµό του ελληνικού κράτους σε όλο
του το µεγαλείο αποκαλύπτουν χιλιάδες ειδο-
ποιητήρια του υπουργείου Οικονοµικών που

φτάνουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων σε Ψυχικό, Νέα
Φιλαδέλφεια, Νέα Ιωνία, Νέο Ηράκλειο, Περιστέρι, Γαλά-
τσι αλλά και σε άλλες περιοχές της Αττικής, µε τα οποία
τους καλούν να αποδείξουν ότι οι περιουσίες και τα
σπίτια τους δεν είναι δηµόσια κτήµατα.

Πρόκειται για ακίνητα σε εντός σχεδίου περιοχές τα
οποία, ενώ έχουν δηλωθεί στο Κτηµατολόγιο από τους
πολίτες που έχουν πληρώσει πολλά δισ. ευρώ είτε σε
φόρους µεταβίβασης είτε για την αγορά τους καθώς και
ΕΝΦΙΑ, το Ελληνικό ∆ηµόσιο καθ’ υπόδειξη των ∆ιε-
υθύνσεων ∆ασών διεκδικεί υποβάλλοντας ενστάσεις
κατά των ιδιωτών.

Ο λόγος είναι ότι οι περιοχές που είχαν δασικό χαρακ-
τήρα στις αεροφωτογραφίες του 1945 πρέπει, σύµφωνα
µε τις ∆ιευθύνσεις ∆ασών, να αποσταλούν στις Κτηµατι-
κές Υπηρεσίες για να δηλωθούν στο Κτηµατολόγιο. Οι
υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών υποβάλλουν τις
δηλώσεις στο Κτηµατολόγιο χωρίς να εξετάσουν τις
πραγµατικές συνθήκες και τις µεταβολές στα ακίνητα µε
την επίκληση του τεκµηρίου του ∆ηµοσίου.

Το γεγονός µάλιστα ότι πολλές περιοχές
εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης χωρίς επαρ-
κείς ελέγχους και γνωµοδοτήσεις των
οικείων ∆ιευθύνσεων ∆ασών καθιστά πολ-
λές εξ αυτών ξέφραγο αµπέλι µε ξεχειλω-
µένα όρια.

Το µπερδεµένο κουβάρι περιπλέκει η ετε-
ροχρονισµένη αποστολή των ειδοποιη-
τηρίων-κοινοποιήσεων του ∆ηµοσίου, καθώς, όπως
συνέβη τις τελευταίες µέρες στο Ψυχικό, ενώ οι ενστά-
σεις πρωτοκολλήθηκαν στις 9 Ιανουαρίου του 2017,
έφτασαν σε θιγόµενους πολίτες 10 ολόκληρους µήνες
αργότερα – στις 9 Νοεµβρίου! Αυτό είχε ως αποτέλεσµα
να χάσουν και τις προθεσµίες των Επιτροπών Ενστά-

σεων, στις οποίες κάθε πολίτης µπορεί να υπερασπιστεί
την περιουσία του.

Οι µελέτες κτηµατογράφησης αναρτήθηκαν στο
Ψυχικό τον Σεπτέµβριο του 2016. Οι κάτοικοι εσωτερικού
είχαν δικαίωµα να προβάλουν αντιρρήσεις µέχρι και δύο
µήνες µετά, ενώ το ∆ηµόσιο και οι κάτοικοι εξωτερικού
µέχρι και τέσσερις. Μεσολάβησε ένας χρόνος επεξερ-
γασίας των ενστάσεων από τους µελετητές, προκειµένου
να υποβάλουν την εισήγησή τους στις Επιτροπές Ενστά-
σεων που συγκροτούνται από την ΕΚΧΑ και οι οποίες
ξεκίνησαν το έργο τους στα τέλη του καλοκαιριού.

Αρµόδιες πηγές από τα γραφεία κτηµατογράφησης
παραδέχονται ότι πολλά ειδοποιητήρια άργησαν να απο-
σταλούν στους δικαιούχους ή επιστράφηκαν από το
ταχυδροµείο, µε αποτέλεσµα είτε να κοινοποιούνται στο
παρά πέντε της εκδίκασης των ενστάσεων από τις αρµό-
διες επιτροπές, είτε να φτάσουν εκ των υστέρων στους
θιγόµενους πολίτες. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Oι
Επιτροπές αποφαίνονται ερήµην των πολιτών αλλά από
τη στιγµή που υπάρχουν δηλώσεις στο Κτηµατολόγιο
απορρίπτονται, υποστηρίζουν αρµόδιες πηγές, επιβε-
βαιώνοντας το αλαλούµ της διαδικασίας. Αλλωστε και το

∆ηµόσιο δεν φαίνεται να υπερα-
σπίζεται µε ιδιαίτερο ζήλο αυτές τις
ενστάσεις, αναγνωρίζοντας στην
πραγµατικότητα ότι ο δασικός χαρ-
ακτήρας έχει εκλείψει προ πολλού.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, στην
περιοχή του Ψυχικού µόνο σε τέσσε-
ρις-πέντε περιπτώσεις υπήρξαν
εισηγήσεις των µελετητών να δικαι-
ωθεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο και ο

λόγος ήταν ότι δεν υπήρχαν ισχυροί τίτλοι των ιδιωτών.

Στελέχη του Κτηµατολογίου αναφέρουν ότι το ζήτηµα
των δηλώσεων του ∆ηµοσίου αντιµετώπισε ο νόµος
4389/ 2016, ο οποίος στις µεταβατικές διατάξεις αναφέρ-
ει ότι στα εντός σχεδίου το ∆ηµόσιο δεν υπόκειται σε 

υποχρέωση δήλωσης ή ένστασης. Ωστόσο, όπως
σηµειώνει στο protothema.gr η διευθύνουσα σύµβουλος
της ΕΚΧΑ Χριστίνα Κλωνάρη, στο σηµείο αυτό υπάρχει
ένα είδος κενού στην ερµηνεία του θεσµικού πλαισίου.

Οπως αναφέρει, οι υπηρεσίες αµφισβητούν τον νόµο
για τις κτηµατογραφήσεις που έχουν ολοκληρωθεί και
εµφανίζονται να ζητούν να τον εφαρµόσουν µόνο για
όσες πρόκειται να τρέξουν από την ψήφιση του νόµου
και µετά. ∆ηλαδή για τη νέα γενιά κτηµατογράφησης,
αλλά και για τα παλαιότερα προγράµµατα (2011), για τα
οποία η συλλογή των δηλώσεων δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόµη. Ετσι, το ∆ηµόσιο συνεχίζει να υποβάλλει
δηλώσεις και οι πολίτες να ταλαιπωρούνται, αφού θα
πρέπει να επιλύουν τις διαφωνίες στις Επιτροπές Ενστά-
σεων ή στη χειρότερη περίπτωση στα δικαστήρια.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι αντιµέτωποι µε το ∆ηµόσιο και
τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Περιουσίας του υπουρ-
γείου Οικονοµικών έχουν βρεθεί από το 2014 χιλιάδες
πολίτες στους ∆ήµους Νέου Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας,
Αγίας Βαρβάρας, Περιστερίου, Χαϊδαρίου και Γαλατσίου,
ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάλογα προβ-
λήµατα αντιµετώπισαν και στον Νοµό Εβρου. Αν η πολι-
τεία δεν αποφασίσει να αντιµετωπίσει µε ρεαλισµό τις
περιπτώσεις αυτές, τότε είναι βέβαιο ότι αποδέκτες των
ίδιων επιστολών θα γίνουν σύντοµα και άλλες περιοχές
σε όλη τη χώρα.

Σηµαντικές προσδοκίες έχουν καλλιεργηθεί σε
φορείς της αγοράς ακινήτων αναφορικά µε το
έργο για την ανάπτυξη του νέου Κεντρικού

Σταθµού Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΣΥΛ), που δρο-
µολογείται στην περιοχή του Ελαιώνα, σε έκταση της
τάξεως των 70 στρεµµάτων, δίπλα στον σταθµό του
µετρό «Ελαιώνας». Πρόκειται για ένα έργο της τάξεως
των 100 - 150 εκατ. ευρώ, το κόστος του οποίου είναι
πιθανό να διπλασιαστεί µέχρι τα 300 εκατ. ευρώ, αν
συνυπολογιστούν και τα πιθανά έργα ανάπλασης και
εξωραϊσµού της γύρω περιοχής, ενώ αυτή τη στιγµή
εκτιµάται ότι για την υλοποίηση της σχετικής επέν-
δυσης θα προκριθεί η µέθοδος των Σ∆ΙΤ, πιθανότατα
αξιοποιώντας και πόρους από το πακέτο «Γιούνκερ».

Σύµφωνα µε πληροφορίες της Καθηµερινής, ο σχετικός διαγωνισµός για την ανάπτυξη και εκµετάλλευση του σταθ-
µού είναι πιθανόν να ξεκινήσει εντός του 2018, καθώς τις τελευταίες εβδοµάδες καταγράφεται επιτάχυνση των σχε-
τικών διαδικασιών. Αυτήν την περίοδο εκπονείται η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ πρόσφατα υπεγράφη
η σχετική υπουργική απόφαση µε την οποία ο νέος σταθµός χαρακτηρίζεται «ειδικό κτίριο δηµοσίου ενδιαφέροντος».
Αυτό σηµαίνει ότι το έργο θα µπορεί πλέον να διεκδικήσει χρηµατοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ, ή ακόµα και από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), µε ευνοϊκούς όρους.

Ο νέος σταθµός είναι ένα από τα «στοιχειωµένα» έργα της προολυµπιακής περιόδου, όπως π.χ. το Θριάσιο Πεδίο,
που δεν κατόρθωσαν να αναπτυχθούν τότε και σήµερα βρίσκονται εκ νέου στο προσκήνιο. Προβλέπεται να
συνενώσει τη δραστηριότητα των υφιστάµενων σταθµών σε Κηφισό και Λιοσίων, αποσυµφορώντας τις εκεί περιοχές
και βελτιώνοντας κατακόρυφα τις παρεχόµενες προς τους επιβάτες υπηρεσίες.

Το ενδιαφέρον των εταιρειών ανάπτυξης κι εκµετάλλευσης ακινήτων έγκειται στο ότι πέραν του σταθµού των ΚΤΕΛ,
που αναµένεται να απαιτήσει περίπου 50.000 τ.µ., προβλέπονται κι επιπλέον 16.000 τ.µ. εµπορικών χρήσεων, µε τη
µορφή καταστηµάτων εµπορίου και σηµείων εστίασης. Πέραν των εσόδων από τα µισθώµατα των παραπάνω
χώρων, προβλέπονται και έσοδα από την εκµετάλλευση του χώρου στάθµευσης που θα δηµιουργηθεί.

