
ΕΕΥΥΗΗ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΦΦΙΙΛΛΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ::
Παραδοχή Σταθάκη ότι η λειτουργία

ορυχείων στα Γεράνεια Όρη θα
επηρεάσει το φυσικό περιβάλλον

των γύρω περιοχών

ΚΚλλιιµµάάκκιιοο  ττηηςς  ΓΓΓΓΑΑ  εεππιισσκκέέππττεεττααιι  σσήήµµεερραα
ττιιςς  ππλληηγγεείίσσεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

Αυτοψία στις 
αθλητικές 

εγκαταστάσεις 
που καταστράφηκαν
από τις πληµµύρες 

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Η επέκταση του Free Wi-Fi 
στην Ελευσίνα και οι επισκευές

∆ηµοτικών Εγκαταστάσεων 
στη Μαγούλα

ΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ
ΑΑΝΝΑΑΖΖΩΩΟΟΓΓΟΟΝΝΗΗΣΣΗΗ  
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  

ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΗ 2000
∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ ΣΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
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ΣΣχχεεδδόόνν  έέττοοιιµµοο  ττοο  χχρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοο  χχωωρριιόό  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  
Καταφτάνουν στην πόλη ο Άγιος Βασίλης, o Peter Pan, η Tinkerbell, 

ο Χιονάνθρωπος και το Έλατο για να µοιράσουν χαµόγελα στους µικρούς φίλους. 
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ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΤρρίίαα  εεκκααττ..  σσττοονν
δδήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν  γγιιαα
ττηηνν  αανναακκαατταασσκκεευυήή
ττοουυ  οοδδιικκοούύ  δδιικκττύύοουυ

Στο πλαίσιο του ετήσιου τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος 

ΣΣυυννυυππέέγγρρααψψαανν  ττοο  ΠΠρρωωττόόκκοολλλλοο  ΑΑδδεελλφφοοπποοίίηησσηηςς
οι ∆ήµαρχοι Φυλής και Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας
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ΕΕξξααρρθθρρώώθθηηκκεε  εεγγκκλληηµµααττιικκήή  οοµµάάδδαα  
πποουυ  δδιιαακκιιννοούύσσεε  ννααρρκκωωττιικκέέςς  οουυσσίίεεςς  σσττοο  

κκέέννττρροο  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς  κκααιι  ττηηνν  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή
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ΜΕΓΑΡΑ: Αίτηµα του
∆ηµάρχου Γρ. Σταµούλη
προς τον Πρωθυπουργό 
να παγώσουν τα χρέη
των πληµµυροπαθών
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Τρίτη 5 ∆εκεµβρίου 2017 

Ασπρόπυργος

Λιόσης Αναστάσιος Κ. 
Ειρήνης 2 & Αγίου ∆ηµητρίου, 2105580218

Ελευσίνα
Παππά Ιωάννα Κ. 

Νικολάου Νέζη  44, 2105547707

Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. 

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Aχαρνές
Γουρνά - Πατσιάνη Γεωργία 

∆έδε ∆ηµητρίου 18, 2102467040

Άνω Λιόσια
Παππού Γεωργία Ι. Λεωφόρος Φυλής 186, 

2102474995

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος 

Παπανδρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,
2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις 

Η θερµοκρασία από 7 έως 17
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
∆ιογένης, Σάββας, Σάβας, Σαββούλης,

Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη

ΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΩΩΟΟΓΓΟΟΝΝΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  
ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΗ 2000 ∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Το Τµήµα Πρασίνου του ∆ήµου Ελευσίνας θα προ-
βεί σε εκτεταµένες δενδροφυτεύσεις σε κοινόχρη-
στους χώρους, όπως πλατείες, παιδικές χαρές,

σχολεία, νησίδες και πεζοδρόµια των ∆.Ε. Ελευσίνας και
Μαγούλας.   Αναµένεται να φυτευτούν 2000 δένδρα, δεν-
δρύλλια και θαµνώδη φυτά, πριν  και µετά τις γιορτές των
Χριστουγέννων σε προεπιλεγµένους αρδευόµενους
χώρους πρασίνου και πεζοδρόµια. 

Καλούνται όσοι µεµονωµένοι εθελοντές ή φορείς
ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν,  να επικοινωνήσουν µε
το τµήµα Πρασίνου στο 210 5543506 ή 210 5541359 για
λεπτοµέρειες. 

Επιπλέον όσοι δηµότες διαθέτουν χώρο στο πεζο-
δρόµιο της οικίας τους και επιθυµούν τη φύτευση του µε
δένδρο της αρεσκείας τους και µεταλλικό πλαίσιο, να επι-
κοινωνήσουν στα ίδια τηλέφωνα.

Επιστολή προς τον  Πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα έστειλε ο ∆ήµα-
ρχ ος Μεγαρέων  κάν ον τας έκκληση ν α συµπαρασταθεί προς το
αίτηµα του ∆ήµου ν α απαλύν ει τον  πόν ο και τα βάσαν α των

πληµµυροπαθών  του ∆ήµου Μεγαρέων  µε πάγωµα, για εύλογο χ ρο-
ν ικό διάστηµα, κάθε χ ρέους των  πληγέν των  προς ∆ΟΥ, τράπεζες,
οργαν ισµούς κοιν ός ωφέλειας κ.λπ

« Εξοχ ότατε κύριε Πρωθυπουργέ,
Παρακαλούµε, όπως λάβετε µέριµν α, ώστε ν α «παγώσουν » όλα τα

χ ρέη των  πληµµυροπαθών , προς οποιαδήποτε κατεύθυν ση (∆ΟΥ,
Τράπεζες, ∆ΕΗ κλπ), για εύλογο χ ρον ικό διάστηµα, διότι δεν  είν αι
δυν ατόν  µέσα στην  δυστυχ ία και στην  παραζάλη, που τους
δηµιούργησε η πρόσφατη θεοµην ία της 15ης Νοεµβρίου, που έπληξε
το ∆ήµο Μεγαρέων  (Μέγαρα και Νέα Πέραµο), ν α πρέπει ν α αν τιµε-
τωπίσουν  και την  πίεση, που τους ασκείται για την  αποπληρωµή
χ ρεών  και µάλιστα σε µία περίοδο, που τους έχ ει καταστραφεί το
σπίτι, η οικοσκευή κ.λ.π και προσπαθούν  ν α επιβιώσουν ».

ΜΕΓΑΡΑ: Αίτηµα του ∆ηµάρχου Γρ. Σταµούλη
προς τον Πρωθυπουργό 

να παγώσουν τα χρέη των πληµµυροπαθών

ΚΚλλιιµµάάκκιιοο  ττηηςς  ΓΓΓΓΑΑ  εεππιισσκκέέππττεεττααιι  σσήήµµεερραα
ττιιςς  ππλληηγγεείίσσεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

Σήµερα Τρίτη 05 ∆εκεµβρίου 2017,
κλιµάκιο της Γενικής Γραµµατείας Αθλ-
ητισµού, αποτελούµενο από τεχνικούς
και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες,
στο πλαίσιο της συνεργασίας της Γ.Γ.Α.
µε την Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής
Αττικής.
Θαα πραγµατοποιήσει αυτοψία στις

αθλητικές εγκαταστάσεις των περιοχών
της Μάνδρας και της Νέας Περάµου,
που επλήγησαν από τις πληµµύρες. 



ΤΤρρίίαα  εεκκααττ..  σσττοονν  δδήήµµοο
ΑΑχχααρρννώώνν  γγιιαα  ττηηνν
αανναακκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ

οοδδιικκοούύ  δδιικκττύύοουυ

Τ
ην  υλοποίηση του έργου µε αν τικείµεν ο την
«Κατασκευή - συν τήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου
Αχ αρν ών » αποφάσισαν  η Περιφερειάρχ ης Αττι-

κής, Ρέν α ∆ούρου και ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών , Γιάν ν ης
Κασσαβός µε την  υπογραφή της σχ ετικής Προγραµµα-
τικής Σύµβασης. Πρόκειται για έργο προϋπολογισµού
3.000.000 ευρώ µε ΦΠΑ που χ ρηµατοδοτείται από
πόρους της Περιφέρειας.

Σκοπός του έργου είν αι η βελτίωση και συµπλήρωση
του οδικού δικτύου του ∆ήµου Αχ αρν ών , το οποίο, σε
διάφορες περιοχ ές επιβαρύν εται µε βαριά και υπερτο-
πική κυκλοφορία. 

Το συν ολικό µήκος των  δρόµων  που θα υλοποιούν
παρεµβάσεις είν αι 6.695 µέτρα, εκ των  οποίων  στα
4.975 µέτρα θα γίν ει πλήρης κατασκευή, εν ώ στα
1.720 µέτρα θα γίν ει συν τήρηση µε φρεζάρισµα - ασφ-
αλτόστρωση οδών .

Συγκεκριµένα, ακολουθούν οι οδοί προς πλήρη
κατασκευή, που ανήκουν στην πολεοδοµική ενότ-
ητα «Αγριλέζα»: Προκοπίου, ∆. Μάτζαρου,
Κων/νου Καραθεοδωρή, Ελασσώνος,
Ζαλοκώστα, Ιπποδάµειας, Αριστογείτονος, Ερεσ-
σού, Αντ. Τρίτση (σε δύο σηµεία), Μηχανιώνας,
Σκοπέλου, Ναυπλίου, Κάµπου, Ισηµερινού, Πύρ-
γου, Ηλέκτρας, Πλατανιάς, Πάρου, Θρακοµακεδό-
νων. Οι οδοί προς φρεζάρισµα είναι: Μπόσκιζας,
Ελ. Βενιζέλου (σε δύο σηµεία) και Κύπρου. 

Τέλος, τη δηµοπράτηση, την  υπογραφή σύµβασης µε
τον  αν άδοχ ο, την  επίβλεψη κατασκευής του έργου και
την  παραλαβή του αν αλαµβάν ει ο ∆ήµος Αχ αρν ών .
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Συνελήφθησαν 4 µέλη της σπείρας, µεταξύ 
των οποίων και ένας 49χρονος υπήκοος 
Αλβανίας ως αρχηγός

Κατασχέθηκαν 6.265 γραµµάρια ακατέργα-
στης κάνναβης, 145 γραµµάρια νοθευτικής
ουσίας, µικροποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
Αθηνών της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληµατι-
κή οµάδα τα µέλη της οποίας διακινούσαν ναρκωτικές
ουσίες στο κέντρο της Αθήνας και στη ∆υτική Αττική.

Συνελήφθησαν,  µετά από συντονισµένη επιχείρηση
της ανωτέρω Υπηρεσίας, στην Πλατεία Καραϊσκάκη,
στον Άγιο Παντελεήµονα, στο Παγκράτι και στην
Κυψέλη, τέσσερα (4) µέλη της σπείρας. Πρόκειται για
δυο υπηκόους Αλβανίας, ηλικίας 43 και 49 ετών
(αρχηγός) και δύο ηµεδαπούς, ηλικίας 57 ετών αµφότε-
ροι. Επιπλέον, στην ίδια επιχείρηση συνελήφθη και ένας
56χρονος ηµεδαπός για χρήση ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης
ναρκωτικών ουσιών και µετά από κατάλληλη αξιο-
ποίηση πληροφοριών, διασταύρωση στοιχείων, ταυτο-
ποιήσεις ατόµων και δηµιουργία “προφίλ” των εµπλεκο

µένων, πιστοποιήθηκε η ιεραρχική δόµηση του
εγκληµατικού κυκλώµατος, οι ρόλοι των µελών του και η
παράνοµη δράση τους στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ
εντοπίστηκαν και οι χώροι αποθήκευσης-απόκρυψης
ναρκωτικών.

Συγκεκριµένα, ως προς τον ρόλο των δραστών, ο
49χρονος είχε αρχηγικό ρόλο και κατεύθυνε τα υπόλοι-
πα µέλη της εγκληµατικής οµάδας, ενώ την µεταφορά
των ναρκωτικών πραγµατοποιούσε ο 57χρονος ηµε-
δαπός µε ταξί στο οποίο εργαζόταν ως οδηγός.

Από τις έρευνες σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν συνολικά:

Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -6.265-
γραµµαρίων

Ποσότητα κατεργασµένης κάνναβης (σοκολάτα) βάρ-
ους -130- γραµµαρίων

Ποσότητα νοθευτικής ουσίας βάρους -145- γραµµα-
ρίων

Μικροποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης
Μία (1) ζυγαριά ακριβείας
Το χρηµατικό ποσό των -820- ευρώ
Τέσσερα (4) κινητά τηλέφωνα
Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα

Πληµµελειοδικών Αθηνών ο οποίος τους παρέπεµψε
στον Ανακριτή.

