
ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Μ.
ΣΕΛΕΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ

ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ
Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΑννααββοολλήή  σσφφρράάγγιισσηηςς  
ττοουυ  κκυυλλιικκεείίοουυ  σσττοο  ΑΑττττιικκόό

ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  γγιιαα  λλίίγγεεςς  ηημμέέρρεεςς

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

«ΣΣττοο  ττρρααππέέζζιι»
οοιι  οοφφεειιλλέέςς  ττοουυ  ΟΟΣΣΕΕ

ππρροοςς  ττοονν  δδήήμμοο  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
Αναβαθμίζονται οι 

πολιτιστικές εκδηλώσεις
στον Δήμο Ασπροπύργου

ΠΠρροοφφυυλλαακκιισσττέέοοςς
γγιιαα  1122  

εεμμππρρηησσμμοούύςς
σσττοονν  

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  
έέννααςς  3377χχρροοννοοςς

Εγκαίνια την Παρασκευή 29 Ιουλίου και ώρα
19:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου

 Ελευσίνας «Λεωνίδας Κανελλόπουλος»

ΈΈκκθθεεσσηη  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  
ΣΣυυλλλλοογγήήςς  ΈΈρργγωωνν  ΤΤέέχχννηηςς  

ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

Άνω Λιόσια: 
Πολλαπλά
χτυπήματα

δέχθηκε από
ληστές 50χρονος

Στην αυριανή συνεδρίαση του Δ.Σ.
ΠΠααρράάτταασσηη  χχρρόόννοουυ  
γγιιαα  σσυυννδδέέσσεειιςς  ααπποοχχέέττεευυσσηηςς  
κκααιι  σσττέέγγαασσηη  ΝΝηηππιιααγγωωγγεείίωωνν    

ΕΕξξόόρρμμηησσηη  εεννηημμέέρρωωσσηηςς  
γγιιαα  ττηηνν  αανναακκύύκκλλωωσσηη  
ττωωνν  σσυυσσκκεευυαασσιιώώνν

Στη λαϊκή αγορά και τα καταστήματα της Ελευσίνας
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Τη σίτιση 400 
οικογενειών κάλυψε 
ο Δήμος Αχαρνών Óåë. 3Óåë.  6
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: 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

Διεύθυνση 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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Ασπρόπυργος
Μαγγίνα Πηγή Ν. Μπότσαρη Μάρκου 2, 

2105573484

Ελευσίνα
ΠΑΠΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 - ΜΑΓΟΥΛΑ 210 55 58 926

Μάνδρα
Κληρονόμων Βασιλείου Ι.

Στρατηγού Ρόκκα  67, 2105555236

Αχαρνές
Ρουμπετίτσιου Μαρία  

Αριστοτέλους 200-202, 2102477292

Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.

Παναγίας Γρηγορούσης 50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι,
2102387965

Χαϊδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος  με βορειοδυτικούς  ανέμους
 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται 

να φθάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, 

Αυξεντούλα, Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία,
Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Τίμος,

Τιμόνα, Τιμόνη, Τίμα

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Μ. ΣΕΛΕΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ 
Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΑννααββοολλήή  σσφφρράάγγιισσηηςς  ττοουυ  κκυυλλιικκεείίοουυ  
σσττοο  ΑΑττττιικκόό  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  γγιιαα  λλίίγγεεςς  ηημμέέρρεεςς

Σε αναβολή σφράγισης του κυλι-
κείου στο Αττικό Νοσοκομείο  για
10 ημέρες , προχώρησε με νεώτε-

ρη απόφασή του ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου
κ. Μιχάλης Σελέκος .

Θυμίζουμε ότι η πρώτη απόφαση του
Δημάρχου ήταν η σφράγιση της επιχείρη-
σης λόγω του γεγονότος ότι δεν διέθετε
την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας .
Ειδικότερα, στην νεώτερη απόφαση ανα-
φέρεται : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την προσωρινή αναβολή για δέκα ημέρ-

ες (10) της σφράγισης του καταστήματος
επιχείρηση μαζικής εστίασης ιδιοκτησίας

«ΚΟΥΑΛΙΤΥ ΤΕΪΣΤ Α.Ε.» στην οδό Ρίμινι 1 (εντός Νοσοκομείου Αττικόν) όπως αυτή ορίστηκε με την
(δ΄σχετ.) απόφαση Δημάρχου,

λαμβάνοντας υπ΄όψιν την υπ΄αρ. 19204/15-07-2016 αίτησή της (ε΄σχετ.) και προκειμένου να διασφαλι-
στεί η αποφυγή της ταλαιπωρίας των νοσηλευομένων, του προσωπικού και των επισκεπτών, (μοναδικό
κυλικείο του Νοσοκομείου).  Η σφράγιση θα γίνει στις 01/08/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα: 11:00 π.μ..

Oδιακανονισμός οφειλών του ΟΣΕ προς τον Δήμο και η
κατσκευή του βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρω-
μένης φροντίδας είναι δύο πολύ σημαντικά θέματα

που θα απασχολήσουν τη σημερινή συζήτηση του Δημοτικού
Συμβούλίου Ασπροπύργου, η οποία είναι προγραμματισμένη
να ξεκινήσει στις 20.00 μμ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
είναι: 

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την «ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την «ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της 

Κατασκευής και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 420» 

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρε-
σιών, κος Παναγιώτης Καραγιαννίδης.

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση  Διαγραφ-
ής Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου χρονικής περιόδου
από 3-6-2010 έως 29-3-2013, επ’ ονόματι ΨΥΧΟΥΛΗ
ΚΩΝ/ΝΟΥ.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’αρ-
ιθμ. 402/2016  απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής, περί
διακανονισμού οφειλής της εταιρείας Ο.Σ.Ε.  Α.Ε., και συγκεκρ-
ιμένα διαγραφής των Α.Χ.Κ.  1935, 2386, 2388, 2390/2016
ποσού 2.289.109,18€ και επαναβεβαίωσής τους σε έξι (6)
μηνιαίες δόσεις.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

«ΣΣττοο  ττρρααππέέζζιι» οοιι  οοφφεειιλλέέςς  
ττοουυ  ΟΟΣΣΕΕ  ππρροοςς  ττοονν  δδήήμμοο  

ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  



Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016 θριάσιο-3      

Αύριο Παρασκευή και ώρα 19:30 θα διεξαχθεί η
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχα-
ρνών, το οποίο καλείται να λάβει αποφάσεις για

τα παρακάτω θέματα:
Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 29/07/2016
1 «Έγκριση καθιέρωσης λειτουργίας του Αυτοτελούς

Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Δημοτικών Κοιμ-
ητηρίων τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες»

2 «Έγκριση καθιέρωσης λειτουργίας της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Πολιτικής σε εικοσιτετράωρη βάση και για
όλες τις ημέρες του μήνα ».