Τέλη κυκλοφορίας 2018: 
Εντός των επόµενων ηµερών η ανάρτηση
στο Taxisnet

Στην  τελική ευθεία
βρίσκον ται τα τέλη

κυκλοφορίας του 2018
τα οποία δεν  φαίν εται
ν α έχουν  µεγάλες αλλα-
γές σε σχέση µε το
προηγούµεν ο έτος. Τα
τέλη κυκλοφορίας µάλιστα αν αµέν εται ν α αν έβουν  στο
TAXISnet µέσα στην  επόµεν η εβδοµάδα, το αργότερο
µέχρι τις 20 Νοεµβρίου και ν α παραµείν ουν  ίδια µε την
το 2016.
Τα χρον ικά περιθώρια για ν α ληφθεί η τελική απόφαση
για τα τέλη κυκλοφορίας του 2018 έχουν  ήδη στεν έψει
αρκετά και οι αποφάσεις του υπουργείου Οικον οµικών
φαίν εται ν α µπαίν ουν  στην  τελική ευθεία. Σύµφων α µε
τις τελευταίες πληροφορίες, µάλιστα η ηγεσία του υπουρ-
γείου Οικον οµικών  έχει επεξεργαστεί µια σειρά από
σεν άρια για µειώσεις στα τέλη οχηµάτων  συγκεκριµέν ων
κατηγοριών  φορολογούµεν ων . Μεταξύ αυτών  συγκαταλέ-
γεται και η µικρή µείωση των  τελών  κυκλοφορίας για τους
φορολογούµεν ους που έχουν  τέσσερα ή περισσότερα
παιδιά καθώς και φορολογούµεν ους που αν ήκουν  σε
ευπαθείς οικον οµικά οµάδες.
Αξίζει ν α αν αφερθεί ότι τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει
ν α πληρωθούν  το αργότερο έως το τέλος του έτους και
εφόσον  δεν  εξοφληθούν  εµπρόθεσµα, τότε ο φορολο-
γούµεν ος καλείται ν α πληρώσει πρόστιµο στο ισόποσο
των  τελών  που αν αλογούν  στο όχηµά του.

Σηµαντικές προσδοκίες έχουν καλλιεργηθεί σε φορείς της αγοράς 
ακινήτων για το νέο Κεντρικό Σταθµό Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΣΥΛ)

Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΟ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Καλεί χιλιάδες ιδιοκτήτες να αποδείξουν ότι οι περιουσίες
και τα σπίτια τους δεν είναι δηµόσια κτήµατα.

Αντιµέτωποι µε το ∆ηµόσιο
και τη Γενική ∆ιεύθυνση
∆ηµόσιας Περιουσίας του

υπουργείου Οικονοµικών έχουν
βρεθεί από το 2014 χιλιάδες
πολίτες στους ∆ήµους Νέου

Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας, Αγίας
Βαρβάρας, Περιστερίου,
Χαϊδαρίου και Γαλατσίου 
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ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ " Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ": 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Για τρίτη χρονιά πραγµατοποιείται από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο "Η Εθνική Εστία" ο θεσµός της εβδοµάδας
ενηµέρωσης.Για µια εβδοµάδα από τις 20 Νοεµβρίου έως και τις 26 Νοεµβρίου σε όλες τις δραστηριότητες
του Συλλόγου θα διανεµηθεί έντυπο ενηµερωτικό υλικό, ενώ στις σελίδες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης

που διαθέτει ο Σύλλογος θα κοινοποιούνται συνεχώς αναρτήσεις σχετικές µε το κύριο θέµα της εβδοµάδας ενηµέρω-
σης.  Φέτος, ενηµερώνουµε και ευαισθητοποιούµαστε για τις εξαρτήσεις κάθε είδους. Ουσίες, αλκοόλ, ηλεκτρονικά
παιχνίδια, τζόγος, φαγητό, κινητά, υπολογιστές...όλα µπορούν να δηµιουργήσουν συνήθειες και στην συνέχεια εξα-
ρτήσεις.  

Την Κυριακή 26 Νοεµβρίου στις 18.00 το απόγευµα σε συνεργασία µε το Κέντρο Πρόληψης "Φαέθων" θα πραγ-
µατοποιηθεί συζήτηση µε θέµα την " Πρόληψη των Εξαρτήσεων" εµπλουτίζοντας κι άλλο τον θεσµό της εβδοµάδας
ενηµέρωσης. Στην ενηµερωτική εκδήλωση θα τονιστεί η σηµασία των κοινωνικών σχέσεων, την επικοινωνία και την
προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. 

Πληροφορίες:  ethnikiestia@gmail.com// 2102613881 Fb profile: Εθνική Εστία

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 16-11-2017 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.

Σας καλούµε όπως προσέλθετε στο δηµοτικό
κατάστηµα της δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων
∆ήµου Φυλής, στην Αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 16-11-2017, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 11:00, για να συζητήσουµε σε συνεδρίαση της
∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης τα πιο κάτω
θέµατα:

1. Γνωµοδότηση επί των προτάσεων του ∆ήµου
για την σύνταξη προσχεδίων του Τεχνικού Προ-
γράµµατος έτους 2018.

2. Γνωµοδότηση επί των προτάσεων του ∆ήµου
για την σύνταξη προσχεδίων του Προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ∆.Ε.∆. - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ΝΝεεκκρροοίί  δδύύοο  ααλλλλοοδδααπποοίί
ααππόό  ττρροοχχααίίοο  σστταα  ΜΜέέγγααρραα

∆∆ύο άνδρες µε καταγωγή από το Πακιστάν
σκοτώθηκαν στο δρόµο του Αγίου Στεφάνου στα
Μέγαρα.

Οι δύο άτυχοι αλλοδαποί επέβαιναν σε µηχανάκι το
οποίο συγκρούστηκε µε επαγγελµατικό ΙΧ αυτοκίνητο το
οποίο οδηγούσε ηµεδαπός άνδρας.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο θάνατος των δύο
ανδρών ακαριαίος.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου οδηγήθηκε στο τµήµα
Τροχαίας Μεγάρων.

ΣΣεεµµιιννάάρριιαα  σσττηη  ΣΣχχοολλήή  ΓΓοοννέέωωνν
ΠΠρροοσσχχοολλιικκήήςς  ΗΗλλιικκίίααςς  

ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΙΙλλίίοουυ

Μ
ε µεγάλη συµµετοχή πραγµατοποιήθηκε το
σεµινάριο της Σχολής Γονέων Προσχολικής
Ηλικίας του ∆ήµου Ιλίου, τη ∆ευτέρα 6 Νοεµ-

βρίου 2017, στον 12ο Παιδικό Σταθµό, µε θέµα «Παιδικές
ιώσεις, εµβολιασµός, πρόληψη και  διατροφή»

Ο Παιδίατρος του ∆ήµου Μανώλης Κωστόπουλος,
µετά την ανάπτυξη του θέµατος, απάντησε διεξοδικά σε
πολλά ερωτήµατα γονέων, κατά τη συζήτηση που ακο-
λούθησε.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ∆ήµαρχος Ιλίου Νίκος
Ζενέτος:«Η προσχολική ηλικία είναι ένα εξελικτικό στάδιο
ζωτικής σηµασίας. 

Η ανατροφή του παιδιού, είναι ίσως η σηµαντικότερη
αποστολή του ανθρώπου, για την οποία οι γονείς χρειά-
ζονται κατάλληλη πληροφόρηση, υποστήριξη και η Σχολή
Γονέων Προσχολικής Ηλικίας του ∆ήµου µας στοχεύει
ακριβώς σε αυτό.

Η ενεργή συµµετοχή των γονέων και τα πολυάριθµα
ερωτήµατα που θέτουν, µαρτυρούν το µεγάλο ενδιαφέρ-
ον τους, το οποίο µας δίνει δύναµη να συνεχίσουµε την
προσπάθεια.»
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«Το πιο πολύτιµο αγαθό για τους κατοίκους του
τόπου µας  από τους αρχ αίους χ ρόν ους , το ελαιόλα-
δο, ακολουθήσαµε µε τα παιδιά στον  Α παιδικό
σταθµό Ελευσίν ας  κάν ον τας έν α ταξίδι  βιωµατικό
µέσα στα χ ρόν ια.

Ο  εξαιρετικά  ποιοτικός σχ εδιασµός  του προγράµ-
µατος έγιν ε από το παιδαγωγικό προσωπικό του
σταθµού µε τη συµµετοχ ή όλων  των  γον έων  [ακόµα
και µε τη φυσική παρουσία τους]. 

Στην  πρώτη φάση έγιν ε προσέγγιση του θέµατος

µέσα στις τάξεις στοχ εύον τας στην  καλλιέργεια όλων
των  τοµέων  αν άπτυξης .Στη δεύτερη φάση έγιν ε στα
παιδιά προβολή µικρών  ταιν ιών  για το θέµα, έγιν αν
µουσικοκιν ητικά δρώµεν α ,αφηγήσεις και δραµατοποι-
ήσεις  από τη µυθολογία και τα λαικά παραµύθια και
εικαστικές παρεµβάσεις. Στην  Τρίτη φάση οργαν ώθη-
κε το Λιοµάζωµα  µε τη βοήθεια του θείου Ηλία ,που
έδειξε στα παιδιά όλα τα αν τικείµεν α που χ ρησιµο-
ποιούν  οι παραγωγοί ελαιολάδου και φυσικά όλοι µαζί
µαζέψαµε τις ελιές  από τα λιόδεν τρα που υπάρχ ουν

ως «αρχ αία ευλογία» στον  αύλειο χ ώρο του σταθµού
στην  Περσεφόν ης 6.Στην  τέταρτη φάση η Βαρβάρα
και η Ευαγγελία, µαν ούλες  παιδιών  του σταθµού, µας
έδειξαν  τη χ ρήση του προιόν τος µε δύο συν ταγές
ζυµών ον τας για µας «λιόψωµα « και «λαδόψωµα»,
παράλληλα τα παιδιά στα δικά τους  λεκαν άκια έφτια-
ξαν  µόν α τους ζύµη ,έπλασαν  ,δοκίµασαν  και έπαι-
ξαν  αν αγν ωρίζον τας τα υλικά. Ήταν  έν α πρόγραµµα
δηµιουργικό ,χ ωρίς κόστος ,αφού όλου µαζί προσφέρ-
αµε ότι µπορούσαµε για  τη διοργάν ωση αυτή, τόσο
το προσωπικό και οι γον είς, όσο και το κίν ηµα χ ωρίς
µεσάζον τες του ∆ήµου που  κι αυτή τη φορά πρόσφ-
ερε έν α εξαιρετικής ποιότητας αλεύρι».