ΕΕξξααρρθθρρώώθθηηκκεε  εεγγκκλληηµµααττιικκήή  οοµµάάδδαα  
πποουυ  δδιιαακκιιννοούύσσεε  ννααρρκκωωττιικκέέςς  οουυσσίίεεςς  σσττοο  

κκέέννττρροο  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς  κκααιι  ττηηνν  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή

ΕΕΥΥΗΗ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΦΦΙΙΛΛΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ:: ΠΠααρρααδδοοχχήή  ΣΣττααθθάάκκηη  όόττιι  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  οορρυυχχεείίωωνν
σστταα  ΓΓεερράάννεειιαα  ΌΌρρηη  θθαα  εεππηηρρεεάάσσεειι  ττοο  φφυυσσιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  ττωωνν  γγύύρρωω  ππεερριιοοχχώώνν

Σε Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων  που κατέθεσε στις
19/10/2017 η Εύη Χριστοφιλοπούλου µε θέµα: «Περιβαλλον τική υπο-
βάθµιση και κίν δυν ος για τη ∆ηµόσια Υγεία η δηµιουργία ορυχ είου

βωξίτη στα Γεράν εια Όρη», απάν τησε ο Υπουργός Περιβάλλον τος και
Εν έργειας κ. Γιώργος Σταθάκης. 

Σύµφων α µε την  απάν τηση, οι ερευν ητικές γεωτρήσεις για αν εύρεση ορυ-
κτών  πόρων  είν αι έργο που υπάγεται αποκλειστικά στην  αρµοδιότητα της
Αποκεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης Αττικής. 

Ο κ. Σταθάκης  επιπλέον  παραδέχ εται ότι: «Παρόλα αυτά, το ΥΠΕΝ
αν αγν ωρίζει ότι η αν εξέλεγκτη λειτουργία των  ορυχ είων  έχ ει ως πιθαν ό
αποτέλεσµα σοβαρές εδαφικές και υδροµορφολογικές αλλοιώσεις που επηρ-
εάζουν  το φυσικό και αν θρωπογεν ές περιβάλλον  των  γύρω περιοχ ών .

Την  απάν τηση του κ. Σταθάκη συν οδεύουν  έγγραφα και συγκεκριµέν α:
Η Μελέτη Περιβαλλον τικών  Επιπτώσεων  και η Ειδική Οικολογική Αξιολόγ-
ηση του έργου καθώς και χ άρτες γεωτρήσεων , χ ρήσεων  γης, προσαν ατο-
λισµού, περιοχ ής µελέτης.

Η κ. Χριστοφιλοπούλου δήλωσε ότι θα συν εχ ίσει ν α εργάζεται εν τός και
εκτός Βουλής ώστε ν α αποτραπεί κάθε εν δεχ όµεν ο λειτουργίας ορυχ είων
βωξίτη στα Γεράν ια Όρη. Στόχ ος είν αι ν α µην  υπάρξει περαιτέρω περιβαλ-
λον τική υποβάθµιση και κίν δυν ος για τη ∆ηµόσια Υγεία των  κατοίκων  των
Μεγάρων  και γεν ικότερα της ∆υτικής Αττικής. 



Τ
ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττι-
κής, κατόπιν πρόσκλησης του
Προέδρου του, Θ. Σχινά, πρόκει-

ται να συνεδριάσει την Πέµπτη, 07-12-
2017 και ώρα 15:30 στο αµφιθέατρο του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-
Χολαργός). 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση Πρακτικών 23ης,
24ης και 25ης Συνεδρίασης έτους 2017
του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.

2. Έγκριση σύναψης και όρων
σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Πεντέλης για την κατασκευή του
έργου µε τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικ-
τύου ∆. Πεντέλης έτους 2017», συνολι-
κού προϋπολογισµού 4.720.067,19 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερει-
άρχης κ. Γ. Καραµέρος)

3. Έγκριση σύναψης και όρων
σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Κορυδαλλού για την κατασκευή
του έργου µε τίτλο: «∆ιαµόρφωση
κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην
οδό Γρ. Λαµπράκη (πρώην γυναικείες
φυλακές Κορυδαλλού)», συνολικού
προϋπολογισµού 4.590.000,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερει-
άρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

4. Έγκριση σύναψης και όρων
σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Περάµατος για το πρόγραµµα µε
τίτλο : «∆ράσεις Κοινωνικής Πολιτικής
στην περιοχή του ∆ήµου Περάµατος»,
συνολικού προϋπολογισµού 500.000,00
€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ.
Γαβρίλης)

5. Έγκριση σύναψης και όρων
σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Κυθήρων για την κατασκευή του
έργου: «Κατασκευή νέων αθλητικών

εγκαταστάσεων στη θέση Μανιτοχώρι
Κυθήρων», συνολικού προϋπολογισµού
510.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.)

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π.
Χατζηπέρος)

6. Ανάκληση της µε αρ.266/2017
απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής και εκ νέου έγκριση σύναψης και
όρων προγραµµατικής σύµβασης Πολι-
τισµικής Ανάπτυξης µεταξύ της Περιφ-
έρειας Αττικής, του ∆ήµου Φυλής, του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
και του Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτό-
κου Φυλής για την κατασκευή του έργου
µε τιτλο: «Συντήρηση – Αποκατάσταση
Ι. Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου Φυλής
(Χασιά)», συνολικού προϋπολογισµού
480.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.)

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερει-
άρχης κ. Ι. Βασιλείου)

7. Έγκριση σκοπιµότητας ένταξης
στη νέα Προγραµµατική Περίοδο ΕΣΠΑ:
2014-2020 των έργων:

- Αντιπληµµυρική προστασία
∆ήµου Ν. Ιωνίας: Κατασκευή δικτύου
αποχέτευσης οµβρίων και συλλεκτήρα
οµβρίων στην περιοχή του Περισσού.

- Αντιπληµµυρική προστασία

∆ήµου Ν. Ιωνίας: Κατασκευή δικτύου
αποχέτευσης οµβρίων σε περιοχές του
∆ήµου.

- Ολοκλήρωση αντιπληµµυρικής
προστασίας ∆ήµου Ν. Σµύρνης.

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύµβου-
λος κ. Κ. Σταυροπούλου)

8. Έγκριση σκοπιµότητας για τη
συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως
συνεργαζόµενος εταίρος (associate
partner) στο έργο «BOREAS: Boosting
cOoling passive measures in public
buildings complemented by REnewAble
energy Sources: Ενίσχυση των παθη-
τικών µέτρων σε δηµόσια κτίρια που
συµπληρώνονται από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας» στο πλαίσιο του Προ-
γράµµατος ENI CBC MED – SEA BASIN
PROGRAMME 2014-2020.

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύµβου-
λος κ. Κ. Σταυροπούλου)

9. Έγκριση υποβολής πρότασης
για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττι-
κής, ως εταίρος στο έργο «MADEinMED
– Made in Medirerranean Oil
Consortium:  Μεσογειακή Σύµπραξη
Παραγωγής Λαδιού» στο πλαίσιο του
Προγράµµατος ENI CBC MED – SEA
BASIN PROGRAMME 2014-2020.

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύµβου-

λος κ. Κ. Σταυροπούλου)
10. Έγκριση σκοπιµότητας και

δαπάνης ποσού 4.963.825,15 ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για τη
χρησιµοποίηση συστηµάτων υγιεινής
στις Λαϊκές Αγορές Περιφέρειας Αττικής
για τρία (3) έτη.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός
Σύµβουλος κ. Μ. Ευσταθιάδης)

11. Έγκριση των προγραµµατισµέ-
νων δράσεων τουριστικής προβολής
της Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό
διάστηµα 2018-2020, στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του εγκεκριµένου αναλυτικού
Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης για την
Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας
Αττικής για τη χρονική περίοδο 2016-
2020 (Απόφαση Έγκρισης 138/2016 του
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής).

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύµβου-
λος κ. Ε. ∆ηµοπούλου)

12. Αντικατάσταση µέλους Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραµ-
µατικής Σύµβασης.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ.
Καραµέρος)

13. Ορισµός εκπροσώπων στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κέντρου
Πρόληψης από Εξαρτησιογόνες Ουσίες
και της Προαγωγής της Υγείας «ΗΛΙΟΣ»
των ∆ήµων Νέας Σµύρνης και Αγίου
∆ηµητρίου.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ.
Καπάταης)

14. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
της δραστηριότητας «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ» της εταιρείας "ΟΤΕ A.E" που
βρίσκεται επι της Λ. Πάρνηθος 308, στη
θέση Μπόσκιζα του ∆ήµου Αχαρνών στη
Περιφέρεια Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Αναγνωστόπουλος)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  ΣΧΙΝΑΣ  

4-θριάσιο Τρίτη 5 ∆εκεµβρίου 2017 

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

Ενοικιάζεται ισόγειος 
επαγγελµατικός χώρος (160τµ) 
στο κέντρο του Ασπροπύργου
(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου). 

∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη
θέρµανση, µεγάλο περιβάλλοντα χώρο.

Τηλ. 6973823418

Εκ νέου έγκριση όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Εκ νέου έγκριση όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 
Περιφέρειας,  ∆ήµου Φυλής &  Υπουργείου Πολιτισµού Περιφέρειας,  ∆ήµου Φυλής &  Υπουργείου Πολιτισµού 
Για την «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου Φυλής (Χασιά)» 



Τρίτη 5 ∆εκεµβρίου 2017 θριάσιο-5 

Με επισηµότητα ολοκληρώθηκε η διαδικασία
αδελφοποίησης του ∆ήµου Φυλής µε το ∆ήµο
Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας. 

Οι ∆ήµαρχοι Φυλής Χρήστος Παππούς και Γεωργίου
Καραϊσκάκη Περικλής Μίγδος συνυπέγραψαν το Πρωτό-
κολλο Αδελφοποίησης το Σαββάτο 2 ∆εκεµβρίου 2017
στα Ιωάννινα, κατά τη διάρκεια του ετήσιου τακτικού
Συνεδρίου της Κεντρικής ‘Ενωσης ∆ήµων (ΚΕ∆Ε), παρ-
ουσία του Προέδρου της Γιώργου Πατούλη. Το Πρωτό-
κολλο απέκτησε πρόσθετο κύρος µε την υπογραφή του
Προέδρου της ΚΕ∆Ε που συνεχάρη τους δύο ∆ηµάρχο-
υς και ευχήθηκε να αποβεί χρήσιµη και αποδοτική για
τους δηµότες των δύο ∆ήµων η αδελφοποίηση.

Η τελετή αδελφοποίησης στην οποία παρευρέθηκαν
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι των δύο ∆ήµων ήταν το αποτέλε-
σµα της συνεννόησης των δύο ∆ηµάρχων η οποία επικ-
υρώθηκε µε αντίστοιχες Αποφάσεις των δύο ∆ηµοτικών
Συµβουλίων. 

Σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο αδελφοποίησης οι δύο
∆ήµοι θα συνεργαστούν στον πολιτιστικό και αθλητικό
τοµέα και θα ανταλλάξουν εµπειρίες και καλές πρακτικές. 

Για το ∆ήµο Φυλής, όπως έχει δηλώσει ο ∆ήµαρχος
Χρήστος Παππούς, η αδελφοποίηση αποσκοπεί και
στην απόδοση τιµής στο Ηπειρώτικο στοιχείο, το οποίο
έχει συµβάλει τα µέγιστα στην ανάπτυξη και στον Πολιτι-
σµό και εκφράζεται µέσω των Συλλόγων Ηπειρωτών
Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου. Μάλιστα ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων Χρήστος Ρούσσας
κατάγεται από ∆ηµοτική Ενότητα του ∆ήµου Γεωργίου
Καραϊσκάκη. 

Στο πλαίσιο του ετήσιου τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος 

ΣΣυυννυυππέέγγρρααψψαανν  ττοο  ΠΠρρωωττόόκκοολλλλοο  ΑΑδδεελλφφοοπποοίίηησσηηςς
οι ∆ήµαρχοι Φυλής και Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας

Σ
υν εδριάζει σήµερα  5 ∆εκεµβρίου 2017
και ώρα  8:30  στο ∆ηµοτικό Κατά-
στηµα Ελευσίν ας, η αρµόδια Οικον ο-

µική Επιτροπή του ∆ήµου για τη λήψη απο-
φάσεων  στα παρακάτω θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης:                                                                                        

1. Eγκριση τεχ ν ικών  προδιαγραφών
και κατάρτιση των  όρων  της διακήρυξης δια-
γων ισµού Άν ω των  Ορίων  µε τίτλο: «Προ-
µήθεια Οικοδοµικών  Υλικών , Συν τήρησης &
Επισκευής ∆ηµοτικών  Εγκαταστάσεων  ∆.Ε.
Ελευσίν ας και Προµήθειας Οικοδοµικών
Υλικών , Συν τήρησης & Επισκευής ∆ηµο-
τικών  Εγκαταστάσεων  ∆.Ε. Μαγούλας»,
προϋπολογισµού δαπάν ης 268.399,92 €.

2. Έγκριση του υπ.αριθµ. 2/5-10-17
πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεν έργειας ,
Αξιολόγησης των  Προσφορών  & Απευθείας
Αν άθεσης ∆ιαγων ισµών  Προµηθειών   που αφορά τον
συν οπτικό διαγων ισµό για αν άδειξη προσωριν ού
αν αδόχ ου για την  « Προµήθεια εργαλείων  και αν α-
λωσίµων  υλικών ».