3 Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 359/2015 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορούσε τον καθο-
ρισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2016
για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας και φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης
από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταπο-
δοτικού χαρακτήρα.

4 Τοποθετήσεις ρυθμιστικών πινακίδων σήμανσης
τύπου Ρ-2 (STOP) σε συλλεκτήριες οδούς του Δήμου
μας.

5 «Απαλλαγή πληρωμής παραβόλου για τις αιτήσεις
για διορθωτική πράξη εφαρμογής με αρ. πρωτ.
45104/3019/2015 και 14427/874/2015»

6 Διαγραφή οφειλών του Πνευματικού Κέντρου Θρα-
κομακεδόνων πέραν πενταετίας.

7 1η Αναμόρφωση του επικυρωμένου προϋπολογι-
σμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό
Κέντρο Θρακομακεδόνων.

8 Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής
σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Αχαρνών, για το έργο: «Κατασκευή αγωγών
αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας
ανατολικά οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών»,
συνολικού προϋπολογισμού 1.825.000,00€ (συμπερι-
λαμβανομένου Φ.Π.Α.)

9 Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής
σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Αχαρνών, για το έργο: «Επισκευή και ενεργειακή
αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαύλιων χώρων
του ΔήμουΑχαρνών», συνολικού προϋπολογισμού
1.300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

10 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργα-
σιών του έργου: «Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε
διάφορες περιοχές» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών

11. Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης

του έργου: «Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διά-
φορες περιοχές»

12 Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή & ορι-
στική παραλαβή του έργου«Κατασκευή δρόμων στην
περιοχή Αγριλέζας»

13 Λήψη απόφασης για παράταση της υπάρχουσας
σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγω-
γείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2016-2017.

14 Λήψη απόφασης για εκ νέου παράταση της
υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση του
17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2016-
2017.

15 Λήψη απόφασης για εκ νέου παράταση της
υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης για τη στέγαση του
21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχολικό έτος 2016-
2017.

16 Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ025, Α/Α ΟΠΣ:
1662 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής

17 «Διόρθωση ποσού οφειλέτη από το βεβαιωτικό
κατάλογο 230 /30-6-2016 που αφορά κλήση τροχαίας.»

18 «Διόρθωση ποσού οφειλέτη από το βεβαιωτικό
κατάλογο 195/30-6-2016 που αφορά κλήση τροχαίας.»

19 «Διαγραφή οφειλής του κ. Μοσχίδη Χαρίλαου του
Συμεών από το βεβαιωτικό κατάλογο 7/15-3-2010 που
αφορά Τ.Α.Π. οικοπέδου συνολικής οφειλής 101,90€ με
τις νόμιμες προσαυξήσεις (60,84€ + 41,06€ προ-
σαύξηση).»

20 Διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλό-
γους.

Στην αυριανή συνεδρίαση του Δ.Σ. 
ΠΠααρράάτταασσηη  χχρρόόννοουυ  

γγιιαα  σσυυννδδέέσσεειιςς  ααπποοχχέέττεευυσσηηςς  
κκααιι  σσττέέγγαασσηη  ΝΝηηππιιααγγωωγγεείίωωνν    

ΕΕξξόόρρμμηησσηη  
εεννηημμέέρρωωσσηηςς  γγιιαα

ττηηνν  αανναακκύύκκλλωωσσηη  
ττωωνν  σσυυσσκκεευυαασσιιώώνν

Στη λαϊκή αγορά και τα 
καταστήματα της Ελευσίνας 

Ενημερωτική δράση για την ανακύκλωση των
συσκευασιών πραγματοποιήθηκε από την
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

(ΕΕΑΑ) τη Δευτέρα στη ΛΑΪΚΗ αγοράς της Ελευσίνας. 
Επίσης, την Παρασκευή    22/7 είχε προηγηθεί εξόρμ-

ηση ενημέρωσης των επαγγελματιών και των δημοτών
για την ανακύκλωση,  με τη συνεργασία Δήμου Ελευ-
σίνας και Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλω-
σης-ΕΕΑΑ (μπλε κάδος) . 

Στα πλαίσια του πρότυπου έργου ανακύκλωσης
συσκευασιών που εφαρμόζει στον Δήμο Ελευσίνας, η
ΕΕΑΑ υλοποιεί ενημερωτικές δράσεις σε καφέ, εστιατόρ-
ια, εμπορικά καταστήματα και λαϊκές αγορές.

Τη σίτιση 400 οικογενειών  
κάλυψε ο Δήμος Αχαρνών

Νωπά και μακράς διαρκείας τρόφιμα διένειμε η Διεύθυνση Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών σε περισσότερες από 400 οικογένει-
ες που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν δυνατότητα καθημερινής

σίτισης και διατροφής.
Η διανομή τροφίμων στους δικαιούχους, πραγματοποιήθηκε στο Κοινωνικό

Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών.
Τα τρόφιμα για τα μέλη των οικογενειών ευπαθών κοινωνικά ομάδων

προέρχονται από το πρόγραμμα «Παροχή τροφίμων σε αστέγους και άτομα
που διαβιούν σε συνθήκες στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθ-
ημερινής σίτισης και διατροφής», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία της
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, με την Γενική Διεύθυ-
νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής.
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Διαβεβαίωση από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, έλαβε ο δήμος 

ΘΘαα  εεππααννααλλεειιττοουυρργγήήσσεειι  ττηηνν  11ηη  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22001166  
ττοο  ΚΚέέννττρροο  ΔΔιιαα  ΒΒίίοουυ  ΜΜάάθθηησσηηςς  σστταα  ΜΜέέγγααρραα

Σύμφωνα με την απόφαση 117/2016 του 7ου
τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για να είναι
νόμιμη η επιχορήγηση φορέα από φορείς της

Γενικής Κυβέρνησης, ο αιτούμενος επιχορήγησης
φορέας πρέπει να έχει υποβάλει στους φορείς από τους
οποίους εποπτεύεται, στους φορείς που τον έχουν
επιχορηγήσει και οι οποίοι δεν ταυτίζονται με τους φορ-
είς από τους οποίους εποπτεύεται και στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, απολογισμό της συνολικής οικονομικής δρα-
στηριότητάς του καθώς και ξεχωριστό απολογισμό της
επιχορήγησης που έλαβε κατά το προηγούμενο έτος,
εφόσον αυτή είναι μικρότερη του 100% του συνολικού
χρηματικού ποσού που διαχειρίστηκε κατά το έτος αυτό. 

Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 186 περ. II υποπερ. Ζ΄ αριθ. 14 του ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), η εποπτεία των πολιτιστικών και των αθλητικών συλλόγων
ανήκει στις αρμοδιότητες των περιφερειών, εντός των οποίων αυτοί εδρεύουν.

Αν δεν υπάρχουν οι ανάλογες δηλώσεις και βεβαιώσεις να συνοδεύουν τα χρηματι-
κά εντάλματα οι δαπάνες δεν είναι νόμιμες.

Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να είναι νόμιμη η επιχορήγηση καθορίζονται 

από τη διάταξη του άρθρου 41 παρ. 3 εδ. α΄ του
ν. 4129/2013. Μη νόμιμες δαπάνες.

Επίσης το ελεγκτικό συνέδριο με την Πράξη
98/2016 του 7ου κλιμακίου έκρινε ότι είναι επιτρε-
πτή η επιχορήγηση, μεταξύ άλλων, τοπικών παρ-
αρτημάτων οργανώσεων πανελλήνιας δράσης,
που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δρα-
στηριότητα. 

Επιπροσθέτως, από τις ίδιες διατάξεις, άλλα και
από το εννοιολογικό περιεχόμενο των τοπικών
παραρτημάτων οργανώσεων πανελλήνιας δρά-
σης, συνάγεται ότι, για την επιχορήγηση των παρ-
αρτημάτων αυτών, δεν απαιτείται η κατοχή έδρας

εντός των διοικητικών ορίων του παρέχοντος την επιχορήγηση Δήμου. 
Ετσι τα επιχορηγούμενα Συστήματα Προσκόπων εμπίπτουν στην έννοια του τοπικού

παραρτήματος οργάνωσης πανελλήνιας δράσης της περ. ii του άρθρου 202 ΚΔΚ, τα
οποία δεν απαιτείται να αποτελούν αυτοτελή νομικα πρόσωπα με έδρα εντός του
παρέχοντος την επιχορήγηση Δήμου, ούτε απαιτείται να εξυπηρετεί τους σκοπούς της
περ. iii του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ.

Πενήντα υποτροφίες από την ΣΒΙΕ στην ΚΕΔΕ για Δημότες Αττικής

Πενήντα υποτροφίες διετούς φοίτησης προσφέρει η ΣΒΙΕ στην ΚΕΔΕ για την υποστήριξη των δημοτών της Αττικής που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες .Η συγκε-
κριμένη προσφορά του εκπαιδευτικού Οργανισμού ΣΒΙΕ αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης σύμπραξης του με την ΚΕΔΕ που ξεκίνησε την περσινή χρονιά .Για την
προσφορά θα δοθεί  κοινή συνέντευξη τύπου της ΚΕΔΕ με τη ΣΒΙΕ που θα  στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Γενναδίου 8, 6ος όροφος).Κατά τη συνέντευξη ο Πρόεδρος της

ΚΕΔΕ  Γ. Πατούλης και ο  Γενικός Διευθυντής  της ΣΒΙΕ  Νικόλαος Καστρινάκης θα παρουσιάσουν αναλυτικά το πρόγραμμα στήριξης των συμπολιτών μας που επιθυμούν να
σπουδάσουν αλλά στερούνται την οικονομική δυνατότητα.

Πρόσβαση ανασφάλιστων στο Δημόσιο 
Σύστημα Υγείας 

Εγκύκλιος εφαρμογής της υπ΄ αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 908 τ.Β΄) «Ρυθμίσεις για τη δια-
σφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» του Υπ. Εργασίας Κοι-

νωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις συμμετοχής στη
διαδικασία.

Με τη νέα ρύθμιση, η πρόσβαση των δικαιούχων του άρθρου 1 σε ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη
στις Υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. γίνεται απευθείας με τη χρήση του ΑΜΚΑ ή με τη χρήση της Κάρτας Υγειονο-
μικής Περίθαλψης Αλλοδαπού για τους δικαιούχους του άρθρου 3.

Η πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη γίνεται επίσης απευθείας σε ιδιωτικά φαρμακεία, σύμφωνα
- καταρχήν - με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.1, δηλαδή με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ασφ-
αλισμένους.

ΗΔιοίκηση του Δήμου Μεγαρέων, γνωρίζοντας τη
σημασία του θεσμού του Κέντρου  Δια Βίου
Μάθησης για τους κατοίκους, η οποία προκύπτει

από τη συστηματική συμμετοχή τους στη δομή τα τελευταία
δέκα χρόνια, με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι μετά από
συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Μάθησης & Νέας
Γενιάς  του Υπουργείου Παιδείας, κ. Παυσανία Παπαγεω-
ργίου,  το ΚΔΒΜ θα επαναλειτουργήσει την 1η Οκτωβρίου
2016.

Πρόκειται για μία δομή, που στοχεύει στη δυνατότητα
εκπαίδευσης/επιμόρφωσης με ευελιξία ως προς τον χώρο
και τον χρόνο, αλλά και  στη σύνδεση ή επανασύνδεση με
την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιον-
δήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευ-
ση.

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων υλο-
ποιούνται στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης διακρίνονται σε
Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής
Εμβέλειας  στα θεματικά πεδία όπως:

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα
Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον
Νέες Τεχνολογίες
Γλώσσα και Επικοινωνία (ξένες γλώσσες)

Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
Πολιτισμός και Τέχνη
Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
Να αναφερθεί ότι η Διοίκηση του Δήμου φρόντισε εγκαίρ-

ως, δηλαδή  πριν την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017

να θέσει στο Γενικό Γραμματέα το θέμα της επαναλειτο-
υργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου , μετά
από το κλείσιμό του από το Υπουργείο τον Φεβρουάριο
2016 κι όπως φαίνεται η  συνάντηση θα έχει θετικό αποτέλε-
σμα για την κοινωνία της πόλης. 

ΠΠΠΠααααρρρράάάάννννοοοομμμμεεεεςςςς    οοοοιιιι    εεεεππππιιιιχχχχοοοορρρρηηηηγγγγήήήήσσσσεεεειιιιςςςς    σσσσυυυυλλλλλλλλόόόόγγγγωωωωνννν    χχχχωωωωρρρρίίίίςςςς    ααααπππποοοολλλλοοοογγγγιιιισσσσμμμμοοοούύύύςςςς
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ΣΕ ΑΓΡΟΤΟΔΑΣΙΚΗ 
ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΤΑΞΙΑ

ΣΣυυννεελλήήφφθθηη
έέννααςς  άάννδδρρααςς  γγιιαα  ττηη

φφωωττιιάά  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

Ένας 35χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα για
την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγρο-
τοδασική έκταση στην περιοχή Ευταξία

Ελευσίνας.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
αυτοφώρου, από το ανακριτικό τμήμα της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας Ελευσίνας, σε συνεργασία
με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων
Εμπρησμού. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε την Τρίτη
στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με την
κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση. 