Επιµέλεια του προγράµµατος
Γραφείο προσχ ολικής αγωγής 

του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Εκτέλεση-σχ εδιασµός παιδαγω-

γοί Α παιδικού σταθµού  12-11-2017

Το 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας συντονίζει
για τα σχολικά έτη 2016-2018 ένα
Σχέδιο Erasmus+ µε τίτλο  “Art,

Technology & Sport keep me bound to my
School” σε µια σχολική σύµπραξη ΚΑ2 µεταξύ 

6 ευρωπαϊκών σχολείων. Στόχος του είναι
να χρησιµοποιήσει δραστηριότητες Τέχνης,
Τεχνολογίας και Αθλητισµού (κίνησης) ως
«εργαλεία» πρόληψης της σχολικής διαρρο-
ής. 

Μια από τις δραστηριότητες που εντάσ-
σονται στο πλαίσιο του Έργου Erasmus+
“Art, Technology & Sport keep me bound to
my School” είναι η δηµιουργία Σχολικού
Λαχανόκηπου. 

Η δηµιουργία του Λαχανόκηπου είναι µια 

από τις δραστηριότητες που αγαπήθηκαν
ιδιαίτερα από τους µαθητές, τους οδήγησε
σε ενεργή ενασχόληση και τους έδωσε την
ευκαιρία να εργαστούν στη φύση, να δηµιο-
υργήσουν από το αρχικό στάδιο τον
Λαχανόκηπο και να απολαύσουν τους καρ-
πούς του κόπου τους. Επίσης βοήθησε να
αναπτύξουν συνεργατικότητα και ευθύνη για
την συντήρησή του και τέλος να γνωρίσουν
τα χαρακτηριστικά της βιολογικής καλλιέρ-
γειας και να υιοθετήσουν συνήθειες υγιεινής

διατροφής.
Πρωτεργάτης της δράσης ο καθηγητής

της Οικιακής Οικονοµίας, διατροφολόγος κ.
Ν. Θυµιανίδης οργάνωσε την δραστηριότ-
ητα σε όλα της τα στάδια: Μελέτη εδάφους,
έρευνα αγοράς εργαλείων φυτών και σπόρ-
ων, οργάνωση µαθητ@ν, σπορά και επιµέ-
λεια του κήπου.

Η δράση χρηµατοδοτήθηκε από το πρό-
γραµµα  Erasmus+ και υπήρξε στενή υπο-
στήριξη από το τµήµα Γεωπονίας του ∆ήµου
Ελευσίνας για την υλοποίησή του.

Συγκεκριµένα η Γεωπόνος κ. Αλεξάνδρα
Σαρηγιαννίδη επισκέφτηκε το σχολείο µας
ενηµέρωσε τους µαθητές, συζήτησε µαζί
τους δίνοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν
διαφορετικά είδη φυτών, τα στάδια φύτευ-
σης και τους παράγοντες από τους οποίους
εξαρτάται η ανάπτυξή τους.

Ανάλογη δραστηριότητα υλοποιείται και
στα υπόλοιπα σχολεία της Σύµπραξης προ-
σαρµοσµένη στις καιρικές και άλλες συνθή-
κες.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
Στο πλαίσιο του “Art, Technology & Sport keep me bound to my School” Erasmus+ Project

ΣΣττοονν  ΑΑ΄́  ππααιιδδιικκόό  σσττααθθµµόό  ΕΕλλεευυσσίίννααςς    

Ένα πρόγραµµα παιδαγωγικό πολύτιµοΈνα πρόγραµµα παιδαγωγικό πολύτιµο
όσο η αξία του ελαιολάδου όσο η αξία του ελαιολάδου 
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ΣΤΙΣ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝ
∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Εορτή Ενόπλων ∆υνάµεων
& Εισοδίων της Θεοτόκου

Έχουµε την τιµή και τη χαρά να σας προσκα-
λέσουµε την Τρίτη 21 Νοεµβρίου 2017 στις
εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο
∆ήµος Αχαρνών για να τιµήσουµε την Ηµέρα
των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Εισοδίων της
Θεοτόκου

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός

Πρόγραµµα
09:00 Προσέλευση εκπροσώπων,
Οργανώσεων Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών
φορέων στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου
Βλασίου.
09:15 Προσέλευση Επισήµων.
09:20 Επίσηµη ∆οξολογία. Ανάγνωση του 

Πανηγυρικού της Ηµέρας. Κατάθεση στεφά-
νων στην προτοµή του Μήτρου Λέκκα. Ενός
λεπτού σιγή. Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου.

Η κατάθεση Στεφάνων καθορίζεται µε την υπ'
αρίθµ. 52749/28.9.2006 απόφαση του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 1488/Β'/6.10.2006).

Η φωτογραφία στο εξώφυλλο της πρόσκλησης είναι
από το αρχείο της Ι.Λ.Ε.Α:“Συλλογή Τάκη
Παγώνα”

Τ
ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, κατόπιν
πρόσκλησης του Προέδρου του, Θ. Σχ ιν ά, πρό-
κειται ν α συν εδριάσει την  Πέµπτη, 16-11-2017

και ώρα 15:30 στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υπο-
δοµών  και Μεταφορών  (Αν αστάσεως 2 και Τσιγάν τε,
Παπάγου-Χολαργός). 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση σύν αψης και όρων  του σχ εδίου της

προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του ∆ήµου Μοσχ άτου – Ταύρου για το έργο
µε τίτλο: «Αν άπλαση πλατείας Μεταµόρφωσης ∆. Κ.
Μοσχ άτου» συν ολικού προϋπολογισµού 1.441.315,44
€ (συµπεριλαµβαν οµέν ου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Χ. Καπάταης)
2.Έγκριση σύν αψης και όρων  του σχ εδίου της προ-

γραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του ∆ήµου Περάµατος για το πρόγραµµα µε τίτλο :
«∆ράσεις Κοιν ων ικής Πολιτικής στην  περιοχ ή του
∆ήµου Περάµατος», συν ολικού προϋπολογισµού
500.000,00 € (συµπεριλαµβαν οµέν ου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Γ. Γαβρίλης)
3. α) Έγκριση  απόδοσης λογαριασµού για τις

δαπάν ες που πραγµατοποίησαν  η  Παν αττική Οµο-
σπον δία  Επαγγελµατιών  Πωλητών  Λαϊκών  Αγορών
(Π.Ο.Σ. Π.Λ.Α.), η  Οµοσπον δία Επαγγελµατιών  Πωλ-
ητών  και Παραγωγών  Λαϊκών  Αγορών  Περιφέρειας Αττι-
κής και  Παν ελλήν ια Οµοσπον δία Παραγωγών  Πωλ-
ητών   Λαϊκών  Αγορών   (Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α.), για τα
έτη 2014 και 2015 , σύµφων α µε την  υπ αριθµόν  

186/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής και β) Έγκριση συν δροµής προς  την    Παν ατ-
τική Οµοσπον δία  Επαγγελµατιών  Πωλητών  Λαϊκών
Αγορών   (Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.) ,  την  Οµοσπον δία Επαγγε-
λµατιών  Πωλητών  και Παραγωγών  Λαϊκών  Αγορών  Περ-
ιφέρειας Αττικής και  την  Οµοσπον δία Επαγγελµατιών
Πωλητών  και Παραγωγών  Λαϊκών  Αγορών  Περιφέρειας
Αττικής (Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α.)   για τα έτος 2016.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Μ.
Ευσταθιάδης)

4. Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάν ης ποσού
4.963.825,15 ευρώ (συµπεριλαµβαν οµέν ου Φ.Π.Α.) για
τη χ ρησιµοποίηση συστηµάτων  υγιειν ής στις Λαϊκές 

Αγορές Περιφέρειας Αττικής για τρία (3) έτη.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Μ.

Ευσταθιάδης)
5.Έγκριση έν ταξης πολύτεκν ων  οικογεν ειών  στο

«Πρόγραµµα διάθεσης ειδών  λαϊκών  αγορών  σε ευπαθ-
είς οµάδες» έτους 2017 και καταν οµής των  κουπον ιών .

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Μ.
Ευσταθιάδης)

6.Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Νέο Ψυχ ικό του ∆ήµου
Φιλοθέης – Ψυχ ικού (∆΄Αθην ών )

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Μ.
Ευσταθιάδης)

7.Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Λυκόβρυση (ηµέρα
Τετάρτη) της Ε΄ Αθην ών .

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Μ.
Ευσταθιάδης)

8.Γν ωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον τικών
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) της δραστηριότητας
«ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ -
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ» της εταιρείας "ΟΤΕ A.E" που
βρίσκεται επι της Λ. Πάρν ηθος 308, στη θέση Μπόσκι-
ζα του ∆ήµου Αχ αρν ών  στη Περιφέρεια Αττικής.

(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Α. Αν αγν ωστό-
πουλος)

9.Ορισµός εκπροσώπων  στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Κέν τρου Πρόληψης από Εξαρτησιογόν ες Ουσίες
και της Προαγωγής της Υγείας «ΗΛΙΟΣ» των  ∆ήµων
Νέας Σµύρν ης και Αγίου ∆ηµητρίου.

(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Χ. Καπάταης)

ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΜΜΠΠΤΤΗΗ  
Γνωµοδότηση επί της ΜΠΕ για το «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
- ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ» της εταιρείας "ΟΤΕ A.E" στη θέση Μπόσκιζα Αχαρνών

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

Αποκατάσταση και αξιοποίηση του παλαιού καµινιού Πετρούπολης

Την αποκατάσταση και αξιοποίηση του παλαιού καµινιού Πετρ-
ούπολης, ενός σηµαντικού µνηµείου βιοµηχανικής κληρονοµιάς
της ευρύτερης περιοχής καθώς και τη διαµόρφωση του περι-

βάλλοντος χώρου εξασφάλισαν η Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού, ο ∆ήµος Πετρούπολης και ο Αναπτυξιακός
Σύνδεσµος ∆υτικής Αθήνας (ΑΣ∆Α). Συγκεκριµένα, υπεγράφη η Προ-
γραµµατική Σύµβαση µε τίτλο «Εφαρµογή αποκατάστασης – αξιο-
ποίησης παλαιού καµινιού Πετρούπολης και ανάπλαση περιβάλλοντος
χώρου». Το έργο, προϋπολογισµού 2.535.000 ευρώ µε ΦΠΑ, χρηµατο-
δοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Αντικείµενο του έργου είναι η επισκευή και η συντήρηση του κτιρίου
του καµινιού και η πλήρης διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
στην περιοχή του Θεάτρου Πέτρας στον ∆ήµο Πετρούπολης.

Πρόκειται για κτίριο 635 τ.µ. µε περιβάλλοντα χώρο συνολικής έκτασης 5.300 τ.µ. Το έργο έχει
ως στόχο την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων στον χώρο, την ένταξή του στην καθηµερι-
νή ζωή των πολιτών ως χώρου άθλησης και αναψυχής καθώς και την αποκατάσταση της φυσιογ-
νωµίας του τοπίου µε τις κατάλληλες διαµορφώσεις για την ανάπτυξη πρασίνου. Παράλληλα το
έργο αναµένεται να συµβάλει στην ανάδειξη των καταλοίπων της λατοµικής δραστηριότητας στην
περιοχή παρέµβασης, ως στοιχείο ιστορικής συνέχειας.