3. Έγκριση του υπ.αριθµ. 1/24-11-2017 πρακτι-
κού της Επιτροπής ∆ιεν έργειας & Αξιολόγησης ∆ιαγων ι-
σµών  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων  Προµηθειών  που αφορά
τον  συν οπτικό διαγων ισµό για αν άδειξη προσωριν ών
αν αδόχ ων  για την  « Μίσθωση µηχ αν ηµάτων  έργου,
οχ ηµάτων , γεραν ών  κλπ».

4. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµήµατος
Συν τήρησης Κτιριακών  Εγκαταστάσεων  & Λοιπών
Υποδοµών  για την  υποβολή αιτήµατος προς την  Προϊ-
σταµέν η της Οικον οµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για
την  έκδοση πράξης αν άληψης υποχ ρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάν ης για την  προµήθεια οικοδο-
µικών  υλικών  συν τήρησης και επισκευής δηµοτικών

εγκαταστάσεων  ∆.Ε. Ελευσίν ας – έγκριση δαπάν ης και
διάθεση πίστωσης ποσού 193.999,94 €-.

5. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµήµατος
Συν τήρησης Κτιριακών  Εγκαταστάσεων  & Λοιπών
Υποδοµών  για την  υποβολή αιτήµατος προς την  Προϊ-
σταµέν η της Οικον οµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για
την  έκδοση πράξης αν άληψης υποχ ρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάν ης για την  προµήθεια οικοδο-
µικών  υλικών  συν τήρησης και επισκευής δηµοτικών
εγκαταστάσεων  ∆.Ε. Μαγούλας – έγκριση δαπάν ης και
διάθεση πίστωσης ποσού 74.399,98 €-.

6. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/ν σης Περι-
βάλλον τος Τµήµατος Συν τήρησης Κτιριακών  Εγκατα-
στάσεων  & Λοιπών  Υποδοµών  για την  υποβολή αιτή-
µατος προς την  Προϊσταµέν η της Οικον οµικής Υπηρ-
εσίας του ∆ήµου µας για την  έκδοση πράξης αν άληψης

υποχ ρέωσης για την  πραγµατοποίηση
δαπάν ης για την  επισκευή βλάβης στο
δίκτυο ηλεκτροδότησης από ∆Ε∆∆ΗΕ –
έγκριση δαπάν ης και διάθεση πίστωσης
ποσού 133,62 €.

7. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµήµα-
τος ∆ιαφάν ειας, Προγραµµατισµού, Οργά-
ν ωσης & Πληροφορικής για την  υποβολή
αιτήµατος προς την  Προϊσταµέν η της Οικο-
ν οµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης αν άληψης υποχ ρέωσης για
την  πραγµατοποίηση δαπάν ης για επέκτα-
ση Free Wi-Fi στην  ∆.Ε. Ελευσίν ας – έγκρ-
ιση δαπάν ης και διάθεση πίστωσης ποσού
24.490,00 €.

8. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
Aυτοτελούς Γραφείου ∆ηµάρχ ου για την
υποβολή αιτήµατος προς την  Προϊσταµέν η
της Οικον οµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας

για την  έκδοση πράξης αν άληψης υποχ ρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάν ης για αµοιβή Νοµικού κας.
Χαροκόπου Αγγελικής  – έγκριση δαπάν ης και διάθεση
πίστωσης ποσού 2.480,00 €.

9. ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για την
εκπροσώπηση του ∆ήµου Ελευσίν ας εν ώπιον  του
∆ιοικητικού Εφετείου Αθην ών  για τον  χ ειρισµό των
πέν τε (5) προσφυγών  της εταιρείας « ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ
Α.Ε» κατά του ∆ήµου για την  επιβολή δηµοτικών
φόρων  και τελών  για τους µήν ες ∆εκέµβριο 2016, Ιαν ο-
υάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο & Απρίλιο 2017 .

10. Απόδοση υπολόγου για δαπάν η επιµόρφωσης
υπαλλήλων  & απαλλαγής αυτής. 

11. Απόδοση υπολόγου ∆Ε∆∆ΗΕ και απαλλαγή
αυτής.

12. Αποδοχ ή χ ορηγίας από την  εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Η επέκταση του Free Wi-Fi στην Ελευσίνα και οι επισκευές  
∆ηµοτικών Εγκαταστάσεων στη Μαγούλα
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Σε άµεση και έµπρακτη στήριξη προς τα σχολεία,
τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς της περ-
ιοχής της ∆υτικής Αττικής που επλήγησαν από

τις πρόσφατες πληµµύρες, σε συντονισµό µε τα σχολεία
και τους εκπαιδευτικούς της περιοχής, προχωρά ο
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε Ανατολικής Αττικής «Ο
Σωκράτης», µε απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης.

Ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:

«Συγκεντρώνουµε άµεσα από κάθε σχολείο, στους
χώρους που έχουν καθορισθεί από τα Σωµατεία µας
γραφική ύλη, µπουκαλάκια νερό, χυµούς, κρουασάν και
ξηρά τροφή που µπορεί να διανεµηθεί στα πληγέντα
σχολεία.

Σχολεία Συγκέντρωσης Υλικών (Έως Παρασκευή 15
∆εκέµβρη) ∆ήµος Ωρωπού - 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν.
Παλατιών.

∆ήµος ∆ιονύσου - 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Στεφά-
νου,

∆ήµος Αχαρνών - Γραφεία Συλλόγου (Ολυµπιακό
Χωριό - ∆ηµοτικό Σχολείο 27ο - 30ο).

Το ∆Σ του Συλλόγου µας εκφράζει τα συλλυπητήριά
του στις οικογένειες των αδικοχαµένων συνανθρώπων
µας στη Μάνδρα - Ν. Πέραµο Αττικής.

Με µία ώρα µπόρας χάθηκαν ανθρώπινες ζωές,
φτωχοί άνθρωποι, καταστράφηκαν οικογένειες.

Σηµαντικές ζηµιές έγιναν και προβλήµατα έχουν
δηµιουργηθεί και στα σχολεία της περιοχής. 

Κυρίως στους αύλειους χώρους και στην περίφραξη
ορισµένων, στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό, σε ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις παροχής θέρµανσης.
Ζηµιές περιορισµένης έκτασης υπάρχουν στα Γυµνάσια
και τα Λύκεια στις περιοχές Μεγάρων, Βιλίων, Ερυθρών
και Νέας Περάµου, ενώ λόγω των προβληµάτων στο
οδικό δίκτυο υπάρχει αδυναµία µετακίνησης µαθητών
και εκπαιδευτικών. Σοβαρότερες είναι οι ζηµιές που
έχουν υποστεί τα Νηπιαγωγεία και ∆ηµοτικά της Μάνδρ-
ας, µε καταστροφές στον υλικοτεχνικό εξοπλισµό, στην
περίφραξη. Στο 5ο ∆ηµοτικό και στο 2ο ∆ηµοτικό, έχει
καταρρεύσει µέρος της περίφραξης του σχολείου.

Σπίτια συναδέλφων έχουν καταστραφεί στις πληγείσες
περιοχές, ενώ µεγάλες καταστροφές και στις κατοικίες
των µαθητών, όπως στην περίπτωση του ΕΠΑΛ Μεγάρ-
ων.

Συνάδελφοι, η εστίαση στα ακραία καιρικά φαινόµενα
και η συνήθεια ότι πρέπει να µάθουµε να ζούµε µε αυτά
είναι προκλητική και εξοργιστική. Το επιχείρηµα της
κυβέρνησης ότι φταίει η νοοτροπία των ανθρώπων και
ότι υπήρξαν και άλλοτε θάνατοι είναι απαράδεκτη! ∆εν
πρέπει να συνηθίζουµε! ∆εν πρέπει να αποδεχόµαστε
την απώλεια της ζωής ως φυσικό φαινόµενο.

Όταν η αντιπληµµυρική προστασία αντιµετωπίζεται ως
κόστος, γραφικότητα ή υπερβολή και όχι ως σύγχρονη
βασική κοινωνική ανάγκη µε ευθύνη του κράτους, ο
εργαζόµενος λαός θα το πληρώνει πολύ ακριβά και µε τη
ζωή του. Τα αντιπληµµυρικά έργα δεν επιλέγονται γιατί
δεν είναι ανταποδοτικά. ∆εν είναι διόδια για να αποφέρ-
ουν εκατοµµύρια ευρώ κέρδη. Αυτή είναι η "δίκαιη ανά

πτυξη" για το λαό.Όλα όσα συµβαίνουν, ξανά αυτές τις
µέρες, θέτουν ως επιτακτική ανάγκη να παρθούν
επείγοντα µέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων και
για την αποκατάσταση των ζηµιών.

∆ιεκδικούµε, µαζί µε εργατικά Συνδικάτα και τους
φορείς του λαϊκού κινήµατος της Αττικής:

Άµεσα µέτρα προστασίας και ανακούφισης, καταγρα-
φή των ζηµιών και αποζηµίωση, προστασία των εργαζο-
µένων από απολύσεις, σχεδιασµό και χρηµατοδότηση
αντιπληµµυρικών έργων.

Ενίσχυση του "Θριάσιου" Νοσοκοµείου µε το αναγκαίο
µόνιµο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Πλήρης στε-
λέχωση µε µόνιµο προσωπικό και εξοπλισµό των Κέντρ-
ων Υγείας Ελευσίνας και Μεγάρων. ∆ηµιουργία
αντίστοιχων Κέντρων Υγείας σε Μάνδρα, Ασπρόπυργο,
Νέα Πέραµο και Μαγούλα.

Να καταβληθούν κανονικά τα ηµεροµίσθια των εργα-
ζοµένων στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν προ-
σωρινά εξαιτίας των πληµµυρών στη ∆υτική Αττική,
όπως και των εργαζοµένων που δεν µπόρεσαν να πάνε
στη δουλειά.

Κανένας εργαζόµενος να µη χάσει τη δουλειά του.
Κανένας εργαζόµενος που έχει πληγεί ή αδυνατεί να
φτάσει µε ασφάλεια στο χώρο δουλειάς του, να µη θεω-
ρηθεί αδικαιολογήτως απών από την εργασία του και να
καταβληθούν κανονικά µεροκάµατα και ένσηµα.

Πάγωµα των χρεών σε εφορία, ΟΑΕΕ, τράπεζες,
χωρίς προσαυξήσεις και τόκους για τους πληγέντες. Να
σταµατήσουν άµεσα οι όποιες διαδικασίες κατάσχεσης.

Απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη για τους πληγέντες.
Καµία διακοπή νερού, ρεύµατος και τηλεφώνου σε εργα-
τικές και λαϊκές οικογένειες που έχουν χρέη.

Άµεσος σχεδιασµός, γενναία χρηµατοδότηση και υλο-
ποίηση εκτεταµένων αντιπληµµυρικών έργων µε ευθύνη
του κράτους.

Ειδικά για τα σχολεία της περιοχής:
Να γίνει άµεση καταγραφή και αποκατάσταση των

ζηµιών. Να πραγµατοποιηθούν έλεγχοι από τους κρατι-
κούς φορείς σε όλα τα σχολεία, να διαπιστωθεί η ασφά-
λεια και η δυνατότητα να πραγµατοποιείται κανονικά το
µάθηµα.

Να δοθεί έκτακτο κονδύλι για επισκευές και έκτακτη
χρηµατοδότηση στις σχολικές επιτροπές, ώστε να καλ-
υφθούν στο 100% οι ανάγκες των µαθητών και των
εκπαιδευτικών.

Άµεσα µέτρα προστασίας για τη στέγαση, τη σίτιση,
την ένδυση όσων µαθητών και συναδέλφων έχουν ανάγ-
κη.

Αποκλειστικά δωρεάν και µε ασφάλεια µεταφορά των
µαθητών στα σχολεία. Ειδικά στη Νέα Πέραµο, όπου οι
µαθητές αναγκάζονται να περπατούν αυτόν το δρόµο
"καρµανιόλα" έξω από το στρατόπεδο Πυροβολικού.

Κατάργηση διοδίων Αττικής και Εθνικής Οδού, για να
µπορούν να µετακινηθούν µε ασφάλεια οι κάτοικοι και οι
εργαζόµενοι των περιοχών».

ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠ..ΕΕ  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ««ΟΟ  ΣΣΩΩΚΚΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣ»»

Έµπρακτη αλληλεγγύη στους πληγέντες 
από τις πληµµύρες, εκπαιδευτικούς 

και µαθητές της ∆υτικής Αττικής
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To Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέδωσε
το εξής σχόλιο για το έκτακτο αναπτυξιακό
συνέδριο που εξήγγειλε η κυβέρνηση στη

∆υτική Αττική και την επίσκεψη του Κυριάκου
Μητσοτάκη στη Μάνδρα:

Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και Ν∆ επιστρέφουν
στον τόπο του εγκλήµατος

«Αφού πρώτα άφησαν τους κατοίκους της

∆υτικής Αττικής απροστάτευτους στα φυσικά
φαινόµενα, αφού για χρόνια θυσίασαν τις λαϊκές
ανάγκες στο βωµό των έργων για το κεφάλαιο,
τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και η Ν∆
επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήµατος,
υπόσχονται αντιπληµµυρικά έργα και στήνουν
αναπτυξιακά συνέδρια και φιέστες πάνω στην
καταστροφή και το θάνατο.