Άνω Λιόσια: Πολλαπλά χτυπήματα δέχθηκε 
από ληστές 50χρονος

Πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και άλλα
μέρη του σώματός του δέχθηκε από δυο νεα-
ρούς ένας 50χρονος, όταν μπήκαν στο σπίτι

του στα Άνω Λιόσια για να τον ληστέψουν.
Το περιστατικό συνέβη στις 2.30 το μεσημέρι, στον

κεντρικότερο δρόμο της περιοχής, τη λεωφόρο Φυλής,
στο ύψος του Μαρινόπουλου. 

Δυο νεαροί  έσπασαν το τζάμι της μπαλκονόπορτας
στην κατοικία του 50χρονου και του επιτέθηκαν
χτυπώντας τον με κλωτσιές και μπουνιές, προκειμένου
να τον ληστέψουν.

Παρά το πολυσύχναστο σημείο και τις απελπισμένες
φωνές του άνδρα, οι δράστες κατάφεραν να ξεφύγουν,
αφαιρώντας από το σπίτι ασημικά, ρούχα και το κινητό
του.

Δωρεάν μαστογραφίες από τον Δήμο Μεγαρέων

Στο πλαίσιο της προαγωγής της δημόσιας υγείας, ο
Δήμος Μεγαρεών, σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ, θα
πραγματοποιήσει δωρεάν μαστογραφίες για 12 άπορες

και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 40-69 ετών, όπως αναφέρ-
εται σε ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται είναι εκκαθαριστικό της εφορίας και υπεύθυνη δήλωση
του ν.1599.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Μαστού (Τίρυ-
νθος 2, Άνω Πατήσια) Oι μαστογραφίες θα γίνουν την Παρασ-
κευή, 29 Ιουλίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας για ραντεβού:
22960 34876 – 22960 80019.

ΝΝέέοο  ππρροοσσωωππιικκόό  μμεε  11..445500  
ππρροοσσλλήήψψεειιςς  

σστταα  ΚΚέέννττρραα  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  
– Ποιοι θα έχουν «έξτρα» μόρια

Τον Οκτώβριο σχεδιάζεται να λειτουργήσουν τα πρώτα Κέντρα Κοινότητας, η νέα δομή
που θα δημιουργηθεί σε 254 δήμους σε ολόκληρη τη χώρα με σκοπό να αποτελέσει το
πρώτο σημείο συνάντησης με τους πολίτες που έχουν ανάγκη από δράσεις κοινωνικής

προστασίας. Αυτό ανέφερε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου
Ειδήσεων “Πρακτορείο 104,9 FM”, η διδάκτωρ κοινωνιολογίας, Εύη Κάιλα, συνεργάτιδα της
αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώς Φωτίου.

Η κ. Κάιλα προανήγγειλε τη δημιουργία ενός πολύτιμου εργαλείου για τους δήμους, όπως είπε,
ενός πληροφοριακού συστήματος. «Θα υπάρχουν πιστοποιημένοι χρήστες σε κάθε κέντρο
κοινότητας από τις κοινωνικές δομές των δήμων. Με αυτό το πληροφοριακό σύστημα θα μπορεί
άμεσα να γίνεται η καταγραφή των προσερχόμενων και η διασύνδεσή τους με τα προγράμματα
και τους φορείς. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή ο κάθε δήμος να στήσει το δικό του σύστημα, δεν θα
χρειαστεί να υπάρχει ένα αρχείο με έγγραφα όπως υπήρχε στο παρελθόν. 

Θα είναι τελείως σύγχρονο το σύστημα και πάρα πολύ άμεσα εφαρμόσιμο», διευκρίνισε.
Μιλώντας ειδικότερα για τα Κέντρα Κοινότητας τόνισε ότι η δομή σχεδιάστηκε από το υπουρ-

γείο, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες γιατί ουσιαστικά εντάσσεται στο νέο ΕΣΠΑ του 2014-2020.
«Είναι ουσιαστικά αυτό που θα λέγαμε one stop shop, δηλαδή ένα σημείο στο οποίο έρχονται οι
πολίτες που έχουν ανάγκη από δράσεις κοινωνικής προστασίας, καταγράφονται και μετά δια-
συνδέονται με όλους τους φορείς και τα προγράμματα εκείνα που τους προσφέρουν λύσεις σε
διάφορα προβλήματα, είτε αυτά αφορούν την απασχόλησή τους, είτε κάποια προνοιακή βοήθεια
λόγω αναπηριών, είτε επανένταξή τους με διάφορους άλλους τρόπους. Γενικά είναι η πρώτη
επαφή των ανθρώπων αυτών που είναι εν δυνάμει ωφελούμενοι όλων αυτών των δράσεων με
τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων για να πάρουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την
κοινωνική τους επανένταξη», σχολίασε.

Είπε, μάλιστα, ότι τα Κέντρα Κοινότητας θα βοηθήσουν πάρα πολύ την πανελλαδική εφαρμο-
γή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, του προγράμματος που αυτή τη στιγμή “τρέχει”
πιλοτικά σε 30 δήμους σε όλη τη χώρα και από τον Ιανουάριο του 2017 θα εφαρμοστεί πλέον σε
όλους τους δήμους της επικράτειας. Για τον τρόπο με τον οποίο προέκυψαν οι 254 δήμοι όπου
θα γίνουν τα πρώτα Κέντρα Κοινότητας, διευκρίνισε ότι επειδή δημιουργούνται σε συνεργασία του
υπουργείου με τις Περιφέρειες, οι οποίες είχαν ήδη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς για στρατ-
ηγικές κοινωνικής ένταξης, «υπάρχουν περιφέρειες όπου σε όλους τους δήμους μπορούν και
ιδρύονται Κέντρα κοινότητας και υπάρχουν και περιφέρειες όπου οι δήμοι με κάτω από 10.000
κατοίκους που έχουν και μικρότερες ανάγκες και λιγότερο πληθυσμό να απευθυνθεί στα Κέντρα
Κοινότητας δεν περιλαμβάνονται. Έτσι προέκυψε αυτός ο αριθμός των 254 σε έναν αριθμό
δήμων 320 περίπου πανελλαδικά».