Μεταξύ άλλων, το έργο περιλαµβάνει καθαιρέσεις και αποξηλώσεις, χωµατουργικές εργασίες,
εκσκαφή και αποκοµιδή του δαπέδου του ισογείου και της οροφής του καµινιού και πλήρη στε-
ρέωση και αποκατάσταση της οροφής και της τοιχοποιίας του, ανακατασκευή του δαπέδου του
δώµατος και του µεταλλικού στεγάστρου, προσθήκη κηπευτικού χώµατος στις θέσεις που προβ-
λέπεται ανάπτυξη πρασίνου.Τέλος, σηµειώνεται ότι τη δηµοπράτηση, την υπογραφή σύµβασης µε
τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του αναλαµβάνει ο Ανα-
πτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής Αθήνας.
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Εκλογές Κεντροαριστεράς:
Στον β' γύρο Φ. Γεννηµατά 
– Ν. Ανδρουλάκης

Φώφη Γεννηµατά και Νίκος Ανδρουλάκης
θα αναµετρηθούν τη β’ Κυριακή για την
ανάδειξη του επικεφαλής του νέου πολιτι-

κού σχηµατισµού της Κεντροαριστεράς, αφού σε
σύνολο 730 από τα 878 Εκλογικά Κέντρα και
175.565 καταµετρηµένες ψήφους συγκέντρωσαν
73.939 και 43.735 ψήφους, αντίστοιχα.
Αναλυτικά τα ποσοστά των 9 υποψηφίων έχουν
ως εξής:

Φώφη Γεννηµατά: 42,50 %
Νίκος Ανδρουλάκης: 25,14 %
Γιώργος Καµίνης: 13,52 %
Σταύρος Θεοδωράκης: 9,81 %
Γιάννης Μανιάτης: 7,4 %
Γιάννης Ραγκούσης: 4,1 %
Kωνσταντίνος Γάτσιος: 2,8 %
Απόστολος Πόντας: 0,53 %
∆ηµήτρης Τζιώτης: 0,20 %.

Η δήλωση της Φώφης Γεννηµατά

«Οι πολίτες µε την συµµετοχή και την επιλογή τους
µίλησαν.
Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους για την στήριξη και
την εµπιστοσύνη τους. Τολµήσαµε. Σήµερα έγινε το απο-
φασιστικό βήµα, ένα συγκλονιστικό  πολιτικό γεγονός για
την ∆ηµοκρατική Προοδευτική Παράταξη και την χώρα.
Οι 212.000 Ελληνίδες και Έλληνες είναι συνιδρυτές στην
µεγάλη Κεντροαριστερά. 
Έδωσαν εντολή ενότητας και αλλαγής. ∆ικαίωσαν την
πρωτοβουλία µας.
Έστειλαν µήνυµα αντίστασης στον κατήφορο και στον
αυταρχισµό της Κυβέρνησης και αντίδρασης στην
συντήρηση και τη λιτότητα.

Η ώρα της ανατροπής του πολιτικού σκηνικού ήρθε. Βρισ-
κόµαστε µπροστά σε µια µεγάλη ΑΛΛΑΓΗ, µε πρωταγω-
νιστή τον ενιαίο φορέα της Κεντροαριστεράς, που φέρνει
το πραγµατικά ΝΕΟ στην πολιτική µας ζωή. Σπάµε τον
κακέκτυπο δικοµµατισµό και ανοίγουµε νέους δρόµους
για την χώρα.
Ευχαριστώ όλους τους συνυποψήφιους µου για τον καλό
αγώνα που δώσαµε και την συµβολή τους στην επιτυχία
της προσπάθειας.
Είµαι βέβαιη ότι θα είµαστε όλοι µαζί την επόµενη µέρα.
Συγχαρητήρια στην Επιτροπή Αλιβιζάτου για το σηµαντικό
έργο της.
Ευχαριστώ τους χιλιάδες εθελοντές που έδωσαν ζωή στην
διαδικασία.Προχωράµε µαζί µε αυτοπεποίθηση.»

Νίκος Ανδρουλάκης: Ζητάµε ισχυρή εντολή ανανέω-
σης και αλλαγής γενιάς
«Χρειάζεται να ακούσουµε την πλειοψηφία των συµπο-
λιτών µας για αλλαγή πορείας. Εµείς τώρα αρχίζουµε. Και
ζητάµε ισχυρή εντολή ανανέωσης και αλλαγής γενιάς, για
την επόµενη µέρα.
Είµαι εδώ για να δώσουµε µαζί τη µάχη για την αναγέν-
νηση της παράταξης αλλά και της χώρας. Σας θέλω όλους
δίπλα µου», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις 02.30 για
τα αποτελέσµατα των εκλογών της ηγεσίας του νέου προ-
οδευτικού φορέα.

ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς::  
Όχι µονιµοποίηση συµβασιούχων 

Θα ελέγξουµε τον τρόπο µε τον οποίον η
Τοπική Αυτοδιοίκηση ξοδεύει τα χρήµατά της

∆εν θα γίνουν απολύσεις,
αλλά ούτε και αθρόες
προσλήψεις στη ∆ηµό-

σιο, θα ισχύσει για κάποια χρόνια
ακόµα  ο κανόνας ένας προς
πέντε και δεν πρόκειται να  µονι-
µοποιηθούν  συµβασιούχοι και θα
ελέγχεται η Αυτοδιοίκηση για τον
τρόπου που δαπανά τα χρήµατά
της.

Αυτά διευκρίνισε ο πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης
στον τηλεοπτικό σταθµό Action 24  και το δηµοσιογράφο Γιώργο
Κουβαρά, κάνοντας αναφορά στο ∆ηµόσιο, στους δηµοσίους
υπαλλήλους και στην Αυτοδιοίκηση.

Συγκεκριµένα ο Κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε: «Απολύσεις
δηµοσίων υπαλλήλων δεν θα γίνουν. Αλλά δεν θα γίνουν και
αθρόες προσλήψειςN ∆εν θα µονιµοποιήσουµε συµβασιούχο-
υς, θα ελέγξουµε τον τρόπο µε τον οποίον η τοπική αυτοδιοίκηση
ξοδεύει τα χρήµατά τηςN».

«Θα επιδιώξουµε παράλληλα συνεργασία µε τον ιδιωτικό
τοµέα για να εκχωρήσουµε δράσεις του δηµοσίου στον ιδιωτικό
τοµέα και θα αξιοποιήσουµε υπαλλήλους εκεί που πραγµατικά
είναι απαραίτητοι. Θα ελέγξουµε τις προµήθειες. Θα βάλουµε
π.χ. συστήµατα κεντρικών προµηθειών στην Υγεία, τα οποία και
σήµερα ακόµα δυστυχώς δεν υπάρχον. Θα ελέγξουµε τον τρόπο
µε τον οποίον η τοπική αυτοδιοίκηση ξοδεύει τα χρήµατά της.
∆ιότι και εκεί µπορώ να σας πω ότι υπάρχουν ακόµα σπατάλες.
Αλλά όλα αυτά απαιτούν µια βασική κεντρική θεώρηση: να βλέ-
πουµε το κράτος στην υπηρεσία του πολίτη και όχι στην υπηρ-
εσία των πελατών του. Και οι πελάτες του κράτους εν προκειµέ-
νω, είναι οι σκληρές συντεχνίες που µπορεί να στηρίζουν το
ΣΥΡΙΖΑ ή εκείνοι οι πολίτες οι οποίοι προσβλέπουν από τον
ΣΥΡΖΑ τι; Ένα πεντάµηνο, ένα οκτάµηνο, για να τους έχει µετά
όµηρους ο κ. Τσίπρας και να τους κραδαίνει το τυράκι της µονι-
µοποίησης.  Αυτά εµείς δεν πρόκειται να τα κάνουµε». 
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Το 86% των Ελλήνων πολιτών εκτιµά ότι
δεν είναι ασφαλή τα ασφαλιστικά ταµεία
της χώρας, ενώ το 78% των πολιτών θεω-

ρεί ότι η οικονοµική κατάσταση των κρατικών ασφ-
αλιστικών ταµείων θα επιδεινωθεί περαιτέρω.
Αυτό προκύπτει από έρευνα της εταιρείας MRB
που έγινε για λογαριασµό της Ένωσης Ασφαλι-
στικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), και η οποία
δόθηκε προ τριών ηµερών στη δηµοσιότητα.

Η εν λόγω έρευνα αποτυπώνει απόψεις για την
κατάσταση της χώρας και της οικονοµίας, τον

βαθµό εµπιστοσύνης των
πολιτών στους θεσµούς αλλά
και τη στάση τους απέναντι
στον κλάδο της ιδιωτικής ασφά-
λισης. Αυτό που προκύπτει
είναι η δυσπιστία ως προς τη
βιωσιµότητα της δηµόσιας ασφ-
άλισης, καθώς και η στροφή
προς την ιδιωτική ασφάλιση, η
οποία πλέον εµφανίζεται ως
τρίτη βασική προτεραιότητα,
µετά την εκπαίδευση των παι-
διών και την κάλυψη βασικών
αγαθών επιβίωσης, σε πιθανή
βελτίωση εισοδήµατος, είναι
µερικά από τα ενδιαφέροντα
ευρήµατα της έρευνας. Ενδεικ-

τικά:
Το 86% των πολιτών εκτιµά ότι δεν είναι ασφαλή

τα ασφαλιστικά ταµεία της χώρας.
Το 78% των πολιτών θεωρεί ότι η οικονοµική

κατάσταση των κρατικών ασφαλιστικών ταµείων
θα επιδεινωθεί περαιτέρω.

Το 84% των πολιτών φοβάται ότι τα ταµεία δεν
θα είναι σε θέση να καταβάλλουν επαρκείς συντά-
ξεις στο µέλλον, ενώ το 89% αναµένει µείωση των
κρατικών συντάξεων.

Το 91% των πολιτών θεωρεί ότι δεν θα επαρκεί

η σύνταξή του για να καλύψει τις ανάγκες που θα
δηµιουργηθούν στα χρόνια της σύνταξης.

7 στους 10 αναγνωρίζουν την ανάγκη εξασφάλι-
σης καλύτερων υπηρεσιών υγείας µέσω της ιδιω-
τικής ασφάλισης.

Το 62% των ερωτηθέντων δεν είναι ικανοποιηµέ-
νο από τις κρατικές παροχές υγείας.

Το 50% των ερωτηθέντων εκτιµούν ότι είναι
σαφώς καλύτερη η αξιοποίηση των εισφορών
σύνταξης και υγείας από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρείες ενώ αντίθετα τα ασφαλιστικά ταµεία θεω-
ρούνται πιο κατάλληλα από µόλις 1 στους 10.

Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ ∆ηµήτρης Μαζαράκης
τόνισε πως η έρευνα διεξήχθη για να διαπιστωθ-
ούν µε ακριβή στοιχεία οι ανησυχίες και οι φόβοι
των πολιτών. «Τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Οι
πολίτες ανησυχούν ότι αύριο η κατάσταση θα επι-
δεινωθεί και δεν θα µπορούν να ανταποκριθούν
στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους. Αναγ-
νωρίζουν ότι η ιδιωτική ασφάλιση µπορεί να είναι
µία αξιόπιστη συµπληρωµατική λύση και µας εµπι-
στεύονται όλο και περισσότερο για την υγεία και τη
σύνταξή τους. 

Όλοι εµείς, στον ασφαλιστικό κλάδο, συµµεριζό-
µαστε την αγωνία τους και θα σταθούµε δίπλα
τους µε λύσεις που να ανταποκρίνονται σε όλα τα
εισοδήµατα, από τα πιο χαµηλά στα πιο υψηλά»,
ανέφερε ο κ. Μαζαράκης.

ΑΛΛΑ ∆ΥΣΚΟΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ

∆εν εµπιστεύονται την κοινωνική ασφάλιση 9 στους 10 πολίτες 

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16

- ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

ΤΤοο  7733%%  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  εεξξοοφφλλοούύνν  
ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττοουυςς  µµεε  κκααθθυυσσττεερρήήσσεειιςς

Η
αναγκαιότητα της εξασφάλισης ενός σταθερού οικονοµικού περιβάλλοντος, η ενθάρρυνση νέων επιχειρηµα-
τικών επενδύσεων, η επιτυχής και άµεση κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η αποτελεσµατική διαχείριση των
κόκκινων δανείων αλλά και η κρισιµότητα της ρευστότητας και του Πιστωτικού Κινδύνου ήταν τα θέµατα που

κυριάρχησαν στο Συνέδριο Credit Risk Management της ICAP.
Ξεκινώντας τις εργασίες, ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου ICAP σηµείωσε

ότι κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, το ισοζύγιο µεταξύ ιδρύσεων και διαγραφών των επιχειρήσεων εµφάνισε
καθοδική τάση, ενώ το 2015 σηµατοδότησε την ανακοπή της φθίνουσας πορείας και την επάνοδο στην κερδοφορία, για πρώτη φορά. Αυτή η τάση συνεχίστηκε και το 2016 µε τις
επιχειρήσεις να εµφανίζουν βελτίωση της κερδοφορίας και των καθαρών κερδών, για τη διετία 2015-2016.

Ο κ. Κωνσταντέλλος, έκανε επίσης αναφορά στην έλλειψη αναχρηµατοδοτήσεων και πιστώσεων κατά το 2015, η οποία οδήγησε σε αύξηση των βραχυπρόθεσµων υποχρ-
εώσεων έναντι των µακροπρόθεσµων, µε εµφανή την τάση των επιχειρήσεων να µειώνουν του όρους πίστωσης. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (73%) συνεχίζουν να εξοφλούν
τις υποχρεώσεις τους µε καθυστερήσεις, παρουσιάζοντας µικρή αύξηση από το 2016 (από 70% που ήταν). Μόνο το 20% συνεχίζει να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του µε καθυ-
στέρηση µεγαλύτερη από 60 ηµέρες.
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Α
σχηµα µαντάτα γι α την ανθρωπότητα
αποτελούν τα νέα στοι χεί α των επι -
στηµόνων, σύµφωνα µε τα οποί α -γι α

πρώτη φορά µετά από µι α τρι ετί α σταθερο-
ποί ησης- οι  παγκόσµι ες εκποµπές δι ο-
ξει δί ου του άνθρακα αναµένεται  να αυξηθούν
ξανά το 2017.

Η αύξηση φέτος εκτι µάται  ότι  θα φθάσει  το
2% έναντι  του 2016, µε πι θανότητα να κι νηθεί
από 0,8% έως 3%. Αντί στοι χα, το συνολι κό
ΑΕΠ της παγκόσµι ας οι κονοµί ας προβλέπε-
ται  ότι  θα αυξηθεί  φέτος κατά 3,5%, σύµφωνα
µε το ∆ΝΤ.

Οι  επι στήµονες, προς το παρόν, δεν εί ναι
βέβαι οι  αν η εξέλι ξη αυτή σηµατοδοτεί  την
έναρξη ενός νέου κύκλου πολυετούς αύξησης
των ανθρωπογενών «αερί ων του θερµοκηπί ου»
ή πρόκει ται  γι α ένα «εφάπαξ» φαι νόµενο που
δεν θα επαναληφθεί  το 2018. 

Πάντως, οι  αρχι κές εκτι µήσει ς τους εί ναι
ότι  του χρόνου εί ναι  απί θανο να µει ωθούν οι
εκποµπές. Ούτε όµως θεωρούν πολύ πι θανό
ότι  στο µέλλον οι  αυξήσει ς των εκποµπών θα
κι νούνται  µε τον ί δι ο υψηλό ετήσι ο ρυθµό άνω
του 3%, που εί χε καταγραφεί  στη δεκαετί α του
2000.

Οι  εκποµπές δι οξει δί ου από όλες τι ς ανθ-
ρώπι νες δραστηρι ότητες (κυρί ως καύσει ς
ορυκτών καυσί µων και  βι οµηχανί ες) εκτι µά-
ται  ότι  θα φθάσουν τους 41 δι σεκατοµµύρι α
τόνους έως το τέλος του 2017. 

Το µεγαλύτερο µερί δι ο αφορά τι ς εκποµ-
πές δι οξει δί ου από την καύση ορυκτών καυ-
σί µων, που αναµένεται  να φθάσουν τους 37
δι σεκατοµµύρι α τόνους (νέο ρεκόρ), εµφ-
ανί ζοντας αύξηση 2% σε σχέση µε πέρυσι . Την
περί οδο 2014-2016 οι  εκποµπές εί χαν
σηµει ώσει  σχεδόν µηδενι κή αύξηση.

Η Κί να - ο Νο 1 ρυπαντής παγκοσµί ως-
εί ναι  η κύρι α αι τί α γι α τη φετι νή αρνητι κή εξέ-
λι ξη, καθώς το 2017 οι  εκποµπές δι οξει δί ου
της αναµένεται  να αυξηθούν κατά 3,5%, λόγω
της µεγάλης χρήσης άνθρακα, πετρελαί ου και
φυσι κού αερί ου γι α τι ς ενεργει ακές ανάγκες
της. Αντί θετα, οι  εκποµπές των ΗΠΑ θα µει -
ωθούν κατά 0,4% και  της Ευρωπαϊ κής Ένωσης
κατά 0,2% (πολύ λι γότερο όµως από ό,τι  η
µέση ετήσι α µεί ωση 2,2% κατά την τελευταί α
δεκαετί α).

Η Ελλάδα -µε ετήσι ες εκποµπές περί που
71 εκατοµµυρί ων τόνων δι οξει δί ου, βρί σκεται
στην 48η κατάταξη των χωρών, όσον αφορά 

τους εκπεµπόµενους ρύπους.
Οι  εκτι µήσει ς των 76 επι στηµόνων του Παγ-

κοσµί ου Προγράµµατος 'Ανθρακα (Global
Carbon Project), από 15 χώρες και  του Κέντρου
Ερευνών Tyndall γι α την Κλι µατι κή Αλλαγή του
Πανεπι στηµί ου της Ανατολι κής Αγγλί ας, µε
επι κεφαλής αντί στοι χα τον καθηγητή του Πανε-
πι στηµί ου της Καλι φόρνι α Ροµπ Τζάκσον και
την καθηγήτρι α Κορί ν Λε Κερ, έγι ναν ενόψει
της δι εθνούς συνδι άσκεψης του ΟΗΕ γι α την
κλι µατι κή αλλαγή (COP 23) στη Βόννη αυτή την
εβδοµάδα. 

Οι  ερευνητές έκαναν ταυτόχρονες δηµο-
σι εύσει ς σε τρί α κορυφαί α περι οδι κά γι α
περι βαλλοντι κά θέµατα Nature Climate
Change, Εnvironmental Research Letters και
Earth System Science Data Discussions.

«Εί ναι  πολύ απογοητευτι κό ότι  οι  ανθρωπο-
γενεί ς παγκόσµι ες εκποµπές δι οξει δί ου του
άνθρακα εµφανί ζονται  να αυξάνουν σηµαντι κά
γι α µι α ακόµη φορά, µετά από µι α τρι ετή
περί οδο σταθερότητας. Μετά από τη φετι νή
αυτή εξέλι ξη, ο δι αθέσι µος χρόνος λι γοστεύει
γι α να κρατήσουµε την άνοδο της θερµοκρ-
ασί ας αρκετά κάτω από τους δύο βαθµούς
Κελσί ου, πόσο µάλλον κάτω από τον ενάµι ση
βαθµό» δήλωσε η Λε Κερ. 

«Εί ναι  ζωτι κή ανάγκη να φθάσουµε σε ένα
µέγι στο σηµεί ο στι ς παγκόσµι ες εκποµπές
µέσα στα επόµενα λί γα χρόνι α, ώστε στη
συνέχει α να τι ς µει ώσουµε γρήγορα, γι α να
περι ορί σουµε τι ς επι πτώσει ς της κλι µατι κής
αλλαγής» προσέθεσε.

Σύµφωνα µε τι ς εκτι µήσει ς, η συγκέντρωση
δι οξει δί ου στην ατµόσφαι ρα αναµένεται , από
277 ppm (µέρη ανά εκατοµµύρι ο) στην προ-
βι οµηχανι κή εποχή και  403 ppm το 2016, να
φθάσει  τα 405,5 ppm το 2017.

Θετι κή εξέλι ξη, κατά τους επι στήµονες,
αποτελεί  ότι  οι  ανανεώσι µες πηγές ενέργει ες
αυξάνονται  µε ταχύ µέσο ετήσι ο ρυθµό 14%
κατά την τελευταί α πενταετί α. Επί σης, ενθα-
ρρυντι κό εί ναι  ότι  το 2017 οι  εκποµπές εµφ-
ανί ζουν πτωτι κή τάση σε 22 χώρες, που από
κοι νού εκλύουν το 20% των παγκόσµι ων
ρύπων. 

Η µεί ωση αυτή των εκποµπών συµβαί νει
µάλι στα παρά τη συνεχι ζόµενη οι κονοµι κή
ανάπτυξή τους, πράγµα επί σης ενθαρρυντι κό. 

Από την άλλη όµως, οι  εκποµπές από 101
χώρες, που εκλύουν το 50% των παγκοσµί ων
εκποµπών άνθρακα, αυξήθηκαν το 2017.