Άλλωστε, πραγµατικός στόχος του έκτακτου
αναπτυξιακού συνεδρίου, που εξήγγειλε η
κυβέρνηση, δεν είναι ούτε η ανακούφιση των
κατοίκων ούτε η κατασκευή έργων υποδοµής
προς όφελός τους, αλλά η µετατροπή του
Θριασίου σε διαµετακοµιστικό κέντρο για τις
ανάγκες του κεφαλαίου, κάτι το οποίο προωθείται
τα τελευταία χρόνια και αποτελεί έναν από τους
παράγοντες των πρόσφατων καταστροφών.

Ο λαός της ∆υτικής Αττικής να µην πιστέψει
λέξη. Τώρα χρειάζεται να οργανώσει τον αγώνα
του για άµεσα µέτρα ανακούφισης και έργα
υποδοµής που να υπηρετούν πραγµατικά τις
λαϊκές ανάγκες».

««ΜΜάάννδδρραα,,  2233  ννεεκκρροοίί,,  ννττρροοππήή»»  ««ΜΜάάννδδρραα,,  2233  ννεεκκρροοίί,,  ννττρροοππήή»»  
– Το συγκλονιστικό µήνυµα της ΑΕΛ για την τραγωδία στη ∆. Αττική
Η ΑΕΛ υποδέχτηκε στη Λάρισα τον ΠΑΣ Γιάννινα (1-1 τελικό αποτέλεσµα) στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της
Super League Σουρωτή.
Οι βυσσινί εµφανίσεις των παικτών της θεσσαλικής οµάδας έφεραν στο κυρίως µπροστινό µέρος µήνυµα µε το περ-
ιεχόµενο «Μάνδρα, 23 νεκροί, ντροπή» στη µνήµη των θυµάτων της φονικής πληµµύρας στη ∆υτική Αττική.
Απουσία χορηγού, η ΑΕΛ και κατά το παρελθόν έχει αγωνιστεί µε φανέλες που έφεραν µήνυµα µη αθλητικό. Κατά
την περυσινή αγωνιστική σεζόν σε µατς της οµάδας της Λάρισας αναγράφηκε το περιεχόµενο: «Τα προσφυγόπου-
λα είναι παιδιά µας».

Οι ∆οµές Παροχής Βασικών
Αγαθών του ∆ήµου Ιλίου
διοργανώνουν δράσεις  
για την ενίσχυση του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου 
και του Κοινωνικού Συσσιτίου 

Οι ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών του
∆ήµου Ιλίου διοργανώνουν δράσεις
συλλογής τροφίµων για την ενίσχυση του

Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού
Συσσιτίου κατά τη διάρκεια του µηνός ∆εκεµβρίου.

Συγκεκριµένα,  την Παρασκευή και Σάββατο 08-
12-2017 και 09-12-17 θα πραγµατοποιηθεί δράση
συλλογής τροφίµων στο υποκατάστηµα ΑΒ Βασιλό-
πουλος επί της οδού Θηβών – Ιδοµενέως &
Ανωνύµου Οδού, κατά τις ώρες 12.00-17.00

Την Παρασκευή και Σάββατο 15-12-2017 και 16-
12-17 θα πραγµατοποιηθεί δράση συλλογής τρο-
φίµων στο υποκατάστηµα ΑΒ Βασιλόπουλος επί της
οδού Αγίου Νικoλάου 108, κατά τις ώρες 12.00-
17.00

Την Παρασκευή και Σάββατο 15-12-2017 και 16-
12-17 θα πραγµατοποιηθεί δράση συλλογής τρο-
φίµων στο υποκατάστηµα ΑΒ Βασιλόπουλος επί της
οδού Ιπποδαµείας 87 & Αφροδίτης, κατά τις ώρες
12.00- 17.00

Σας προσκαλούµε να ενισχύσετε το έργο των Κοι-
νωνικών ∆οµών και να συνδράµετε µε τρόφιµα τους
συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη.

Η δράση χρηµατοδοτείται κατά την προγραµµατι-
κή περίοδο 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταµείο στο πλαίσιο των 13 Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) και πιο
συγκεκριµένα από το Θεµατικό Στόχο (ΘΣ) 9
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέµ-
ηση της φτώχειας και κάθε µορφής διακρίσεων».

ΤΤΤΤοοοοµµµµεεεεαααακκκκήήήή    εεεεππππιιιιττττρρρροοοοππππήήήή    ΘΘΘΘρρρριιιιαααασσσσίίίίοοοουυυυ    ----    ΜΜΜΜεεεεγγγγααααρρρρίίίίδδδδααααςςςς    ττττηηηηςςςς    ΚΚΚΚΟΟΟΟΑΑΑΑ    ττττοοοουυυυ    ΚΚΚΚΚΚΚΚΕΕΕΕ    
Σχόλιο για το έκτακτο αναπτυξιακό συνέδριο που 

εξήγγειλε η κυβέρνηση στη ∆υτική Αττική
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Το Βυζάντειο Ωδείο απαλλάσσει 
τους µαθητές  της Νέας Περάµου
από τα δίδακτρα για µια χρονιά

Τ
ους µαθητές του της Νέας Περάµου απαλλάσσει
της υποχ ρέωσης καταβολής διδάκτρων  το
Βυζάν τειο Ωδείο για την  τρέχ ουσα σχ ολική χ ρο-

ν ιά.
Την  πολύ γεν ν αία αυτή απόφαση πήρε το διοικ-

ητικό συµβούλιο της ∆ηµοτικής Επιχ είρησης του
∆ήµου Μεγαρέων  (∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ) θέλον τας ν α δείξει
συµπόν ια και καταν όηση στους πληγέν τες από την
πρόσφατη καταστροφική πληµµύρα η οποία έπληξε
την  ∆υτική Αττική.

Είν αι µια πράξη η οποία φαν ερών ει την  πολύπλε-
υρη προσπάθεια την  οποία καταβάλλει ο ∆ήµος Μεγα-
ρέων  ν α απαλύν ει τον  πόν ο των  πληγέν των  και γι΄
αυτό είν αι άξιος συγχ αρητηρίων .

Η απόφαση του ∆Σ ελήφθη οµόφων α από τα παρ-
όν τα µέλη του

Σπύρος Κορώσης , πρόεδρος
Κατερίν α Καστάν η, αν τιπρόεδρος
Ουραν ία Παπαθαν ασίου
Αν τών ης Πορίχ ης
Πέτρος Λουκάς
Τάσος Παν ταζής
∆έσποιν α Τσουρουφλή

Η Ιερά Μητρόπολις Ιλίου, Αχαρνών & 
Πετρουπόλεως εγκαινίασε τη «Σχολή γονέων»

ΗΙερά Μητρόπολις Ιλίου, Αχ αρν ών  και
Πετρουπόλεως εγκαιν ίασε  τη «Σχ ολή
γον έων » της για το Εκκλησιαστικό έτος

2017-2018. 
Οι οµιλίες από κληρικούς και ειδικούς επιστή-

µον ες θα γίν ον ται σε διάφορους ν αούς της Ιεράς
Μητροπόλεως και µετά από κάθε οµιλία θα διατίθ-
εται χ ρόν ος για ερωτήσεις και συζήτηση επί του
θέµατος που έχ ει παρουσιαστεί.

Ήδη την  Κυριακή 3  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017,
πραγµατοποιήθηκε στην  Εν ορία Αγ. Βλασίου
Αχ αρν ών  συν άν τηση µε θέµα : «Ο σύγχ ρον ος
άν δρας σε κρίση»

Οµιλητής ήταν  ο  Γεώργιος Κίσσας, ψυχ ολόγος
και συγγραφέας

ΚΥΡΙΑΚΗ, 28  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΩΡΑ
18:00

Εν ορία Αγ. Αικατερίν ης Ιλίου
ΘΕΜΑ: «Επείγουσα αν άγκη λίγης χ αράς. Βασι-

κές ψυχ ικές δυν ατότητες.»
Οµιλητής: Κυριάκος Βλασσόπουλος, ψυχ οθερ-

απευτής, οµαδικός αν αλυτής
ΚΥΡΙΑΚΗ, 11  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΩΡΑ

18:00
Εν ορία Αγ. Κων /ν ου και Ελέν ης Άν ω Λιοσίων
ΘΕΜΑ: «∆ος µοι του οράν  τα εµά πταίσµατα.

Αν τιµετώπιση των  συγκρούσεων  στην  οικογέ-
ν εια»

Οµιλητής: π. Αν τών ιος Καλλιγέρης, Θεολόγος,
εκπαιδευτικός και συγγραφέας

ΚΥΡΙΑΚΗ, 3  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 18:00
Εν ορία Αγ. Βλασίου Αχ αρν ών
ΘΕΜΑ: «Ο Χριστός στο κάδρο ή συν οδοιπόρ-

ος στη ζωή µας;»
Οµιλητής: π. Αλέξαν δρος Καριώτογλου, Θεολό-

γος και συγγραφέας



Ο
δήµος Ελευσίνας και ο πρώην δήµαρχος
Μιχάλης Λεβέντης ετοιµάζουν µια ενδιαφέρ-
ουσα εκδήλωση την Παρασκευή 8 ∆εκεµ-

βρίου και ώρα 7:00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Μέγαρο
Ελευσίνας µε την παρουσίαση του βιβλίου του ΜΙΧ
ΑΛΗ      ΛΕΒΕΝΤΗ ‘’ ∆ Ω ∆ Ε Κ Α    Χ Ρ Ο Ν Ι Α   Π
Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ   Σ Τ Η   ∆ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  Τ Ο Υ  ∆
Η Μ Ο Υ   Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Ο Σ  1 9 7 5 - 1 9 8 6’’ µε
οµιλητές οµότιµους καθηγητές, ιατρούς και δηµο-
σιογράφους .

Η εφηµερίδα µας τιµώντας το έργο του πρώην
δηµάρχου Ελευσίνας, προχωρά στη δηµοσίευση
αποσπασµάτων του βιβλίου, που αφορούν Αγώνες
- ∆υσκολίες - Επιτυχίες και άγνωστα  περιστατικά
από  την τότε  ∆ηµοτική  δραστηριότητα,  τα
οποία αξίζουν την προσοχή µας. 

Π  Ρ  Ο  Λ  Ο  Γ  Ο  Σ

Πέρασαν  30 χ ρόν ια αφ΄ ότου αποµακρύν θηκα από
την  διοίκηση του ∆ήµου, χ ρόν ος αρκετός για ψύχ ραιµη
θεώρηση της εµπειρίας µου ως δηµάρχ ου.

Έτσι αποφάσισα ν α γράψω αυτό το βιβλίο µετά από
πολύχ ρον η σκέψη και παρότρυν ση

από συγγεν είς, φίλους και παλιούς συν εργάτες.
Τώρα είν αι πιο σκόπιµο ν α αποτυπωθούν  τα θετικά

και αρν ητικά της πολύχ ρον ης εν ασχ όλησής µου µε τα
κοιν ά και κυρίως των  χ ρόν ων  της δηµαρχ ιακής θητείας
στην  Ελευσίν α και ν α γραφτούν  ορισµέν α  γεγον ότα
που δεν  είχ αν  δηµοσιοποιηθεί.

∆ηµιουργήσαµε έν α τεράστιο έργο, πολύπλευρο,
πρωτοπόρο σε πολλούς τοµείς, µέσα σε πολύ δύσκο-
λες συν θήκες, αµέσως µετά την  εφτάχ ρον η δικτατορία.
Ο ∆ήµος µας είχ ε  ειδικότερα στην  πρώτη περίοδο
µεγαλύτερες δυσκολίες λόγω και του αριστερού προσα-
ν ατολισµού των  επικεφαλής.

Πάν τα προσπαθούσαµε ν α δουλεύουµε συλλογικά
και προτάσσαµε το Εµείς από το Εγώ και το ατοµικό.
Αν απτύσσαµε τις σχ έσεις µε τα συν δικάτα, τους µαζι-
κούς φορείς και κιν ητοποιούσαµε τους πολίτες  σε κάθε
µεγάλο θέµα, οι οποίοι αν ταποκρίν ον ταν  κατά χ ιλιάδες
όταν  τούς καλούσαµε.

∆ώσαµε από την  αρχ ή έν α µήν υµα αισιοδοξίας και
ελπίδας πως αν  παλέψουµε εν ωµέν οι θα φέρουµε θετι-
κά αποτελέσµατα. Η ελπίδα σιγά-σιγά µεγάλων ε όσο
έβλεπαν  µικρές επιτυχ ίες στην  αρχ ή και µεγαλύτερες µε
την  πάροδο του χ ρόν ου.Τους λέγαµε ότι θα διαλυθούν
τα σκοτάδια από τον  ουραν ό της Ελευσίν ας που σκέ-
παζε καθηµεριν ά η τσιµεν τόσκον η από το ΤΙΤΑΝ και
το ΧΑΛΥΨ και η κόκκιν η σκόν η της Υψικαµίν ου και
των  Χαλυβουργείων .