Σε δήμους που έχουν θύλακες Ρομά τα Κέντρα Κοινότητας 
διευρύνονται όσον αφορά το προσωπικό τους, ώστε να μπορέσουν ν

α αντιμετωπίσουν και τις ειδικές ανάγκες αυτής της κατηγορίας πληθυσμού

Σχετικά με το προσωπικό που θα απασχοληθεί στα Κέντρα, τόνισε ότι καθώς πρόκειται για μια
καινούρια δομή και όχι για συνέχεια προηγούμενων προγραμμάτων θα προσληφθεί προσωπικό
εξαρχής, και συγκεκριμένα 1.450 άτομα σε όλη την Ελλάδα. «Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε στα κρι-
τήρια τα οποία θα εφαρμοστούν κατά τη διαδικασία των προσλήψεων με όρους ΑΣΕΠ να υπάρ-
ξει μοριοδότηση αρκετά μεγάλη για την εμπειρία από δομές κοινωνικής προστασίας και κοινωνι-
κής ένταξης. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που δούλευαν σε αυτές τις δομές θα έχουν αυξημένες
πιθανότητες να επαναπροσληφθούν σε μία από τις καινούριες δομές, είτε είναι Κέντρα Κοινότητας
είτε είναι πάλι δομές αντιμετώπισης της φτώχειας», προσέθεσε.

Η κ. Κάιλα γνωστοποίησε ακόμη ότι σε δήμους που έχουν θύλακες Ρομά τα Κέντρα Κοινότ-
ητας διευρύνονται όσον αφορά το προσωπικό τους, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και
τις ειδικές ανάγκες αυτής της κατηγορίας πληθυσμού. Κάλεσε, τέλος, τους δήμους να ενημερωθ-
ούν από τη σελίδα της ΕΕΤΑΑ για το υλικό που έχει αναρτηθεί εκεί και θα τους διευκολύνει να υπο-
βάλλουν τις προτάσεις τους στις Περιφέρειες.
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Στον Στ. Θεοδωράκη αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ 
- Οι θέσεις των δύο πλευρών

Εγκαίνια την Παρασκευή 29 Ιουλίου και ώρα 19:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας «Λεωνίδας Κανελλόπουλος»

ΈΈκκθθεεσσηη  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΣΣυυλλλλοογγήήςς  ΈΈρργγωωνν  ΤΤέέχχννηηςς  
ΕΕλλεευυσσίίννααςς  --  ΜΜεερροοςς  ΑΑ΄́
Μια ανάσα δροσιάς

μέσα στο άνυδρο
καλοκαίρι, η

Δημοτική Συλλογή Έργων
Τέχνης Ελευσίνας, που μετά
από δεκαετίες βγαίνει ξανά
στο φως, αποκαλύπτοντας
τους κρυμμένους θησαυρ-
ούς της σε δύο μέρη. Η έκθ-
εση του Α΄ μέρους, που
εγκαινιάζεται την Παρασκευή
29 Ιουλίου 2016, ώρα 19:30,
στο Πολιτιστικό Κέντρο
Δήμου Ελευσίνας
«Λεωνίδας Κανελλόπουλος», ξεδιπλώνει τη φωτεινή και γαλήνια θεματική του
τοπίου. Με έμφαση στο τελάρο και τις πλαστικές αξίες της ζωγραφικής, παρ-
ουσιάζονται έργασημαντικών Ελευσινίων καλλιτεχνών, όπως ο Χρήστος
Λεβέντης (1929 -2014) και ο Σπύρος Λυμπέρης (1922 - 1992), χωρίς όμως
να λείπουν και τα χαρακτικά «διαμαντάκια» κάποιων μεγάλων δασκάλων,
όπως ο Άγγελος Θεοδωρόπουλος (1883-1965) και ο Γιάννης Μόραλης (1916-
2009).

Στην περιήγηση της
έκθεσης, τα έργα λειτουρ-
γούν ως ανοικτά παράθ-
υρα με θέα στις ομορφιές
και τα αξιοθέατα του τότε
και του τώρα, καθώς
αυτά ξεδιπλώνονται ακο-
λουθώντας τα βήματα
που κάνουμε ως επισκέ-
πτες ερχόμενοι στην
πόλη. Από τα τοπία της
υπαίθρου που συναντά-
με στις παρυφές της,
διασχίζουμε τις γειτονιές,

κάνουμε στάση στον Αρχαιολογικό χώρο και περνώντας μέσα από τα καρνά-
για καταλήγουμε στο λιμάνι, όπου αφήνουμε το βλέμμα μας να χαθεί στη

θάλασσα, έως πέρα στον ορίζοντα...
Καλλιτέχνες που παρουσιάζονται στο Α΄ μέρος:
Α. Τάσσος / Σ. Αλεξόπουλος / Γιώργος Δρούτσας / Χαρά Ευθυμιοπούλου /

Άγγελος Θεοδωρόπουλος / Λίζη Καλλιγά / Σπύρος Κουρσάρης / Αntov
Kuzmichov / Χρήστος Λεβέντης / Απόστολος Λευκάδιος / Σπύρος Λυμπέρης /
Μελέτης Λιάσκος / Γιάννης Μόραλης / Θεανώ Μιχαλόλια / Γιάννης Παλαμα-
ρίδης / Γιώργος Σικελιώτης / Γιώργος Σκιάνης.

Επιμέλεια έκθεσης: Νάντια Βλαχοπούλου, Παντελής Κωνσταντίνου 
Εγκαίνια: Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 ώρα 19:30
Διάρκεια: 29 Ιουλίου – 10 Αυγούστου 2016
Η Πρόεδρος του Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Μαρία Βασιλείου
INFO:Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας «Λ. Κανελλόπουλος»
Δραγούμη 37, Παραλία Ελευσίνας ∙ Τηλ.: 210 5545460- 210 5565614
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 -13:00 & 18:00 - 21:00
Σάββατο & Κυριακή 18:00 – 21:00
Είσοδος ελεύθερη
Πληροφορίες:www.pakppa.gr

Τα προβλήματα, αλλά και οι δυσλειτουργίες που
εντοπίζονται στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α'
Βαθμού σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο, το πολυνο-

μοσχέδιο που έχει καταρτίσει το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., αλλά και οι αναγ-
καίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να δρομολογηθούν, για την
πιο εύρυθμη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης, ήταν το αντικείμενο
της συνάντησης που είχε προχθες το απόγευμα, αντιπροσω-
πεία της ΚΕΔΕ, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της, Γ. Πατούλη, με
τον Επικεφαλής του Ποταμιού, Σ. Θεοδωράκη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Πατούλης κατέθεσε
υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις της ΚΕΔΕ, επι-
σημαίνοντας πως, η  Αυτοδιοίκηση α' Βαθμού είναι ώριμη να
καταθέσει επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις για μία πιο
ισχυρή και ανεξάρτητη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Οι δήμοι λειτουργούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.
Με τεράστιες περικοπές πόρων και έλλειψη προσωπικού προ-
σπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινω-
νιών», σημείωσε και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «H Τοπική
Αυτοδιοίκηση είναι η ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης. Είναι απαρ-
αίτητο να απεμπλακεί από άγονες κηδεμονίες και γραφειοκρατι-
κές σκοπέλους προκειμένου να συμβάλλει με όσα μέσα διαθέτει
στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας».