"∆εν το ήθελα" 
λέει η 26χρονη που

σκότωσε τον γείτονά της

Π
ροφυλακι στέα κρί θηκε η νεαρή
οροθετι κή τοξι κοµανής η οποί α
βρι σκόµενη εκτός εαυτού και  σε

παράκρουση σκότωσε εν ψυχρώ 35χρονο
γεί τονα της γι α µί α παρατήρηση. Η ί δι α
φέρεται  να δήλωσε, "συγγνώµη δεν το ήθελα". 

Θύµα της νεαρής γυναί κας εί ναι  ο Βαλντόν
Λόκα από την Αλβανί α, πατέρας δύο µι κρών
παι δι ών ηλι κί ας 7 χρόνων και  15 µηνών. Ο
Λόκα ζούσε µε την οι κογένει ά του στην ί δι α
πολυκατοι κί α µε τη δολοφόνο του, στην περ-
ι οχή του Ξηροποτάµου στο Ηράκλει ο Κρήτης. 

Όλα έγι ναν όταν ο Τόνι , όπως τον έλεγαν
όλοι  χαϊ δευτι κά, έκανε παρατήρηση στη
γει τόνι σσά του, η οποί α φώναζε και  ούρλι α-
ζε. Η νεαρή βρι σκόταν σε κατάσταση αµόκ.
Άρπαξε ένα µαχαί ρι  και  τον χτύπησε στην
καρδι ά. 

Η 26χρονη οδηγήθηκε στον Ει σαγγελέα γι α
να της απαγγελθούν κατηγορί ες και  ακολούθ-
ως στον ανακρι τή. Στη δι άρκει α της απο-
λογί ας της, φέρεται  να δήλωσε λακωνι κά
“Συγγνώµη, δεν το ήθελα, δεν εί µαι  δολοφό-
νος”.

Η κοπέλα εί χε απασχολήσει  πολλές
φορές στο παρελθόν τι ς αρχές, καθώς πέρα
από τη χρήση των ναρκωτι κών ουσι ών εί χε
εµπλακεί  σε υποθέσει ς ληστεί ας και  µάλι -
στα εί χε καταδι καστεί  σε ποι νή κάθει ρξης,
αλλά λόγω της βεβαρυµένης υγεί ας της,
βρι σκόταν εκτός φυλακής.

Σύµφωνα µε µαρτυρί ες γει τόνων, η
26χρονη παρουσί αζε ερι στι κή και  προκ-
λητι κή συµπερι φορά κατά και ρούς, ενώ το
δι αµέρι σµα στο οποί ο δι έµενε στην περι οχή
του Ξηροποτάµου εί χε ενοι κι αστεί  από τη
µητέρα της. Πληροφορί ες εξάλλου αναφέρ-
ουν ότι  η νεαρή κατ’ οµολογί α δράστι δα έχει
έναν αδελφό που εκτί ει  ποι νή κάθει ρξης στι ς
φυλακές του Κορυδαλλού.

Έκρηξη ΑΤΜ στα Καλύβια -Έκρηξη ΑΤΜ στα Καλύβια -
άπραγοι διέφυγαν οι δράστεςάπραγοι διέφυγαν οι δράστες

Άγνωστοι  προκάλεσαν έκρηξη στο αυτό-
µατο µηχάνηµα συναλλαγών τράπεζας, το
οποί ο ήταν τοποθετηµένο στην εί σοδο
σούπερ µάρκετ, στα Καλύβι α Αττι κής, σε
µί α προσπάθει α να το παραβι άσουν και  να
αφαι ρέσουν χρήµατα. 

Το περι στατι κό συνέβη στι ς 3 τα ξηµε-
ρώµατα και  από την έκρηξη προκλήθηκαν
µι κρές υλι κές ζηµι ές. Οι  δράστες δεν κατά-
φεραν τελι κά να πάρουν χρήµατα και  τράπ-
ηκαν σε φυγή. 

Σύµφωνα µε αστυνοµι κές πηγές, πρόκει -
ται  γι α την ί δι α συµµορί α που έχει  αποπει -
ραθεί  να δι αρρήξει  δέκα µηχανήµατα ATM
στην Αττι κή.

Οι  ασύλληπτοι  µέχρι  στι γµής δράστες
δι οχετεύουν αέρι ο µέσα στα ΑΤΜ και  στη
συνέχει α ταανατι νάζουν µε στόχο να προκα-
λέσουν ρωγµές, αποκτώντας πρόσβαση στα
χρήµατα.

Ωστόσο µέχρι  τώρα µόνο σε δύο από τι ς
περι πτώσει ς έχουν καταφέρει  να αφαι ρέ-
σουν χρήµατα.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
Παγκόσµια ανησυχία από την αύξηση διοξειδίου 
του άνθρακα -Πόσο επηρεάζεται η Ελλάδα

ΓΑΜΟΣ
Ο ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ

ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. 
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ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ
ΜΜΙΙΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑΤΤΩΩΝΝΜΜΙΙΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑΤΤΩΩΝΝ

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
Σπάνια µικρασιατικά

νοµίσµατα στην Ελευσίνα

Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας
«Χρυσόστοµος Σµύρνης» µε αφορµή τη

συµπλήρωση 95 χρόνων από την Μικρα-
σιατική Καταστροφή διοργανώνει οµιλία
µε θέµα «Αρχαία σπάνια νοµίσµατα των
ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας»,
την Τετάρτη 15 Νοεµβρίου, στις 18:30.

Οµιλητής θα είναι ο συγγραφέας και
λαογράφος Γεώργιος Λεκάκης ενώ θα
συµµετέχει η χορωδία του συλλόγου µε

παραδοσιακά τραγούδια. 
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο
∆ηµαρχείο Ελευσίνας, στην αίθουσα
∆ηµοτικού Συµβουλίου και ώρα 18:30

∆∆ΥΥΟΟ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΕΕΣΣ  ΑΑΚΚΟΟΜΜΑΑ
Πέφτει η αυλαία στις ενδιάµεσες εκπτώσεις
Την  Τετάρτη 15 Νοεµβρίου ολοκληρών εται η περίοδος εν διάµεσων  εκπτώσεων  στην  Αθήν α, οι

οποίες ξεκίν ησαν  την  1η Νοεµβρίου.
Σύµφων α µε τον  Εµπορικό Σύλλογο της Αθήν ας, η Τετάρτη 15 Νοεµβρίου είν αι η τελευταία τους

ηµέρα, όπως προβλέπει ο ν όµος 4446/2016.
Κατά τη διεν έργεια των  εκπτώσεων , εκτός από την  αν αγραφή της παλαιάς και της ν έας µειωµέν ης

τιµής των  αγαθών  και υπηρεσιών , που πωλούν ται µε έκπτωση, επιτρέπεται η αν αγραφή και η εµπορ-
ική επικοιν ων ία του ποσοστού έκπτωσης.

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΦΩΤΙΟΥ

Κοινωνικό Μέρισµα: «Παράθυρο» να δοθεί σε φιλοξενούµενους 
ανέργους - Τι θα πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Ο
ι άν εργοι θα είν αι αν άµεσα στους δικαι-
ούχ ους που θα λάβουν  το κοιν ων ικό µέρ-
ισµα, το οποίο θα δοθεί πριν  από τις γιο-

ρτές των  Χριστουγέν ν ων , σύµφων α µε την  αν απ-
ληρώτρια υπουργό Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης,
Θεαν ώ Φωτίου

Μιλών τας στον  ΑΝΤ1, η κ. Φωτίου τόν ισε ότι οι
άν εργοι εµπεριέχ ον ται στους δικαιούχ ους του κοι-
ν ων ικού µερίσµατος, εν ώ άφησε αν οιχ τό το
εν δεχ όµεν ο ν α το πάρουν  και οι φιλοξεν ούµεν οι.
«πιθαν ότατα ν α ληφθεί υπόψη το προσωπικό και
όχ ι το οικογεν ειακό εισόδηµα» αν έφερε χ αρακ-
τηριστικά η κ. Φωτίου.

Η αν απληρώτρια υπουργός Κοιν ων ικής
Αλληλεγγύης διευκρίν ισε ότι τα κριτήρια για το κοιν ων ικό µέρισµα, δεν  θα περιορίζον ται στο επίπεδο της ακραίας
φτώχ ειας, αλλά θα συµπεριληφθούν  και φορολογούµεν οι της µεσαίας τάξης, εν ώ θα υπάρξει µέριµν α για όσους
αδικήθηκαν  λόγω ασφαλιστικών  εισφορών .

Όπως είπε, και όσοι λαµβάν ουν  το Κοιν ων ικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) «εµπεριέχ ον ται εν  πολλοίς µέσα
στο µέρισµα», εν ώ σχ ετικά µε τους άν εργους αν έφερε πως επίσης θα το λάβουν , «µε κριτήρια όπως όπως το
εισόδηµα και τα περιουσιακά στοιχ εία».

Το υπουργείο διασταυρών ει τα στοιχ εία των  δικαιούχ ων , προκειµέν ου ν α µην  υπάρξουν  οι περσιν ές αστοχ ίες,
εν ώ οι φορολογούµεν οι θα χ ρειαστεί ν α κάν ουν  αποδεκτές προσυµπληρωµέν ες αιτήσεις, σύµφων α µε την  κ.
Φωτίου. Το κοιν ων ικό µέρισµα αν αµέν εται ν α διαν εµηθεί πριν  από τις γιορτές, εν ώ θα προηγηθεί διαδικασία «µε
στοιχ είο αιτήσεως». «Γν ωρίζουµε ποιοι θα το πάρουν , αλλά δε θα δοθεί χ ωρίς ν α το ξέρεις. Θα πρέπει ν α είσαι
εν ήµερος και ν α αποδέχ εσαι το επίδοµα», αν έφερε σχ ετικά η Θεαν ώ Φωτίου.

Όσο αφορά στους συν ταξιούχ ους και ειδικά εκείν ους οι οποίοι έχ ουν  υποστεί παράν οµες παρακρατήσεις, είπε
πως «συζητείται αν  θα αποζηµιωθούν  µέσω κοιν ων ικού µερίσµατος».

Να υπεν θυµίσουµε ότι οι λεπτοµέρειες για το κοιν ων ικό µέρισµα, θα καθοριστούν  τις επόµεν ες ηµέρες µέσω
τηλεδιάσκεψης µε τους εκπροσώπους των  θεσµών , οι οποίοι έχ ουν  διαµην ύσει ότι διαφων ούν  µε την  απόδοσή
του µόν ο στα ασθεν ή στρώµατα.