Λέγαµε στους πολίτες ότι η Περσεφόν η  θα  αν έβει
από τα διαµερίσµατά της στον  Άδη, θα φέρει φως και θα
αν θίσει και πάλι ο τόπος.

Ο ποιητής Νίκος ΓΚΑΤΣΟΣ  βέβαια την  ίδια εποχ ή

έλεγε: "κοιµήσου Περσεφόν η στην  αγκαλιά της  γης,
στου κόσµου το µπαλκόν ι ποτέ µην  ξαν αβγείς".

Τελικά ο ουραν ός της Ελευσίν ας  φωτίζεται, η γη πρα-
σιν ίζει µε τα δεκάδες χ ιλιάδες δέν τρα που φυτέψαµε και
η θάλασσα έχ ει σηµαν τικά καθαρίσει, παρ' ότι η προ-
σπάθεια πρέπει ν α είν αι συν εχ ής, γιατί φρέν αρε τα
µετά από εµάς χ ρόν ια.

ΠΡΩΤΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Από την  εκλογή στις 6/4/75 µέχ ρι την  ορκωµοσία
την  1/6/75  και την  αν άληψη των  καθηκόν των , προ-
σπαθούσα ν α εν ηµερωθώ, ν α γν ωρίσω το προσωπικό,
ν α  δω την  διάρθρωση των  υπηρεσιών  και ν α σκεφτώ
από πού ν α ξεκιν ήσουµε την  1/6 που θα αν αλάβουµε.

Το προσωπικό στην  πλειοψηφία ήταν  αρν ητικά δια-
τεθειµέν ο απέν αν τί µας. Πολλοί υπάλληλοι όταν  έµπαι-
ν α στα γραφεία τους γύριζαν  την  πλάτη ή έκαν αν  τους
απασχ οληµέν ους.

Την  1η Ιουν ίου όταν  µπήκα στη µεγάλη αίθουσα, ο
Γιάν ν ης ο Μίλησης, από τους παλαιότερους υπαλλήλο-
υς  µου λέει: “Τι ήθελες  ∆ήµαρχ ε και έµπλεξες  εδώ και
δεν  πήγαιν ες στην  Αγγλία για µετεκπαίδευση; Σε 6
µήν ες θα τα έχ εις παρατήσει αηδιασµέν ος.”

Μπάρµπα Γιάν ν η, του λέω, σε 6 µήν ες θα έχ ουµε 1η
∆εκεµβρίου. Θα ξαν άρθω στο γραφείο σου και θα είµαι
ακόµη εδώ. Όπως και το έκαν α. Την  1η Ιουλίου µε την
συµπλήρωση µην ός µας πλήρωσαν  την  “χ ορηγία”.

Μπαίν ω στο γραφείο µου το πρωί και βρίσκω θρον ια-
σµέν ο σε µια καρέκλα τον  “Τζίµη”, γν ωστή, ιδιόρρυθµη
και προβληµατική προσωπικότητα της πλατείας
Ηρώων .

“Γεια σου ∆ήµαρχ ε, ήλθα για ν α πάρω τον  µισό µισθό
σου αφού πληρώθηκες σήµερα. Όπως ξέρεις, πριν  τα
αποτελέσµατα, εµέν α έβγαλε δήµαρχ ο η πλατεία και µε
έκαν αν  βόλτα στα χ έρια φων άζον τας “ο Τζίµης δήµα-
ρχ ος” άρα µισά-µισά, πέσε λοιπόν .”

Λόγω της ειδικότητάς µου του απάν τησα : “Βρέ Τζίµη,
εγώ παράτησα την  ιατρική και αυτά τα χ ρήµατα είν αι
απαραίτητα για τα έξοδα των  παιδιών  και του σπιτιού.
Εσύ ούτε παιδιά έχ εις, ούτε σπίτι συν τηρείς. Επιτρέ-
πεται ν α λες τέτοια πράγµατα;”Σηκώθηκε, µε χ αιρέτ-
ησε, είπε ότι το καν ε για αστείο και δεν  ξαν άρθε.

Προσπαθήσαµε ν α συµµαζέψουµε τα οικον οµικά
του ∆ήµου, γιατί µε δυσκολία πληρών αµε το προσω-
πικό. Κάν αµε αν απροσαρµογή όλων  των  τελών  µεταξύ
των  οποίων  και της Λαϊκής Αγοράς. Όσοι διέθεταν  θέση
πλήρων αν  ελάχ ιστο ποσό εν ώ τις καλλίτερες θέσεις
είχ αν  καταλάβει για χ ρόν ια πάν τα οι ίδιοι. Θεωρούσαν
ότι είν αι ιδιοκτήτες, δεν  καθάριζαν  τον  χ ώρο µετά το
τέλος της λειτουργίας της λαϊκής, µε αποτέλεσµα ν α επι-
βαρύν ουν  τον  ∆ήµο µε το µάζεµα  των  σκουπιδιών
που εγκατέλειπαν  φεύγον τας.

Στην  αν απροσαρµογή από 10 δρχ . σε 20 δρχ . για

κάθε θέση, ποσό ελάχ ιστο ιδιαίτερα για τους προν ο-
µιούχ ους που εισέπρατταν  κάθε ∆ευτέρα 1.000 και
2.000 δρχ , εν ώ αυτοί ξεσήκων αν  και τους άλλους ν α
µην  καθαρίζουν  τον  χ ώρο, αν τέδρασαν  και άρχ ισαν
ν α διαδίδουν  ότι εφαρµόζουµε φοροµπηχ τική πολιτική
µε 100 % αυξήσεις και  έτσι προετοίµασαν  απεργία και
πορεία προς τον  ∆ήµο. Την  ηµέρα της απεργίας όµως
άν οιξαν  οι ουραν οί µε πρωτοφαν ή µπόρα και η συµµε-
τοχ ή στην  πορεία ήταν  ελάχ ιστη. Έτσι κατάλαβαν  πως
ούτε οι ουραν οί συµφων ούσαν  µε την  εν έργειά τους
εν αν τίον  της προσπάθειας της ∆ηµοτικής Αρχ ής, απο-
δέχ θηκαν  τις προτειν όµεν ες λύσεις και ζήτησαν  οι
πρωταίτιοι ν α µη χ άσουν  τις προν οµιούχ ες θέσεις
τους. Η πόρτα του γραφείου του ∆ηµάρχ ου ήταν
συν εχ ώς αν οιχ τή και έρχ ον ταν  καθηµεριν ά πολίτες
όλου του πολιτικού φάσµατος.

Το πρώτο διάστηµα έν α πρωιν ό είπε ν α έλθει ο
πρώην  (διορισµέν ος)  δήµαρχ ος Κώστας Παν ταζής για
καφέ. Μου είπε: “∆ήµαρχ ε, αν  φτιάξει κάποιος την
Ελευσίν α είσαι εσύ που είσαι ν έος, δραστήριος και µορ-
φωµέν ος γιατί εµείς όλοι αποτύχ αµε. Εγώ από την  πλε-
υρά µου θα σε βοηθήσω όσο µπορώ.” Εκείν η τη στιγµή
µπαίν ει στο γραφείο ο κ. Μαραγκάκης και όταν  βλέπει
τον  κ. Παν ταζή του λέει : “Βρε Χούν τα, τι δουλειά έχ εις
εσύ µε τον  κοµµουν ιστή δήµαρχ ο;”. Ο µπάρµπα
Κώστας πετάχ θηκε από το κάθισµά του και σήκωσε το
µπαστούν ι του λέγον τας : “Βρε βρωµοκρητικέ εµέν α λες
χ ούν τα, εσύ που πηγαιν οερχ όσουν  στους αξιωµατι-
κούς στο Μεγάλο Πεύκο µε λαγούς και πέρδικες και έκα-
ν ες εµπόριο όπλων  µε την  Κρήτη; Και µου κάν εις τον
αν τιστασιακό; Θα σου δώσω  µια µε την  µαγκούρα µου
και θα δεις.” Οπότε ο κ. Μαραγκάκης αποχ ώρησε αµέ-
σως από το γραφείο χ ωρίς απάν τηση..

∆ιέδιδαν  από τις πρώτες βδοµάδες  ότι θα φέρουµε
στο ∆ήµο ρωσικές σηµαίες και ρούβλια. Όµως έν α
πρωιν ό µου λέει ο ν οµικός µας σύµβουλος κ. Στουφής:
κ. δήµαρχ ε, µε ειδοποίησαν  από την  Αµερικαν ική Πρε-
σβεία ότι πρέπει ν α πάµε “δι'  υπόθεσίν  µας”.

Αφού περάσαµε από τους σχ ετικούς ελέγχ ους, φθά-
σαµε στον  αρµόδιο βαθµοφόρο, ο οποίος µας αν α-
κοίν ωσε ότι ήλθαν  500.000 δολάρια περίπου από την
κληρον οµιά υπέρ του ∆ήµου, του αποθαν όν τος στην
Αµερική συµπολίτη µας Α. Γυφτέα, προκειµέν ου ν α
χ τίσουµε Γυµν άσιο. Έτσι χ τίστηκε το Β´ Γυµν άσιο -
Λύκειο που βρίσκεται παραπλεύρως του σηµεριν ού
∆ηµαρχ είου. Έν α ποσό δώσαµε στον  παπά-Κώστα
Τζούρο, για αν ακαίν ιση και αγιογράφηση των  ∆ώδεκα
Αποστόλων  (σύµφων α µε την  επιθυµία του αειµν ήστου
Γυφτέα).

Γυρν ών τας στον  ∆ήµο το βράδυ είχ αµε ∆ηµοτικό
Συµβούλιο και τους αν ακοίν ωσα:Ορισµέν οι διέδιδαν  ότι
θα φέρουµε ρούβλια στην  Ελευσίν α όµως σήµερα µε
τον  κ. Στουφή φέραµε επιταγή 500.000 δολαρίων
περίπου. Και σε αυτό  διαψεύστηκαν .’’
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Η
ΕΣΕΕ µε εγκύκλιό της εν ηµέρωσε τις Οµοσπον -
δίες µέλη της και τους Εµπορικούς Συλλόγους για
τη λειτουργία των  καταστηµάτων  τα φετιν ά Χρι-

στούγεν ν α και τις Κυριακές του ∆εκεµβρίου που αυτά
είν αι αν οικτά.

Το περιεχ όµεν ο της συγκεκριµέν ης εγκυκλίου έχ ει ως
ακολούθως:

«Με αφορµή πολλά ερωτήµατα, που ήδη δεχ όµαστε
από Εµπορικούς Συλλόγους σχ ετικά µε το τι ισχ ύει για
τα φετιν ά Χριστούγεν ν α και τις Κυριακές του ∆εκεµ-
βρίου που είν αι αν οιχ τά τα καταστήµατα και εν όψει της
διαµόρφωσης των  εορταστικών  ωραρίων  των  τοπικών
αγορών , σας γν ωστοποιούµε τα εξής:

Σύµφων α µε το άρθρο 16 παρ. 1 ν . 4177/2013, όπως
ισχ ύει σήµερα:

«1. Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των  εµπορ-
ικών  καταστηµάτων  τις εξής Κυριακές:

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

....δ) Την  τελευταία Κυριακή κάθε έτους.

∆εδοµέν ων  αυτών , τα καταστήµατα κατά τις φετιν ές
γιορτές θα λειτουργήσουν  κατά τις δύο Κυριακές προ
των  Χριστουγέν ν ων , ήτοι στις 17 και 24 ∆εκεµβρίου
αν τίστοιχ α και στις 31 ∆εκεµβρίου, τελευταία Κυριακή
του χ ρόν ου.

Να υπεν θυµίσουµε στους συν αδέλφους ότι το πλαίσιο
ωραρίου για τις αν ωτέρω Κυριακές καθορίζεται από ώρα
11:00 έως ώρα 20:00, σύµφων α µε το άρθρο 23 παρ. 1
του ν . 2224/1994.

Η απασχ όληση των  εργαζοµέν ων  σε εµπορικά κατα-
στήµατα που θα λειτουργήσουν  κατά τα αν ωτέρω, επι-
τρέπεται και αµείβεται σύµφων α µε τις κοιν ές διατάξεις
της εργατικής ν οµοθεσίας, που ορίζουν  πρόσθετη αµοι-
βή για εργασία κατά τις Κυριακές.

Συγκεκριµέν α, σε ότι αφορά την  αµοιβή, ισχ ύουν  τα
κάτωθι αν αφερόµεν α στο άρθρο 2 του ν .435/1976 και
στις Υπουργικές Αποφάσεις υπ’ αριθµ. 8900/46 και
25825/51:

«Μισθωτοί απασχ ολούµεν οι κατά τας Κυριακάς και τας
κατωτέρω αν αφεροµέν ας εορτάς δικαιούν ται
JJJJJ προβλεποµέν ης προσαυξήσεως εξ 75%
κατά τα υπό των  εν  λόγω αποφάσεων , ως αύται
ισχ ύουν  σήµερον , οριζόµεν α».