Κατά τη συνάντηση έγινε αναφορά και στην αναθεώρηση του
Συντάγματος, με τον κ. Πατούλη να επισημαίνει χαρακτηριστικά:
«Πρέπει να αδράξουμε αυτή τη σπάνια ευκαιρία για να κατοχυρ-
ωθεί θεσμικά μία ριζική αναβάθμιση του ρόλου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Στόχος μας
είναι η διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου για τους
ΟΤΑ προκειμένου να γίνουν πιο ισχυροί, λειτουργικά ανεξάρτ-
ητοι, οικονομικά αυτάρκεις και με ποιοτικότερες υπηρεσίες προς
τους πολίτες.

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και οι προτάσεις που καταθέτο-
υμε στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων».

Αναφερόμενος στα βασικά οικονομικά και θεσμικά ζητήματα
που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση εστίασε στην ανάγκη
εμπρόθεσμης καταβολής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,
στην επαναξιολόγηση του «Καλλικράτη», στις ελλείψεις προσω-
πικού στους Δήμους αλλά και στην ανάγκη ανεύρεσης ενός απο-

τελεσματικού μοντέλου φορολογικής αποκέντρωσης.
Επιπρόσθετα επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει μία αποτελε-

σματική νομοθετική αντιμετώπιση του ζητήματος με τη διαχείρι-
ση των αστικών στερεών αποβλήτων.

Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στο ΕΣΠΑ, με την επισήμανση ότι
Αυτοδιοίκηση διεκδικεί τη διαχείριση κονδυλίων προς όφελος
των τοπικών κοινωνιών, στο ρόλο που απαιτείται να έχει η αυτο-
διοίκηση σε αναπτυξιακό επίπεδο, ενώ επισημάνθηκε και η
ανάγκη ομαλής λειτουργίας των κοινωνικών δομών.

Από την πλευρά του, ο Επικεφαλής του Ποταμιού, Σ. Θεο-
δωράκης, τόνισε τα εξής:«Το Ποτάμι δηλώνει αρωγός στην προ-
σπάθεια της ΚΕΔΕ να αναβαθμίσει σε πολλαπλά επίπεδα τον
ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' Βαθμού και ειδικά στους άξο-
νες της οικονομικής ανεξαρτησίας και θεσμικής αυτοτέλειας».

Κατά τη συνάντηση, από το Ποτάμι παραβρέθηκαν ο Βουλευ-
τής Αττικής Γιώργος Μαυρωτάς, ο Γραμματέας Οργανωτικού
Παντελής Αβραμίδης, η Πολιτική Υπεύθυνη Τοπικής Αυτο-
διοίκησης Ολυμπία Αναστασοπούλου, ο Μιχάλης Χρηστάκης,
εμπειρογνώμονας σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η Κων-
σταντίνα Ηλιοπούλου, Συντονίστρια των Τομέων Πολιτικής.  

Στην αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, εκτός από τον Πρόεδρο Γ.
Πατούλη, συμμετείχαν επίσης ο επικεφαλής της παράταξης της
Ριζοσπαστικής Αυτοδιοικητικής Πρωτοβουλίας Δ. Μπίρμπας και
ο Γενικός Διευθυντής της ΚΕΔΕ Ε. Πάνου.
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Αναβαθμίζονται οι 
πολιτιστικές εκδηλώσεις

στον Δήμο Ασπροπύργου

Συλλήψεις σε δημόσιο νοσοκομείο της Αττικής

Συνελήφθησαν στις 25 Ιουλίου
2016, στην Αττική, από τη Διεύθυ-
νση Εσωτερικών Υποθέσεων της

Ελληνικής Αστυνομίας, ιατρός - διευθυ-
ντής τμήματος δημόσιου νοσοκομείου
της Αττικής και ιδιώτης ιατρός, κατηγορ-
ούμενοι για δωροληψία υπαλλήλου και
άμεση συνέργεια σε δωροληψία,
αντίστοιχα.
Ειδικότερα, για την υπόθεση προηγήθη-
κε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία,
τον παρακολουθούσε ιατρικά ο ιδιώτης

ιατρός και για την καλύτερη αντιμετώπιση της πάθησής του, τον παρέπεμψε στον
ιατρό του δημόσιου νοσοκομείου, ενημερώνοντας τον, ότι θα έπρεπε να καταβάλλει το
ποσό των εκατό ευρώ για την «εξυπηρέτηση».
Ακολούθως, ο ιατρός του δημόσιου νοσοκομείου αφού πραγματοποίησε τη θεραπεία
στον καταγγέλλοντα, απαίτησε και έλαβε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των
εκατό ευρώ.
Αμέσως, ο ανωτέρω ιατρός συνελήφθη και στην κατοχή του βρέθηκε το προσημειωμέ-
νο χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, ενώ ακολούθησε και η σύλληψη του ιδιώτη ιατρού.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.   
Υπενθυμίζεται ότι, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας
είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη υποθέσεων διαφθοράς, τόσο στο
χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Για καταγγελίες ανάλογων περιστατικών, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, με τη
Διεύθυνση όλο το 24ωρο, στο τηλέφωνο 210-8779700 και στο 10301. 

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Η ΔΕΔΔΗΕ διαψεύδει ότι η φωτιά στη Χίο-
προκλήθηκε από καλώδιο της ΔΕΗ

Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι της Χίου έπειτα από τη μεγάλη πυρ-
καγιά στο νησί, η κατάσβεση της οποίας πάντως δεν έχει ολοκληρωθεί.
Από την πρώτη στιγμή εξετάζεται και από ειδικά κλιμάκια που έχουν

μεταβεί στο νησί η αιτία από την οποία προκλήθηκε αυτή η μεγάλη φωτιά που κατέ-
στρεψε τεράστιες εκτάσεις γης στο νησί.

Η εκπροσώπος του ΔΕΔΔΗΕ, πάντως, σε δηλώσεις της σε τοπικά μέσα ενημέρ-
ωσης και συγκεκριμένα στο politischios.gr, διαψεύδει οποιοδήποτε σενάριο που
δείχνει ότι η πυρκαγιά προήλθε από πτώση καλωδίου της ΔΕΗ.