Πέραν  της εν ίσχ υσης των  µη εχ όν των , το ποσό αν αµέν εται ν α κατευθυν θεί επίσης στην  εξόφληση ληξιπρ-
όθεσµων  οφειλών  του ∆ηµοσίου προς ιδιώτες αλλά και τη δηµιουργία ταµειακού «µαξιλαριού» ασφαλείας πριν  από
τη λήξη του µν ηµον ίου και την  έξοδο στις αγορές. Το οικον οµικό επιτελείο -και µε σχ ετικές δηλώσεις του Ευκλείδη
Τσακαλώτου- επιθυµεί ν α διαθέσει µεγαλύτερο ποσό από το περσιν ό που θα ξεπεράσει το 1 δις ευρώ µε εισοδ-
ηµατικά και άλλα κριτήρια, όπως ο αριθµός των  παιδιών , ώστε το «µέρισµα» ν α συµπεριλάβει πολλές ευάλωτες
κατηγορίες, όπως συν ταξιούχ ους και αν έργους, αλλά και κοµµάτι της µεσαίας τάξης. Ωστόσο οι θεσµοί δεν  επιθ-
υµούν  την  άµεση εν ίσχ υση.



Χωρίς αποζηµιώσεις παραµένουν εδώ και
τρία χρόνια επιχειρηµατίες από τη
Θράκη, µετά τις καταστροφικές πληµµύρ-

ες που σηµειώθηκαν στην περιοχή. 
Σύµφων α µε έρευν α του Σκάι, οι επιχ ειρηµατίες του

Εβρου δεν  έχ ουν  λάβει τις αποζηµιώσεις τους από τις
πληµµύρες του Νοεµβρίου και του ∆εκεµβρίου του 2014
όπως και από τις πληµµύρες του Φεβρουαρίου του
2015. 

Η Περιφέρεια Αν ατολικής Μακεδον ίας και Θράκης
περιµέν ει την  εν εργοποίηση του µηχ αν ισµού όπως
προβλέπεται στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερν ήσεως
που εκδόθηκε µόλις τον  περασµέν ο Οκτώβριο. 

Σύµφων α µε το ΦΕΚ, επιχ ειρηµατίες του Εβρου θα
µπορούν  ν α αποζηµιωθούν  για τις ζηµιές που είχ αν
από τις πληµµύρες πριν  από 3 χ ρόν ια, λαµβάν ον τας
δωρεάν  οικον οµική βοήθεια για το 30% της συν ολικής
ζηµιάς που υπέστησαν . 

Τι προβλέπει το ΦΕΚ 

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ υπουργική απόφαση των  Υπο-
υργών  Οικον οµίας και Αν άπτυξης, Οικον οµικών  και
Υποδοµών  και Μεταφορών  σχ ετικά µε τον  καθορισµό
αποζηµίωσης των  πληγέν των  από τις πληµµύρες της
17ης Ιουλίου 2014, 19ης Νοεµβρίου 2014, 4ης έως 13ης
∆εκεµβρίου 2014, 24ης Ιαν ουαρίου 2015 και του Φεβρ-
ουαρίου 2015 σε περιοχ ές της Περιφερειακής Εν ότητας
Έβρου. 

Η επιχ ορήγηση παρέχ εται για την  αν τιµετώπιση
ζηµιών  των  επιχ ειρήσεων , οι οποίες έχ ουν  καταγραφεί
από την  αρµόδια Επιτροπή εν τοπισµού, καταγραφής
και αποτίµησης ζηµιών  της Περιφέρειας και αφορούν  σε
κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχ αν ολογικό εξοπλισµό,
πρώτες ύλες, εµπορεύµατα και φορτηγά αυτοκίν ητα
δηµόσιας και ιδιωτικής χ ρήσης, τα οποία κατεγράφησαν
από την  αρµόδια Επιτροπή ως ολοσχ ερώς κατεστραµ-
µέν α από τις πληµµύρες. 

Η επιχ ορήγηση καταβάλλεται εν τός τεσσάρων  ετών
από την  επέλευση της πληµµύρας. Η επιχ ορήγηση
είν αι ίση µε το 30% του συν όλου της κατά περίπτωση
εκτιµηθείσας ζηµίας. 

Η επιχ ορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχ ους από
την  Γεν ική ∆ιεύθυν ση Οικον οµικών  Υπηρεσιών  του
Υπουργείου Οικον οµίας και Αν άπτυξης, µετά από
προσκόµιση των  απαραίτητων  δικαιολογητικών  στην
∆ιεύθυν ση Βιοµηχ αν ικής Πολιτικής της Γεν ικής Γραµ-
µατείας Βιοµηχ αν ίας του Υπουργείου Οικον οµίας και
Αν άπτυξης. 

∆είτε αν αλυτικά την  απόφαση: 
Καθορισµός αποζηµίωσης των  πληγέν των  από τις

πληµµύρες της 17ης Ιουλίου 2014, 19ης Νοεµβρίου
2014, 4ης έως 13ης ∆εκεµβρίου 2014, 24ης Ιαν ουαρίου
2015 και του Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχ ές της Περ-
ιφερειακής Εν ότητας Έβρου. 

Παρέχ εται επιχ ορήγηση για την  αν τι-
µετώπιση των  ζηµιών  που προκλήθη-
καν  από τις πληµµύρες της 17ης Ιου-
λίου 2014, της 19ης Νοεµβρίου 2014,
της 4ης έως 13ης ∆εκεµβρίου 2014, της
24ης Ιαν ουαρίου 2015 και του Φεβρο-
υαρίου 2015 σε περιοχ ές της Περιφερ-
ειακής Εν ότητας Έβρου, οι οποίες
έχ ουν  οριοθετηθεί µε την  υπ’ αριθ.
∆ΑΕΦΚ/1108/Α325/21-05-2015 κοιν ή
υπουργική απόφαση των  Υπουργών
Εσωτερικών  και ∆ιοικητικής Αν ασυγκρ-
ότησης – Οικον οµίας, Υποδοµών , Ναυτιλίας και Τουρι-
σµού – Οικον οµικών  και την  υπ’ αριθ.
∆ΑΕΦΚ/3148/2015/Α325/02-02-2016 κοιν ή υπουργική
απόφαση των  Υπουργών  Εσωτερικών  και ∆ιοικητικής
Αν ασυγκρότησης – Οικον οµίας, Αν άπτυξης και Τουρι-
σµού – Οικον οµικών  – Υποδοµών , Μεταφορών  και
∆ικτύων , σε βιοµηχ αν ικές και βιοτεχ ν ικές µον άδες,
εµπορικά καταστήµατα, αγροτικές εκµεταλλεύσεις, άλλες
επιχ ειρήσεις και µη κερδοσκοπικού χ αρακτήρα φορείς,
όπως αυτές ορίζον ται στο άρθρο 36 του ν . 2459/1997. 

Η επιχ ορήγηση παρέχ εται για την  αν τιµετώπιση
ζηµιών  των  επιχ ειρήσεων , οι οποίες έχ ουν  καταγραφεί
από την  αρµόδια Επιτροπή εν τοπισµού, καταγραφής
και αποτίµησης ζηµιών  της Περιφέρειας και αφορούν  σε
κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχ αν ολογικό εξοπλισµό,
πρώτες ύλες, εµπορεύµατα και φορτηγά αυτοκίν ητα
δηµόσιας και ιδιωτικής χ ρήσης, τα οποία κατεγράφησαν
από την  αρµόδια Επιτροπή ως ολοσχ ερώς κατεστραµ-
µέν α από τις πληµµύρες. 

Η επιχ ορήγηση καταβάλλεται εν τός τεσσάρων  ετών
από την  επέλευση της πληµµύρας. 

Η επιχ ορήγηση συν ίσταται σε δωρεάν  χ ρηµατική
εν ίσχ υση του ∆ηµοσίου και είν αι ίση µε το 30% του
συν όλου της κατά περίπτωση εκτιµηθείσας ζηµίας, από
την  αρµόδια Επιτροπή εν τοπισµού, καταγραφής και
αποτίµησης ζηµιών  της Περιφέρειας. Η επιχ ορήγηση
καταβάλλεται στους δικαιούχ ους από την  Γεν ική
∆ιεύθυν ση Οικον οµικών  Υπηρεσιών  του Υπουργείου
Οικον οµίας και Αν άπτυξης, µετά από προσκόµιση των
κάτωθι εγγράφων  στην  ∆ιεύθυν ση Βιοµηχ αν ικής Πολι-
τικής της Γεν ικής Γραµµατείας Βιοµηχ αν ίας του Υπουρ-
γείου Οικον οµίας και Αν άπτυξης: 

α) Βεβαίωση της αρµόδιας Περιφέρειας στην  οποία
αν αγράφεται η επων υµία, το ΑΦΜ της επιχ είρησης, η
ζηµία που υπέστη αν αλυτικά αν ά κατηγορία και συν ο-
λικά, καθώς και αν αφορά περί εγκατάστασης και
άσκησης ν όµιµης δραστηριότητας της επιχ είρησης
εν τός της ζών ης οριοθέτησης, δηλ. ∆ήµο και ∆ηµοτικό
∆ιαµέρισµα. 

β) Πρακτικό εκτίµησης ζηµιών , υπογεγραµµέν ο από
την  αρµόδια Επιτροπή καταγραφής και εκτίµησης
ζηµιών . 

γ) Βεβαίωση της ∆ιεύθυν σης Αποκατάστασης Επι-
πτώσεων  Φυσικών  Καταστροφών  της Γεν ικής Γραµµα

τείας Υποδοµών  του Υπουργείου Υποδοµών  και
Μεταφορών , µε την  οποία βεβαιών εται ότι δεν  έχ ει
εγκριθεί δωρεάν  κρατική αρωγή για τις ίδιες ζηµιές κτι-
σµάτων  µε βάση το άρθρο 10 του ν . 2576/1998, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 84 του ν . 4313/2014 και
ισχ ύει, ούτε εκκρεµεί σε αυτήν  σχ ετική αίτηση. 

δ) Υπεύθυν η ∆ήλωση ότι ο δικαιούχ ος δεν  αποζ-
ηµιών εται από άλλον  φορέα για τις ζηµιές της παρ. 2
του παρόν τος άρθρου. Ζηµιές οι οποίες καλύπτον ται
από ασφαλιστήριο συµβόλαιο, αποζηµιών ον ται µόν ο
κατά το µέρος που υπερβαίν ουν  το ποσό που
εισπράχ θηκε από την  ασφαλιστική εταιρεία, το άθροι-
σµα των  οποίων  (ασφαλιστηρίου συµβολαίου και επιχ ο-
ρήγησης), δεν  θα πρέπει ν α υπερβαίν ει το 100% της
εκτιµηθείσας ζηµίας. 

ε) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην  οποία
εµφαν ίζεται το συν ολικό ύψος αποζηµίωσης που έλαβε
ή πρόκειται ν α λάβει ο δικαιούχ ος ή άλλως Υπεύθυν η
∆ήλωση του δικαιούχ ου περί µη ύπαρξης ασφαλιστικού
συµβολαίου µε βεβαιωµέν ο το γν ήσιο της υπογραφής. 

στ) Πιστοποιητικό πρωτοδικείου, των  τελευταίων  30
ηµερών , περί µη πτώχ ευσης. 