Παράλληλα, σε ότι αφορά το ρεπό των  εργαζοµέν ων
που θα εργαστούν  κατά τις ως άν ω Κυριακές, ισχ ύουν
τα προβλεπόµεν α στην  παράγραφο 1 του άρθρου 10
του Β∆ 748/1966:

«Μισθωτοί JJJJJαπασχ ολούµεν οι κατά Κυριακήν
JJJJ. δικαιούν ται JJJJJJ αν απληρωµατικής
εβδοµαδιαίας αν απαύσεως διαρκείας 24 συν εχ ών  ωρών
κατ΄ άλλην  εργάσιµον  ηµέραν  της αρξαµέν ης την  Κυρ-
ιακήν  εβδοµάδος, αρχ οµέν ων  από της ώρας λήξεως της
εργασίας».

Συν επώς οι εργαζόµεν οι που θα απασχ οληθούν  από
τις επιχ ειρήσεις µας κατά τις εν  λόγω Κυριακές, θα
έχ ουν  προσαύξηση 75% επί της ν όµιµης ηµερήσιας
αµοιβής τους και παράλληλα, δικαιούν ται αν απληρωµα-
τική ηµέρα αν άπαυσης κατά την  εβδοµάδα που ακολο-
υθεί την  Κυριακή που εργάστηκαν  και όχ ι την  µεθεπό-
µεν η εβδοµάδα ή σε άλλο χ ρον ικό σηµείο. Την  ηµέρα
αν άπαυσης ορίζει ο εργοδότης (παρ. 2 άρθρο 10 Β∆
748/1966).

Να υπεν θυµίσουµε ότι όπως παραδοσιακά και εθιµικά
γίν εται, στις 2 Ιαν ουαρίου, τα καταστήµατα λιαν ικού
εµπορίου θα είν αι κλειστά.

Η ΕΣΕΕ, ελπίζει ότι το καλό κλίµα που αυτήν  την  στιγ-
µή υπάρχ ει στην  αγορά θα εν ισχ υθεί περισσότερο, µε
αποτέλεσµα την  σηµαν τική τόν ωση του τζίρου των
εµπορικών  επιχ ειρήσεων  εν  γέν ει σε σχ έση µε πέρυ-
σι και εύχ εται στους συν αδέλφους καλές δουλειές.»

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε
σχ ετικά:

«Η φετιν ή εορταστική περίοδος ξεκιν ά υπό «καν ον ι-
κές» συν θήκες και αισιόδοξο κλίµα, ως εκ τούτου
ελπίζουµε ν α αφήσει θετικό πρόσηµο σε αγοραστική
κίν ηση και τζίρο στην  ελλην ική αγορά.

Στόχ ος µας είν αι καλές και συµφέρουσες αγορές για
τους καταν αλωτές και αυξηµέν η κίν ηση για τις εµπορι-
κές επιχ ειρήσεις µας. Ελπίζουµε η αγορά ν α «ζεσταθεί»
τα Χριστούγεν ν α για τα καλά και ν α καταφέρει ν α
µειώσει τις απώλειες τζίρου που καταγράφηκαν  τα
προηγούµεν α χ ρόν ια.

Εύχ οµαι σε εµπόρους και καταν αλωτές καλές δουλειές,
καλές αγορές, καλά Χριστούγεν ν α και µια διαφορετική,
καλύτερη, ν έα χ ρον ιά!»

10-θριάσιο Τρίτη 5 ∆εκεµβρίου 2017 

ΕΕΣΣΕΕΕΕ::  ΠΠοοιιεεςς  ΚΚυυρριιαακκέέςς  θθαα  µµεείίννοουυνν
ααννοοιιχχττάά  τταα  κκαατταασσττήήµµαατταα
- Πώς θα αµείβονται οι υπάλληλοι

Άδειασαν σκουπίδια δίπλα 
στον Ισθµό!

Π
εριβαλλοντικό «έγκληµα» χαρακτηρίζεται η πράξη που κατέγραψε
σε ένα από τα τουριστικότερα σηµεία της χώρας µας στον Ισθµό
της Κορίνθου, ένα drone, µη επανδρωµένο όχηµα που έχει τη

µορφή µικρού ελικοπτέρου και χρησιµοποιείται σε διάφορες περι-
πτώσεις.
Σύµφωνα µε το Korinthos.tv το drone του Νότη. ∆. συνέλαβε τους δρά-
στες την ώρα που αδειάζουν φορτηγό µε σκουπίδια στην άκρη του Ισθ-
µού.

48
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Με την υπ' αριθµ. 2793/21.11.2017 απόφαση της
Περιφερειάρχου Αττικής µε θέµα: Ένταξη της
πράξης "3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ-

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ" µε
κωδικό ΟΠΣ 5010027 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
"ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020", ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για
την εξασφάλιση χρηµατοδότησης της κατασκευής του
σχολείου .

Πλέον, το µόνο που αποµένει είναι η δηµοπράτηση
του έργου από τις Κτιριακές Υποδοµές ΑΕ, διαδικασία η
οποία θα ξεκινήσει το αµέσως επόµενο χρονικό διά-
στηµα.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό Ελευσίνας ανοίγει
τις πύλες στις 8 ∆εκεµβρίου 2017 και µε χαρά
σας καλεί να απολαύσετε ένα ιδιαίτερο πρόγρ-

αµµα που µε µεράκι και αγάπη σχεδιάσαµε για µικρούς
και µεγάλους.

Το παραµύθι του Peter Pan µας ενέπνευσε και θα
έχει την τιµητική του αυτή τη χρονιά. Στην Ελευσίνα
καταφτάνουν ο Άγιος Βασίλης, o Peter Pan, η
Tinkerbell, ο Χιονάνθρωπος και το Έλατο να µοιράσουν
χαµόγελα στους µικρούς µας φίλους. 

Το γιορτινό  χωριό θα είναι γεµάτο παιχνίδια, θέατρο, 
µουσική και δηµιουργικά εργαστήρια.

Το καρουζέλ και η ρόδα θα γυρίζουν παιδιά και µεγά-
λους χαρίζοντας τους ξεγνοιασιά. 

Οι φορείς και οι σύλλογοι της πόλης θα είναι κοντά
µας παρουσιάζοντας έθιµα και παραδόσεις αλλά έχον-
τας την αίσθηση της κοινωνικής προσφοράς διορ-
γανώνουν δράσεις και Bazaar µε στόχο την ενίσχυση
κοινωφελών σκοπών. Σας περιµένουµε όλους. 

Μήνυµα ∆ηµάρχου Ελευσίνας
Η δηµιουργία γιορτινής ατµόσφαιρας δεν σηµαίνει ότι

προσπερνάµε ή ότι αδιαφορούµε για το δράµα και τη 

δυστυχία που εξελίσσεται δίπλα µας. Κάθε άλλο. Θεω
ρούµε ότι το κλίµα των ηµερών, ο καθηµερινός Πολι-

τισµός σε όλες του τις εκφάνσεις και οι προσδοκίες που
φέρνει η νέα χρονιά για όλους αποτελούν απαραίτητο
στοιχείο για να συνεχίσουµε µετατρέποντας τη θλίψη σε 

δύναµη και σχέδια για το µέλλον. Το πένθος της κατα-
στροφής δεν αντιµετωπίζεται µε την παράτασή του και
την µαταίωση πολιτιστικών γεγονότων χαράς και
ελπίδας. 

Ας γεµίσουµε, λοιπόν, µε ευχάριστες "νότες" τις
πόλεις και τις καρδιές µας αυτές τις µέρες, συνεχίζοντας
να προσφέρουµε σε όσους έχουν ανάγκη.

ΑΑΑΑΝΝΝΝΟΟΟΟΙΙΙΙΓΓΓΓΕΕΕΕΙΙΙΙ     ΤΤΤΤΙΙΙΙΣΣΣΣ    ΠΠΠΠΥΥΥΥΛΛΛΛΕΕΕΕΣΣΣΣ    ΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΙΙΙΙΣΣΣΣ    8888    ∆∆∆∆ΕΕΕΕΚΚΚΚΕΕΕΕΜΜΜΜΒΒΒΒΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΣΣχχεεδδόόνν  έέττοοιιµµοο  ττοο  χχρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοο  χχωωρριιόό  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα "ΑΤΤΙΚΗ 
2014-2020" το 3ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Μαγούλας

wwwweeeebbbbssssiiii tttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr
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ΤΤοούύρρκκοοιι  κκοοµµάάννττοοςς  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα

«Χτενίζουν» τις διαδροµές που
θα ακολουθήσει ο Ερντογάν

Ενας µικρός στρατός θα βρίσκεται σε επιφυ-
λακή κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του
Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στην

Αθήνα.
Ενδεικτικό των µέτρων ασφαλείας που αναµένεται
να τεθούν σε εφαρµογή, λίγο πριν την άφιξη, αλλά
και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Ερντογάν
στην Ελλάδα, είναι πως σήµερα έφτασαν σήµερα
Τούρκοι κοµάντος στην Αθήνα, ενώ µία δεύτερη
οµάδα αναµένεται να έρθει σηµερα Τρίτη. Οι τουρ-
κικές οµάδες ασφαλείας θα συµµετάσχουν σε
συσκέψεις της ΕΛ.ΑΣ. για την ασφάλεια του Τούρ-
κου προέδρου.
Οπως είναι αναµενόµενο, τα µέτρα ασφαλείας θα
είναι δρακόντεια γύρω από τον Τούρκο πρόεδρο.
Οι Τούρκοι ειδικά εκπαιδευµένοι αστυνοµικοί που
βρίσκονται στην Αθήνα θα ξεκινήσουν από σήµερα
κιόλας αυτοψία στις διαδροµές που θα ακολουθή-
σει ο Ερντογάν, ενώ θα «τσεκάρουν» και την περ-
ιοχή στην οποία θα διαµείνει.
Μαζί µε τους Τούρκους κοµάντος στην Ελλάδα θα
φτάσουν και 10 θωρακισµένα αυτοκίνητα που θα
αποτελούν την αυτοκινητοποµπή του Ερντογάν.
Την ίδια ώρα, ΕΚΑΜ και Αντιτροµοκρατική θα
βρίσκονται στις... επάλξεις. Ελεύθεροι σκοπευτές
θα είναι ακροβολισµένοι σε ταράτσες «χτενίζον-
τας» τις περιοχές από τις οποίες θα περάσει ο
Τούρκος πρόεδρος. Ετσι, για άλλη µία φορά το κέν-
τρο της πόλης θα είναι σχεδόν απροσπέλαστο για
τους πολίτες εκείνες τις ηµέρες, δηλαδή την Πέµ-
πτη 7 και την Παρασκευή 8 ∆εκεµβρίου.

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
Συνέδριο για τα αρχαιολογικά
ευρήµατα των 10 τελευταίων ετών

Η ∆ιεύθυν ση Προϊστορικών  και Κλασικών  Αρχ αιο-
τήτων  του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
διοργαν ών ει Επιστηµον ικό Συν έδριο µε θέµα «Αρχ αι-
ολογικές Έρευν ες και Μεγάλα ∆ηµόσια Έργα».

Το συν έδριο θα διεξαχ θεί στις 8 και 9 ∆εκεµβρίου
στην  Εν  Αθήν αις Αρχ αιολογική Εταιρεία (Παν επι-
στηµίου 22, Αθήν α).

Τα δέκα τελευταία χ ρόν ια οι Εφορείες Αρχ αιοτήτων
του ΥΠ.ΠΟ.Α. πραγµατοποίησαν  στο πλαίσιο των
Μεγάλων  ∆ηµόσιων  Έργων  πλούσιο αν ασκαφικό
έργο, καθώς και εργασίες προστασίας, αν άδειξης και
διαχ είρισης των  σηµαν τικών  αρχ αιοτήτων  που
ήρθαν  στο φως.

Τα έργα αυτά αφορούν  κυρίως στους µεγάλους οδι-
κούς άξον ες (ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ, ΙΟΝΙΑ, ΠΑΘΕ, Ε65,
ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ), καθώς και σε στρατηγικές επεν -
δύσεις (∆ΕΗ, Λίµν η Κάρλα).

Σκοπός του Συν εδρίου είν αι ν α δηµοσιοποιηθούν
στους ειδικούς επιστήµον ες και στο ευρύ κοιν ό τα
αποτελέσµατα της αρχ αιολογικής έρευν ας και του
έργου προστασίας και αν άδειξης που επιτελέστηκε
στο πλαίσιο Μεγάλων  ∆ηµόσιων  Έργων , αλλά και ν α
γίν ει ευρύτερα γν ωστή και ν α αξιοποιηθεί η εµπειρία
που αποκτήθηκε µέσα από τη διαχ είρισή τους.

Η θεµατολογία του συν εδρίου περιλαµβάν ει:
Α) το συν ολικό έργο των  Περιφερειακών  Υπηρε-

σιών , σε συν εργασία µε τις Κεν τρικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, στο πλαίσιο
των  Μεγάλων  ∆ηµόσιων  Έργων .