«Βεβαιώνουμε τους πάντες ότι η πυρκαγιά δεν προήλθε από το δίκτυο του
ΔΕΔΔΗΕ. Η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιά στο δίκτυο μας και όχι το αντίστροφο. Δια-
ψεύδουμε κατηγορηματικά αυτά τα σενάρια, δεν υπάρχει καμία απόδειξη αλλά ούτε
καν ένδειξη ότι η πυρκαγιά οφείλεται στο δίκτυο της ΔΕΗ», ανέφερε η εκπρόσωπος
Τύπου της ΔΕΔΔΗΕ.

Σε όλους έγινε αντιληπτό πως τη
φετινή χρονιά πολλά έχουν
αλλάξει στον Δήμο Ασπροπύρ-

γου σχετικά με τον πολιτισμό. Χωρίς
αυτό να σημαίνει πως στο παρελθόν
δεν υπήρχε ουσιαστική παρέμβαση
στον τομέα αυτό. Φέτος τα πράγματα
πήραν ξεχωριστή χροιά καθώς οι
υπεύθυνοι του πνευματικού Κέντρου
οργάνωσαν απο την αρχή του καλοκαι-
ριού μια σειρά εκδηλώσεων σε διαφορ-
ετικά σημεία της πόλης. Οι συμμετοχές
σε αυτές τις εκδηλώσεις ήταν κυρίως σε
εθελοντική βάση. 

Το αποκορύφωμα ήταν οι εκδηλώσεις της Πολιούχου Αγίας Παρασκευής οπου ο κόσμος με τη συμμετοχή

του έδειξε την πλήρη ανταπόκριση στις επιλογές των
υπεθύνων του Δήμου. Υπογραμμίζουμε εδω πως τον
Σεπτέμβριο έρχονται και οι εκδηλώσεις των ΘΡΙΑΣΙΩΝ
οπου συμφωνα με πληροφορίες θα είναι εξίσου αξιόλο-
γες με αυτές του καλοκαιριού.

Τελειώνοντας θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραμε
πως οι πρωτεργάτες αυτής της ξεχωριστής πινελιάς
των εκδηλώσεων είναι ο Πρόεδρος του Πνευματικού
Κέντρου Μελ. Μπουραντάς πάντα με τη στήριξη του
Δημάρχου Ασπροπύργου Νικ. Μελετίου.
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ΣΤΑ 50 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΩΣΣΤΑ 50 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΙΙΕΕΛΛΚΚΑΑ::  ΗΗ  εεκκττeeττααμμέέννηη  χχρρήήσσηη  κκααρρττώώνν  θθαα  φφέέρρεειι  ααυυξξήήσσεειιςς  σστταα  ττρρόόφφιιμμαα

Εκτινάσσει το λειτουργικό
κόστος των επιχειρήσεων η
κατακόρυφη αύξηση της

χρήσης πλαστικού χρήματος και το
ΙΕΛΚΑ προειδοποιεί ότι αν δεν
αλλάξει το σύστημα των χρεώσεων
το κόστος θα μετακυλιστεί στους
καταναλωτές.

Η ανάλυση κόστους που πραγμα-
τοποίησε το ΙΕΛΚΑ είναι αποκαλ-
υπτική για τις συνέπειες που έχει η
αύξηση χρήσης πιστωτικών και
ιδιαίτερα των χρεωστικών καρτών
ως μέσο πληρωμής στο λιανεμπόρ-
ιο τροφίμων στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα υπολογίζεται ότι οι
παραπάνω εξελίξεις οδηγούν σε
ετήσια αύξηση τους λειτουργικού
κόστους των λιανεμπορικών επιχει-
ρήσεων κατά 50 εκατ. ευρώ, ποσό
που αντιστοιχεί στο 0.21% των
πωλήσεων.  

Το ποσό αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό δεδομένου ότι οι κερδοφ-
όρες επιχειρήσεις του κλάδου λειτο-
υργούν με καθαρό περιθώριο κερ-
δοφορίας προ φόρων της τάξης του
1-1.5%.

Σε κάθε περίπτωση από την ανάλ-
υση προκύπτει αύξηση του συνολι-
κού κόστους των επιχειρήσεων, εξέ-
λιξη που αναμένεται να είναι εις
βάρος του καταναλωτή (εφόσον δεν
μειωθεί το κόστος χρήσης χρεω-
στικών καρτών), καθώς το αυξημένο
αυτό κόστος έρχεται να προστεθεί

στις πρόσφατες αυξήσεις του
ΦΠΑ στα τρόφιμα.

Λιανεμπόριο τροφίμων

Αναλυτικότερα, στο λιανεμπόριο
τροφίμων το ποσοστό χρήσης
καρτών εκτιμάται ότι μέχρι τον
Ιούνιο 2015 ήταν στα επίπεδα του 7-
8% για τις μεγάλες αλυσίδες σουπε-
ρμάρκετ και κάτω από 1% για τα
μικρά σημεία πώλησης. Τα ποσοστά
χρήσης πιστωτικών καρτών, μετά
την επιβολή των ελέγχων κεφα-
λαίων άλλαξαν άρδην.

Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα
του ΙΕΛΚΑ υπάρχουν επιχειρήσεις
που το ποσοστό αύξησης της χρή-
σης καρτών (είτε πιστωτικών είτε
χρεωστικών) δεκαπλασιάστηκε.
Συνολικά εκτιμάται ότι το ποσοστό 

για το σύνολο της αγοράς μέσα σε
λίγες ημέρες εξαπλασιάστηκε και
μετά από ένα μικρό χρονικό διά-
στημα σταθεροποιήθηκε σε λίγο
χαμηλότερο επίπεδο, αλλά με σταθ-
ερά αυξητικές τάσεις.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι το
ποσοστό χρήσης πιστωτικών
καρτών αυξήθηκε εξαιτίας των
ελέγχων κεφαλαίων μεσοσταθμικά
από 4,5% σε 19,5%, με αύξηση για
τις αλυσίδες σουπερμάρκετ από
7,5% σε 35% με αυξητικές τάσεις
και για τα μικρότερα σημεία
πώλησης από 1% σε 5% με αυξητι-
κές τάσεις. Αυτή τη στιγμή στο οργα-
νωμένο λιανεμπόριο τροφίμων
(μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ) η
χρήση καρτών στις συναλλαγές
φθάνει ακόμα και στο 50% των
συνολικών αγορών.