ζ) Γεν ικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. η) Πιστο-
ποιητικό ισχ ύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από
το Γ.Ε.Μ.Η. θ) λοιπά δικαιολογητικά εκταµίευσης όπως
προβλέπον ται στο άρθρο 3 παρ. 3 περ. θ της υπ’ αριθ.
20725/ Β.979/10-05-2011 υπουργικής απόφασης, όπως
ισχ ύει, και εξειδικεύον ται από την  ∆/ν ση Βιοµηχ αν ικής
Πολιτικής της Γεν ικής Γραµµατείας Βιοµηχ αν ίας του
Υπουργείου Οικον οµίας και Αν άπτυξης, η οποία τηρεί
όλα τα αν ωτέρω δικαιολογητικά για δέκα έτη από την
ηµεροµην ία καταβολής της επιχ ορήγησης. 

Η βεβαίωση περί του ύψους των  ζηµιών  παρέχ εται
από την  αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας µε βάση τις
ζηµιές που κατέγραψαν  οι αρµόδιες πρωτοβάθµιες ή
δευτεροβάθµιες επιτροπές. 

Από το ύψος της εκτιµηθείσας ζηµίας αφαιρείται τυχ όν
ασφαλιστική αποζηµίωση που έλαβε ή πρόκειται ν α
λάβει ο δικαιούχ ος. 

12-θριάσιο Τρίτη 14 Νοεµβρίου 2017
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ΠΠεερριιµµέέννοουυνν  33  χχρρόόννιιαα  νναα  ααπποοζζηηµµιιωωθθοούύνν
γγιιαα  ζζηηµµιιέέςς  ααπποο  ππλληηµµµµύύρρεεςς

Σύµφωνα µε έρευνα του Σκάι, οι επ ιχειρηµατίες του Εβρου δεν έχουν λάβει τις
αποζηµιώσεις τους από τις πληµµύρες του Νοεµβρίου και του ∆εκεµβρίου του

2014 όπως και από τις πληµµύρες του Φεβρουαρίου του 2015



Τρίτη 14 Νοεµβρίου 2017 θριάσιο-13  

ΓΕΝ: ∆ιεξαγωγή αγώνα δρόµου 10 χιλιοµέτρων  
στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραµαγκά

Τ
ο Πολεµικό Ναυτικό στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τον προστάτη του Άγιο Νικόλαο, διορ-
γανώνει αγώνα δρόµου 10.000 µέτρων στην περιοχή του Ναυτικού Οχυρού Σκαραµαγκά. Η εκκίνηση του
αγώνα θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 3 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 11:00.

Οι αγωνιζόµενοι θα πρέπει να παρευρίσκ;Αονται στην εκκίνηση τουλάχιστον µία ώρα και τριάντα λεπτά νωρίτερα
(09:30) για την παραλαβή των αριθµών (ΒΙΒ Numbers).

Η εν λόγω δραστηριότητα, έχει αγωνιστικό χαρακτήρα και έχει ως σκοπό την συµβολή στην ανάπτυξη πνεύµατος
ευγενούς άµιλλας µεταξύ των στελεχών των Ε∆-ΣΑ και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Η διαδροµή του αγώνα θα πραγµατοποιηθεί στην περιοχή Σκαραµαγκά – Ναυτικό Πέραµα, µε σηµείο εκκίνησης και
τερµατισµού την Κεντρική Πύλη του Ναυτικού Οχυρού Σκαραµαγκά.

Στον αγώνα δύναται να συµµετάσχει δωρεάν όλο το Μόνιµο Στρατιωτικό/Πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων ∆υνά-
µεων και ΣΑ (Μόνιµοι Αξιωµατικοί – Ανθυπασπιστές – Υπαξιωµατικοί – ΕΜΘ - ΕΠΟΠ και Μαθητές Παραγωγικών
Σχολών), καθώς και οποιοσδήποτε πολίτης.

Λήξη προθεσµίας υποβολής δηλώσεων η Κυριακή 26 Νοεµβρίου 2017.
Να ληφθεί υπόψη ότι η συµµετοχή είναι εθελοντική και σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί εκτέλεση υπηρεσίας. Οι

αθλητές θα πρέπει να είναι υγειονοµικά κατάλληλοι για συµµετοχή στον αγώνα (για τα στελέχη Ε∆-ΣΑ απαιτείται η
κατοχή µε ιδία ευθύνη Π.Υ.Ε. εν ισχύ ή ιατρική βεβαίωση, όπου θα πιστοποιείται η υγειονοµική του καταλληλότητα για
συµµετοχή σε αγώνες δρόµου αντοχής).

Οι Κινέζοι, πάντως, λόγω των κανονισµών του ΝΑΤΟ, δεν µπορούν να
αναλάβουν το στρατιωτικό κοµµάτι των ναυπηγείων, για το οποίο ο
πολιτικός στόχος της κυβέρνησης είναι ο Σκαραµαγκάς να ενταχθεί στο
ευρύτερο ευρωπαϊκό σχέδιο για τη διαµόρφωση µιας νέας ευρωπαϊκής
αµυντικής βιοµηχανίας.

Όλα ανοιχτά για το Νεώριο Σύρου

Στη Σύρο οι εξελίξεις πιθανόν να είναι ακόµα πιο σύντοµες, µε δεδο-
µένο ότι έχει ήδη υπάρξει καταρχήν συµφωνία του νυν ιδιοκτήτη µε την
αµερικανική εταιρεία Onex. Για τα ναυπηγεία της Σύρου το σχέδιο
προβλέπει τη διάσωση µέσω pre-pack συµφωνίας εξυγίανσης µε είσοδο νέου επενδυτή, που θα αναλάβει µέρος των υποχρεώσεων, µε τη συµφωνία των πιστωτών. Καθώς στην
περίπτωση του Νεωρίου Σύρου το µεγαλύτερο µέρος των υποχρεώσεων, ύψους 60 εκατ. ευρώ, αφορά οφειλές προς το ∆ηµόσιο και τους εργαζοµένους, βρίσκονται σε εξέλιξη
οι συζητήσεις µε τα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονοµικών. Σηµειώνεται ότι το ∆ηµόσιο προκρίνει τη λύση να διαχωριστεί η Σύρος από την Ελευσίνα, παρότι ανήκουν στον ίδιο
όµιλο, καθώς οι σχετικά χαµηλές υποχρεώσεις επιτρέπουν την πιο εύκολη διάσωση του πρώτου ναυπηγείου. Για τη Σύρο, και σε αντίθεση µε τα σχέδια των Κινέζων για δηµιο-
υργία επισκευαστικού κέντρου στη ζώνη Πειραιάς-Σκαραµαγκάς, η Onex ενδιαφέρεται και για ναυπήγηση κυρίως µικρότερων σκαφών yachting, ακόµα και mega yachts. Επίσης
µια άλλη δραστηριότητα που φέρεται να εξετάζεται στο business plan είναι οι θαλάσσιες πλατφόρµες πετρελαίου.

Τέλος, για την περίπτωση της Ελευσίνας, όπου οι υποχρεώσεις είναι σηµαντικά µεγαλύτερες, και εκεί εκτιµάται ότι υπό όρους µπορεί να υπάρξει συµφωνία εξυγίανσης, καθώς
και για το συγκεκριµένο ναυπηγείο έχει υπάρξει εκδήλωση αρχικού ενδιαφέροντος από ευρωπαϊκή εταιρεία.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ
ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ
ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..  66997722772288330000

Η συνεχεια από τη σελ. 2

7η Ελληνογερµανική Συνέλευση: 
Τι συµφωνήθηκε για την Αυτοδιοίκηση

Μ
ε την  υπογραφή κοιν ής ∆ιακήρυξης από τον
Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλη και εκπρ-
οσώπους φορέων  της Γερµαν ικής Αυτο-

διοίκησης, ολοκληρώθηκαν  µε επιτυχ ία οι εργασίες της
7ης Ελλην ογερµαν ικής Συν έλευσης, που πραγµατο-
ποιήθηκε στην  πόλη του Σιν τελφίν γκεν  της Γερ-
µαν ίας, παρουσία 480 συµµετεχ όν των  εκ των
οποίων  185 Ελλήν ων  εκπροσώπων  από την  τοπική
αυτοδιοίκηση.

Την  κοιν ή διακήρυξη συν υπέγραψαν  επίσης ο Περ-
ιφερειάρχ ης Πελοπον ν ήσου Π. Τατούλης, ο Gerhard
Bauer έπαρχ ος του Schwäbisch Hall, ο R. Kehle
Αν τιπρόεδρος ∆ήµων  και Κοιν οτήτων  της Γερµαν ίας
και ο Π. Παπαδόπουλος Πρόεδρος του Βιοτεχ ν ικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλον ίκης και Αν τιπρόεδρος της
Έν ωσης Επιµελητηρίων  Ελλάδας.  

Στη ∆ιακήρυξη διατυπών εται, µεταξύ άλλων , η κοιν ή
διαπίστωση ότι η διασυν οριακή συν εργασία, σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί µια χ ρή-
σιµη αν ταλλαγή εµπειριών  για όλους τους εν διαφερό-
µεν ους, η οποία συµβάλλει στην  επίλυση των  σηµερ-
ιν ών  προβληµάτων  και προκλήσεων  που αν τιµε-
τωπίζουν  οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Παράλληλα επισηµαίν εται η σηµασία της
δηµιουργίας της κοιν ής Πολιτικής Επιτροπής για την
Τοπική Αυτοδιοίκησης, που απαρτίζεται από αν ώτατα
στελέχ η των  δήµων  και περιφερειών  καθώς και εκπρ-
οσώπους επιµελητηρίων  των  δύο χ ωρών  και υπογρ-
αµµίζεται πως µέσω της Ελλην ογερµαν ικής συν ερ-
γασίας προβάλλον ται κοιν ά πεδία δράσης, καλές
πρακτικές και υποδεικν ύον ται τρόποι µελλον τικής
αν άπτυξης της δοµής και του περιεχ οµέν ου της
Ελλην ογερµαν ικής Συν έλευσης.

Επιπρόσθετα τον ίζεται πως η Πολιτική Επιτροπή θα
παρουσιάσει συγκεκριµέν η πρόταση εν τός έξι
µην ών , για την  αξιοποίηση Ευρωπαϊκών  κον δυλίων
από τους Ελλην ικούς και Γερµαν ικούς δήµους και τις
περιφέρειες και αν ακοιν ών εται η έγκριση της δηµιο-
υργίας του Ελλην ογερµαν ικού Γραφείου Νέων  καθώς
και η συµµετοχ ή των  Ελλήν ων  της Γερµαν ίας, στις
εργασίες της Εθν οσυν έλευσης.
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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
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

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 Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες 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 πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος. Τηλέφ-
ωνα210-5572695,
6932215870

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