Β) το αν ασκαφικό και ερευν ητικό έργο σε αρχ αιο-
λογικές θέσεις, όπως οικισµοί-πόλεις, ν εκροταφεία,
χ ώροι λατρείας, ύπαιθρος χ ώρα, αγροτικές-εργαστηρ-
ιακές εγκαταστάσεις, οχ υρώσεις, οδικά δίκτυα, λου-
τρά.

Γ) η προστασία και αν άδειξη αρχ αιολογικών  χ ώρων
και µν ηµείων .

Στο συν έδριο συµµετέχ ουν  περισσότεροι από εν ε-
ν ήν τα (90) σύν εδροι µε προφορικές και επιτοίχ ιες
αν ακοιν ώσεις, που καλύπτουν  χρον ικά όλες τις ιστο-
ρικές περιόδους και γεωγραφικά το µεγαλύτερο τµήµα
της χ ώρας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ∆.ΜΠΟΥΡΑΪΜΗ

Την Πέµπτη 7 ∆εκεµβρίου 2017, 
ο επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης

δήµου Φυλής και µέλος της Ε.Ε του Ε∆ΣΝΑ
∆ηµήτρης Μπουραΐµης θα δώσει συνέντευξη
Τύπου εφ΄ όλης της ύλης για τα πεπραγµένα

των 3 χρόνων της διοίκησης του δήµου
Φυλής καθώς επίσης για τη διαχείριση των

απορριµµάτων, το νέο σύστηµα εκλογής 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, κα.

Η συνέντευξη θα δοθεί στα γραφεία της
παράταξης ∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(Στρατηγού Λιόση 16, πλατεία Ηρώων Άνω
Λιόσια) στις 12.30 µ.µ

Η παρουσία σας θα αποτελούσε
ιδιαίτερη τιµή.
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ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018 ΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

ΠΠόόσσοο  µµεειιώώννοοννττααιι  οοιι  σσυυννττάάξξεειιςς  
µµεε  ττοονν  εεππααννυυπποολλοογγιισσµµόό,,  
σσεε  22,,66  εεκκααττ..  σσυυννττααξξιιοούύχχοουυςς

Ν
έες συν τάξεις για 2,6 εκατοµµύρια συν τα-
ξιούχ ους βγάζουν  τα αρχ εία του επαν υπολογι-
σµού που ολοκληρών εται στο τέλος του 2017.

Ο επαν υπολογισµός ολοκληρών εται στο µεγαλύτερο
µέρος του στο τέλος του 2017 για όλα τα Ταµεία. Μέσα
στο πρώτο τρίµην ο του 2018, οι ν έες συν τάξεις θα
περάσουν  και θα εµφαν ιστούν  στα εν ηµερωτικά
σηµειώµατα των  συν ταξιούχ ων .

Τα ν έα ποσά είν αι µικρότερα για τους περισσότερο-
υς συν ταξιούχ ους σύµφων α µε τον  «Ελεύθερο Τύπο».
Οι µειώσεις φτάν ουν :

• Στο -40,8% για τους συν ταξιούχ ους του πρώην
ΤΕΒΕ.

• Στο -27% για συν ταξιούχ ους του ∆ηµοσίου (πολιτι-
κούς και ειδικών  µισθολογίων ).

• Στο -5% ως -17% για τους απόστρατους (αν άλογα
µε τα διπλά έτη που είχ αν  όταν  συν ταξιοδοτήθηκαν ).

• Στο -32,5% για συν ταξιούχ ους του ΙΚΑ.
• Στο -25% για συν ταξιούχ ους των  ∆ΕΚΟ και τρα-

πεζών , υπό την  αίρεση µιας µικρότερης περικοπής
(στο -18%), λόγω του µικρού µπόν ους που δίν ουν  οι
αυξηµέν ες εισφορές που ίσχ υαν  για χ ρόν ια στα εν
λόγω Ταµεία.

• Στο -45% για τις επικουρικές συν τάξεις.

Σύµφων α µε δηµοσιεύµα τους «Ελεύθερου Τύπου»
διαφορά παλιάς και ν έας σύν ταξης που θα έχ ει ο κάθε
συν ταξιούχ ος (προσωπική διαφορά) θα συν εχ ίσει ν α
πληρών εται και οι συν ολικές του αποδοχ ές θα είν αι
ίδιες ως και τον  Νοέµβριο του 2018. Τον  ∆εκέµβριο του
2018 όµως µε τη σύν ταξη Ιαν ουαρίου 2019 θα δουν
µειώσεις συν τάξεων  που βάσει ν όµου θα έχ ουν
«ταβάν ι» το -18%.

Αυτό σηµαίν ει ότι ακόµη και αν  ο επαν υπολογισµός
βγάζει τώρα µειώσεις 40%, η περικοπή της σύν ταξης
τον  ∆εκέµβριο του 2018 θα σταµατήσει στο -18%. Το
υπόλοιπο ποσοστό µείωσης θα είν αι ν έα προσωπική
διαφορά και θα µπορεί ν α κοπεί αν ά πάσα στιγµή,
γιατί ο ν όµος 4472/2017 λέει στο άρθρο 1 παράγραφος
2 ότι η προσωπική διαφορά καταργείται την  1η/1/2019,
αλλά η τελική µείωση που θα έχ ουν  οι συν τάξεις δεν
θα υπερβαίν ει το -18%.

Τα ποσά των  ν έων  συν τάξεων  επαν υπολογίζον ται
µε βάση τους µισθούς που είχ αν  οι συν ταξιούχ οι από
εργασία πριν  πάρουν  σύν ταξη. Με το ν όµο
4387/2016, έν α τµήµα υπολογίζεται βάσει µισθού και
ετών  για τα οποία πληρώθηκαν  εισφορές και είν αι η
λεγόµεν η αν ταποδοτική σύν ταξη, και έν α άλλο τµήµα
καταβάλλεται ως εθν ική σύν ταξη µε ποσά από 345
ευρώ για 15 χ ρόν ια ασφάλισης ως 384 ευρώ για 20 έτη
και άν ω.

Οσοι έχ ουν  βγει µε µειωµέν η θα πάρουν  µε την
αν τίστοιχ η ποιν ή µείωσης την  εθν ική σύν ταξη, εν ώ
δεν  θα υπολογιστεί πέν αλτι πρόωρης εξόδου στην
αν ταποδοτική σύν ταξη.

Οι επαν υπολογισµός βγάζει όµως και αυξήσεις για
αρκετούς χ αµηλοσυν υαξιούχ ους. Περίπου 350.000
από τους 2,6 εκατ. δικαιούχ ους θα δουν  θετική διαφο-
ρά, δηλαδή επιπλέον  σύν ταξη λόγω επαν υπολογι-
σµού. Ο ν όµος 4472/207 που ψήφισε όµως η κυβέρν -
ηση απαγορεύει κάθε αύξηση ως και το 2022. Επιπρό-
σθετα, ακόµη και όσοι έχ ουν  «αύξηση» κιν δυν εύουν
ν α δουν  µειώσεις όχ ι επειδή παγών ουν  οι αυξήσεις ως
το 2022, αλλά διότι στον  ίδιο ν όµο προβλέπεται και η

κατάργηση των  οικογεν ειακών  επιδοµάτων  (συζύγου ή
και τέκν ων ). Τα επιδόµατα, όπως λέει η παράγραφος 1
του άρθρου 1 του ν όµου 4472/2017, συγκαταβάλλον -
ται στις παλιές συν τάξεις ως τον  ∆εκέµβριο του 2018
και µετά (από 1ης/1/2019) καταργούν ται. Αυτό
σηµαίν ει µείωση συν τάξεων  ακόµη και αν  ο επαν υπο-
λογισµός µε τα έτη ασφάλισης και τις αποδοχ ές βγάλει
κάπως µεγαλύτερη σύν ταξη!

Τα νέα ποσά µετά τον επανυπολογισµό δείχνουν
µειώσεις ως 32,5%

Μειώσεις που φτάν ουν  ως και 32,5%, αλλά µε το
πλαφόν  περικοπών  θα σταµατήσουν  στο 18%
προκύπτουν  και για συν ταξιούχ ους του ΙΚΑ.

1. Συν ταξιούχ ος µε 17 έτη και συν τάξιµο µισθό 700
ευρώ παίρν ει σήµερα στην  τσέπη 487 ευρώ. Με τον
επαν υπολογισµό θα παίρν ει 454 ευρώ, δηλαδή θα έχ ει
µείωση κατά 33 ευρώ ή κατά 7% από την  1η/1/2019.

2. Συν ταξιούχ ος µε 19 έτη και συν τάξιµο µισθό 830
ευρώ παίρν ει σήµερα στην  τσέπη 481 ευρώ. Με τον
επαν υπολογισµό θα παίρν ει 336 επειδή βγήκε µε καθ-
εστώς µειωµέν ης σύν ταξης. Η απώλεια λόγω προσωπι-
κής διαφοράς είν αι 145 ευρώ (-30%), αλλά η µείωση θα
έχ ει πλαφόν  το 18% και η σύν ταξη το 2019 θα είν αι
394 ευρώ. Μέσα στο πρώτο τρίµην ο του 2018 θα δει
στο εν ηµερωτικό της σύν ταξής του το ν έο ποσό των
336 ευρώ και τα 145 ευρώ που θα είν αι η προσωπική
διαφορά. Μέχ ρι και τον  Νοέµβριο του 2018 θα παίρν ει
σύν ολο σύν ταξης 481 ευρώ (336 ευρώ το ν έο ποσό
και 145 ευρώ ως προσωπική διαφορά). Στη σύν ταξη
Ιαν ουαρίου 2019, που θα πάρει τον  ∆εκέµβριο του
2018, θα έχ ει µείωση 18% και θα πληρωθεί µε 454
ευρώ.

3. Συν ταξιούχ ος µε 30 έτη και συν τάξιµο µισθό
2.374 ευρώ παίρν ει σήµερα µικτά (προ φόρου) 1.497
ευρώ. Με τον  επαν υπολογισµό η σύν ταξη βγαίν ει στα
1.010 ευρώ και έχ ει προσωπική διαφορά 487 ευρώ,
δηλαδή η καν ον ική µείωση είν αι 32,5%. Με το πλαφ-
όν  η µείωση θα είν αι ως 18% και όχ ι 32,5%, οπότε η
τελική σύν ταξη που θα έχ ει από 1ης/1/2019 είν αι
1.228 ευρώ.

Ο επανυπολογισµός παλιών συντάξεων ΙΚΑ µε
µισθούς 1.250, 1.450 και 1.600 ευρώ

1. Συν ταξιούχ ος µε συν τάξιµες αποδοχ ές 1.450
ευρώ και 29 έτη παίρν ει σήµερα 795 ευρώ (προ φόρου
και εισφοράς ασθεν είας), εν ώ µε τον  επαν υπολογισµό
η σύν ταξη βγαίν ει στα 749 ευρώ, δηλαδή έχ ει µείωση
46 ευρώ ή 5,8%.

2. Συν ταξιούχ ος µε συν τάξιµες αποδοχ ές 1.600
ευρώ και 29 έτη παίρν ει σήµερα 885 ευρώ (προ φόρου
και εισφοράς ασθεν είας), εν ώ µε τον  επαν υπολογισµό
για τον  ίδιο µισθό και τα ίδια έτη ασφάλισης η σύν ταξη
βγαίν ει στα 787 ευρώ, δηλαδή έχ ει µείωση 98 ευρώ ή
11,1%.

3. Συν ταξιούχ ος µε συν τάξιµες αποδοχ ές 1.250
ευρώ και 35 έτη παίρν ει σήµερα 894 ευρώ (προ φόρου
και εισφοράς ασθεν είας), εν ώ µε τον  επαν υπολογισµό
για τον  ίδιο µισθό και τα ίδια έτη ασφάλισης η σύν ταξη
βγαίν ει στα 807 ευρώ, δηλαδή έχ ει µείωση 87 ευρώ ή
9,7%.

4. Συν ταξιούχ ος µε συν τάξιµες αποδοχ ές 1.450
ευρώ και 35 έτη παίρν ει σήµερα 1.012 ευρώ (προ
φόρου και εισφοράς ασθεν είας), εν ώ µε τον  επαν υπο-
λογισµό για τον  ίδιο µισθό και τα ίδια έτη ασφάλισης η
σύν ταξη βγαίν ει στα 874 ευρώ, δηλαδή έχ ει µείωση

138 ευρώ ή 13,6%.
5. Συν ταξιούχ ος µε συν τάξιµες αποδοχ ές 1.600

ευρώ και 35 έτη παίρν ει σήµερα 1.127 ευρώ (προ
φόρου και εισφοράς ασθεν είας), εν ώ µε τον  επαν υπο-
λογισµό για τον  ίδιο µισθό και τα ίδια έτη ασφάλισης η
σύν ταξη βγαίν ει στα 925 ευρώ, δηλαδή έχ ει µείωση
202 ευρώ ή 17,9%.

6. Συν ταξιούχ ος µε συν τάξιµες αποδοχ ές 1.600
ευρώ και 40 έτη παίρν ει σήµερα 1.328 ευρώ (προ
φόρου και εισφοράς ασθεν είας), εν ώ µε τον  επαν υπο-
λογισµό για τον  ίδιο µισθό και τα ίδια έτη ασφάλισης η
σύν ταξη βγαίν ει στα 1.069 ευρώ, δηλαδή έχ ει µείωση
259 ευρώ ή 19,5%.

Κόβονται επιδόµατα συζύγου – τέκνων
Στο ΙΚΑ το επίδοµα συζύγου, που παίρν ουν  οι περ-

ισσότεροι, είν αι 49 ευρώ και δίδεται ως προσαύξηση
σύν ταξης. Στο ∆ηµόσιο οι µεν  παλαιοί πριν  από τον
Νοέµβριο του 2011 συν ταξιούχ οι παίρν ουν  35 ευρώ
επίδοµα που καταβάλλεται και στους δύο συζύγους,
εν ώ όσοι αποχ ώρησαν  µε σύν ταξη µετά τον  Νοέµβρ-
ιο του 2011 δεν  παίρν ουν  επίδοµα συζύγου γιατί κατα-
ργήθηκε. Ωστόσο, παίρν ουν  επίδοµα τέκν ων , 50, 70,
120 και 170 ευρώ αν  έχ ουν , αν τίστοιχ α, έν α, δύο,
τρία ή τέσσερα παιδιά κάτω των  18 ή κάτω των  24
ετών  αν  σπουδάζουν .

Το υπουργείο Εργασίας λέει ότι τα παραπάν ω επιδό-
µατα θα συµπεριληφθούν  στη σύν ταξη και επί του
συν ολικού ποσού (σύν ταξης και επιδοµάτων ) θα γίν ει
µείωση ως 18%. Η διαβεβαίωση είν αι άν ευ αν τικρίσµα-
τος, γιατί δεν  την  προβλέπει η διάταξη που το ίδιο το
υπουργείο ψήφισε στο ν όµο!!! Αυτό που λέει το υπο-
υργείο δεν  το περιγράφει άλλωστε σε επίσηµο έγγραφο
(απόφαση, εγκύκλιος) αλλά το πράττει για κρύψει από
τους συν ταξιούχ ους ότι ψήφισε µειώσεις πάν ω από
18%, λόγω και της κατάργησης των  επιδοµάτων . Αν
επρόκειτο ν α γίν ει αυτό που λέει το υπουργείο, τότε
δεν  θα χ ρειαζόταν  ν α µπει καν  η επίµαχ η διάταξη
περί κατάργησης των  επιδοµάτων  οικογεν ειακής παρ-
οχ ής που συγκαταβάλλον ται µε τη σύν ταξη στην
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν . 4472/2017.

Με την κατάργηση των επιδοµάτων οι µειώσεις
ξεπερνούν το πλαφόν του 18%.

Για παράδειγµα, συν ταξιούχ ος στρατιωτικός µε
σύν ταξη 1.100 ευρώ και δύο αν ήλικα τέκν α παίρν ει 70
ευρώ το µήν α. Εστω ότι µε τον  επαν υπολογισµό η
σύν ταξη βγαίν ει στα 920 ευρώ, δηλαδή µε προσωπική
διαφορά 180 ευρώ ή µείωση κατά 16,3% από
1ης/1/2019. Με την  κατάργηση του επιδόµατος τέκν ων
θα χ άσει άλλα 70 ευρώ. Οπότε από τα 1.170 που
παίρν ει σήµερα, θα έχ ει 920 ευρώ το 2019. Στην
πραγµατικότητα, θα χ άσει λόγω επαν υπολογισµού και
κατάργησης επιδόµατος τέκν ων  250 ευρώ, δηλαδή από
τα 1.170 ευρώ ως τα 920 ευρώ η πραγµατική µείωση
είν αι 21,3%.Αν  γίν ει αυτό που λέει το υπουργείο (ερµ-
ην εύον τας αν τίθετα µε αυτό που ψήφισε στο ν όµο),
τότε από τα 1.170 ευρώ θα αφαιρεθεί το 18% και η
σύν ταξη θα είν αι 959 ευρώ. Στην  πρώτη περίπτωση
(κατάργηση και επιδοµάτων ) θα χ άσει 250 ευρώ, εν ώ
στη δεύτερη (ερµην εία υπουργείου Εργασίας) θα χ άσει
210 ευρώ. Φυσικά τα 210 είν αι το µη χ είρον  βέλτιστον ,
αρκεί ν α ισχ ύσει και στην  πράξη, δηλαδή µε υπογρα-
φές και αποφάσεις, αυτό που λέει στα λόγια το υπουρ-
γείο Εργασίας.
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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)

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 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 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 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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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
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Την δεύτερη θέση ανάµεσα στις
καλύτερες µονάδες διεθνώς στην
κατηγορία της καταλυτικής πυρ-

όλυσης, δηλαδή τύπου FCC, καταλαµβάνει
το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυρ-
γο, σύµφωνα µε αξιολόγηση από τον οίκο
Solomon Associates.

Ανάµεσα σε 310 µονάδες FCC οι οποίες

αξιολογήθηκαν από τον ξένο οίκο, ο Ασπρ-
όπυργος καταλαµβάνει τη δεύτερη θέση,
ενώ ειδικά στη ΝΑ Ευρώπη θεωρείται lead-
er σε µια σειρά τοµέων, όπως ως προς την
διαθεσιµότητα και παραγωγή των µονάδων
του.

Τα αποτελέσµατα της έρευνας παρου-
σιάστηκαν πρόσφατα στη διοίκηση των

ΕΛΠΕ και δείχνουν ποια είναι τα σηµεία
όπου τα διυλιστήρια του οµίλου υπερτερ-
ούν έναντι του ανταγωνισµού, καθώς και
εκείνα τα οποία χρήζουν βελτίωσης.

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, η έρευνα
του οίκου Solomon, καταγράφει άνοδο τη
τελευταία διετία σε όλους τους βασικούς
τοµείς των µονάδων διύλισης του οµίλου,
όπως αξιοπιστία, χρήση του εξοπλισµού,
λειτουργικά έξοδα, µικτό περιθώριο και
συνολικό εύρος απόδοσης. Στον αντίποδα
εντοπίζει περιθώρια βελτίωσεων στην
κατανάλωση ενέργειας, την ενεργειακή
απόδοση και στον τοµέα των συντηρή-
σεων.

Σαν αιτία για τις συνεχώς ανοδικές
επιδόσεις δεν προβάλλεται µόνο το καλό
διεθνές περιβάλλον και τα υψηλά περιθώρ-
ια διύλισης.

Αλλα αποδίδονται σε µια σειρά από
παράγοντες, όπως το χαµηλότερο κόστος
στο µείγµα αργών, η διατήρηση της δοµής
του λειτουργικού κόστους σε ανταγωνιστικά
επίπεδα, η ανάπτυξη διεθνών συνεργα-
σιών σε ζητήµατα ασφάλειας, τεχνολογίας,
και τεχνογνωσίας, και ο ψηφιακός
µετασχηµατισµός της παραγωγικής διαδι-

κασίας. Το ίδιο ισχύει και για τη χρηµατοοι-
κονοµική θέση του οµίλου µε τα χρηµατοοι-
κονοµικά έξοδα να καταγράφουν µείωση
22% στο τρίτο τρίµηνο, λόγω χαµηλότερου
δανεισµού και επιτοκίων, τάση που
συνεχίζεται και στο τέταρτο τρίµηνο.

Καθώς διανύουµε τον τελευταίο µήνα
της χρονιάς, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι ο
όµιλος θα καταγράψει για τρίτο συνεχόµενο
έτος νέο ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας
(EBITDA), ξεπερνώντας τα 800 εκατ. ευρώ
(663 εκατ. ευρώ στο 9µηνο), καθώς και νέο
ρεκόρ παραγωγής (11,13 εκατ. µετρικούς
τόνους στο 9µηνο). Εκτός από την
ενίσχυση της κερδοφορίας, και τη σταθερο-
ποίηση υψηλών ταµειακών ροών, η φετινή
χρονιά αναµένεται επίσης να κλείσει µε
περαιτέρω µείωση του κόστους  χρηµα-
τοδότησης.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, το περιοδικό
Fortune πρόκειται να συµπεριλάβει τα
ΕΛΠΕ στη λίστα µε τις 100 µεγαλύτερες
ενεργειακές επιχειρήσεις διεθνώς, κάτι που
έκανε ήδη το Thomson Reuters (Top 100
Global Energy Leaders), όπως αποκάλυψε
πρόσφατα ο πρόεδρος του οµίλου Σ. Τσο-
τσορός.

99--1100//1122  ∆∆ΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  
--  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΥΥΜΜΦΦΑΑΛΛΙΙΑΑ  --  ΕΕΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ--  ΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗΤΤΕΕΡΡΟΟ--  ΒΒΥΥΤΤΙΙΝΝΑΑ

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΙΙΝΝΩΩΝΝ  
ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΡΡΟΟΝΝ  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  7755€€

1166--1177//1122  ΜΜΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  --  ΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑΛΛΑΑ
--  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΑΑMMAALLIIAA  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ

∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΥΥΛΛΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  6655€€  ((ππααιιδδιιάά  11--44  εεττώώνν  δδωωρρεεάάνν  ))

ΤΤηη  δδεεύύττεερρηη  θθέέσσηη  ααννάάµµεεσσαα  σσττιιςς  κκααλλύύττεερρεεςς  µµοοννάάδδεεςς  δδιιεεθθννώώςς
καταλαµβάνει το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο, σύµφωνα µε

αξιολόγηση από τον οίκο Solomon Associates

ΟΟΧΧΙΙ  ΚΚΕΕ∆∆ΕΕ  γγιιαα  ττηηνν  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή
εεκκππααίίδδεευυσσηη  σσττηηνν  ππρροοσσχχοολλιικκήή  ηηλλιικκίίαα  

Τ
ην πλήρη αντίθεσή τους εκφράζουν, οι αιρετοί πρώτου βαθµού καθώς και οι εργαζόµε-
νοι,  στην  προοπτική ένταξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας στην υποχρεωτική
εκπαίδευση.  Αυτό θα έχει ως συνέπεια να επιβαρυνθούν οικονοµικά περίπου 40.000

οικογένειες, να κλείσουν 1.600 δηµοτικές δοµές και να µείνουν άνεργοι πάνω από 3.200
εργαζόµενοι

Με ψήφισµα που εγκρίθηκε στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕ∆Ε οι αιρετοί σηµειώνουν ότι
«µια τέτοια υποχρέωση βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση µε τα επιστηµονικά δεδοµένα και τις βέλτι-
στες πρακτικές της διεθνούς κοινότητας και τις ανάγκες σύγχρονης οικογένειας». 

Μέσω του ψηφίσµατος οι αιρετοί Α Βαθµού ζητούν «την άµεση παρέµβαση του πρωθυπο-
υργού, Αλ. Τσίπρα και την τήρησή των δηλώσεών του στις 9.5.2017  για την δυνατότητα των
γονέων που έχουν παιδιά προνηπιακής ηλικίας, να επιλέγουν τη δοµή που επιθυµούν να
εγγράψουν το παιδί τους».

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια εισήγησης του θέµατος υπογράµµισε
ότι οι δήµαρχοι εκφράζουν «την πλήρη αντίθεσή τους στην καθιέρωση διετούς υποχρεωτικής
προσχολικής εκπαίδευσης η οποία θα προκαλούσε  δυσµενείς οικονοµικές και κοινωνικές
συνέπειες σε ευάλωτες και ευπαθείς οµάδες». 

Παράλληλα ο Γ. Πατούλης επισηµαίνει ότι
αιρετοί, εργαζόµενοι και γονείς εκφράζουν την
έντονη αγωνία τους καθώς  ένα τέτοιο
ενδεχόµενο πρακτικά οδηγεί στη  συρρίκνω-
ση των δηµοτικών παιδικών σταθµών. «Η
δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή
απαιτεί και υποδοµές και προσωπικό για να
µπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξηµένες
ανάγκες των ελλην ικών οικογενειών. Πρόκει-
ται για µία εξαγγελία που δεν µπορεί να εφαρ-
µοστεί. Ας πάψει επιτέλους η κυβέρνηση να
πετάει πυροτεχνήµατα στον αέρα. Οι καιροί

απαιτούν σοβαρότητα. ΟΤΑ, εργαζόµενοι και πολίτες θα αντισταθούµε », σηµείωσε χαρακτηρ-
ιστικά ο Γ. Πατούλης.

«Ζητάµε από τον υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου να προχωρήσει στην ανάκληση των σχε-
τικών δηλώσεων του. Επιπλέον, η εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος απαξιώνει, συρρικνώνει
και αποδοµεί ένα νευραλγικό κοµµάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι οι παιδικοί σταθµοί,
οι οποίοι είναι στελεχωµένοι µε εξειδικευµένο παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό και
παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες».