Ένας στους δύο 
χρησιμοποιούν 
κάρτα

Όπως προκύπτει από
τα στοιχεία της έρευνας
καταναλωτών του
ΙΕΛΚΑ, περίπου οι μισοί
καταναλωτές (49%), 1
στους 2, δηλώνουν ότι
χρησιμοποιούν πλέον
πιο συχνά πιστωτική ή
χρεωστική κάρτα για τις
συναλλαγές τους. Όπως

προκύπτει από στοιχεία που
δημοσίευσε πρόσφατα η Τράπεζα
της Ελλάδος, την μεγαλύτερη και
σημαντικότερη αύξηση παρουσιά-
ζουν οι συναλλαγές με χρεωστική
κάρτα με τον αριθμό των συναλ-
λαγών να αυξάνεται από περίπου
15 εκατ. ευρώ σε περίπου 60 εκατ.
ευρώ (+300%) από το πρώτο εξάμ-
ηνο του 2015 στο δεύτερο εξάμηνο
του 2015, όταν οι πιστωτικές κάρτες
παρουσιάζουν αύξηση από 23 εκατ.
σε 29 εκατ. συναλλαγές (+25%).

Αυτές οι αυξήσεις, πέρα από τα
πολύ θετικά αποτελέσματα που
επιφέρουν μακροοικονομικά και
ιδιαίτερα στη μείωση της φοροδια-
φυγής/φοροαποφυγής, προκαλούν
μία αξιοσημείωτη αύξηση του
κόστους στη λειτουργία των επιχει-
ρήσεων.

– ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΔΔ

ΜΜεειιωωμμέένναα  τταα  φφααιιννόόμμεενναα  
δδιιααφφθθοορράάςς  σσττηηνν  
ΤΤοοππιικκήή  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη  

Μειωμένα εμφανίζονται τα φαινόμενα διαφθοράς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ,
σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας
Διοίκησης (ΓΕΔΔ) για το έτος 2015. Στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι οι

δήμοι απασχόλησαν λιγότερο τον ΓΕΔΔ το 2015.
Ωστόσο αυξημένα εμφανίζονται τα ποσοστά διαφθοράς στις περιπτώσεις που αφο-

ρούν ελέγχους εποπτευόμενων ιδιωτικών φορέων του Δημοσίου. Το γεγονός αυτό
οφείλεται πιθανώς στην αυξανόμενη τάση της νομοθεσίας για ανάθεση άσκησης
δημόσιας εξουσίας σε ιδιωτικούς φορείς και στην παρεπόμενη ανάγκη επαρκούς επο-
πτείας των τελευταίων από τις εντεταλμένες προς τούτο δημόσιες υπηρεσίες.

Το 2015, από τις 1.718 πειθαρχικές αποφάσεις που απασχόλησαν το ΓΕΔΔ σε 116
άσκησε ενστάσεις κατά αποφάσεων συλλογικών ή μονομελών πειθαρχικών οργάνων.
Οι λόγοι που επέβαλαν την άσκηση ένστασης κατά των αποφάσεων αυτών είναι στην
επιβολή υπερβολικά επιεικών ποινών, σε εσφαλμένη και πλημμελής εκτίμηση απο-
δεικτικών στοιχείων, σε ανεπαρκής, πλημμελής ή εσφαλμένη αιτιολογία, η μη νόμιμη
αιτιολογία ή η παντελής έλλειψη αιτιολογίας των πειθαρχικών αποφάσεων, καθώς και
σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου.

Όπως φαίνεται παρακάτω το 2015 οι υποθέσεις που έλεγξε ο ΓΕΔΔ έφτασαν τις
1388.

Οι υποθέσεις οικονομικής διαχείρισης αποτελούν το βασικό άξονα των ελέγχων.
Μάλιστα οι θεματικές κατηγορίες επί του συνόλου των 1.388 υποθέσεων το 2015 αφο-
ρούν σε: άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος: 37 (54 το 2014), ασφα-
λιστικά ταμεία: 18 (21 το 2014), δημόσια έργα: 38 (75 το 2014), εκπαιδευτικά: 18 (27
το 2014), λοιπές άδειες λειτουργίας: 22 (29 το 2014), μεταφορές / Επικοινωνίες: 31
(42), οικονομική διαχείριση / έλεγχος: 504 (426), παραβίαση διοικητικών διαδικασιών:
146 (211), περιβάλλον: 49 (49), πολεοδομικά: 103 (152), προμήθειες: 38 (29), Υγεία
– πρόνοια / δημόσια Υγεία: 179 (162), υγιεινή / ασφάλεια εργαζομένων: 9 (6), άλλη
κατηγορία: 196 (282).

Στο σύνολο της έκθεσης εντοπίζονται μεταξύ άλλων παράνομες, πράξεις, πλαστά
πτυχία και οικονομικές ατασθαλίες. Να σημειωθεί ότι την  Παρασκευή 22 Ιουλίου η
γενική επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης κυρία Μαρία Παπασπύρου υπέβαλε στον
πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νίκο Βούτση την ετή-
σια έκθεση του ΓΕΔΔ καθώς και την ετήσια έκθεση απολογισμού του Συντονιστικού
Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου, στο οποίο παρουσιάζεται η δραστηριότητα των
Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου κατά το 2015.
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ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Ο.Ε.)
Λ. ΝΙΚΗΣ 1, ΤΚ: 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 
ΤΗΛ.: 2313054737
e-mail: info@poe.org.gr  -  www.poe.org.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ (Σ.Πο.Σ.)

ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΟΟΝΝΤΤΟΟ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΟΟΝΝΤΤΟΟ  
1144  ηημμέέρρεεςς  --  1122//0088  έέωωςς  2255//0088

Στα πλαίσια της προσπάθειας μας για την καθιέρωση της παρουσίας μας
κάθε χρόνο τέτοια εποχή στα ιερά χώματα του ιστορικού Πόντου, ο Σ.Πο.Σ.
Ν. Ελλάδος & Νήσων διοργανώνει 14ήμερη εκδρομή από 12 έως 25
Αυγούστου 2016. Παρά το γεγονός ότι φέτος δεν θα λειτουργήσει η Μονή της
Παναγίας Σουμελά για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεως μας, θεωρούμε
σκόπιμο συνδυάζοντας την ταξιδιωτική περιήγηση με το ιερό προσκύνημα να
επισκεφθούμε τη γη των προγόνων μας και να αναπνεύσουμε έστω και για
λίγες μέρες τον αέρα και τις μυρωδιές του Πόντου.

Έχει εξασφαλιστεί η τιμή των 840 ευρώ / άτομο. Για εκδήλωση ενδιαφέρ-
οντος και περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να να επικοινωνήσετε
με: 

Γιώργο Βαρυθυμιάδη gvarithimiadis@outlook.com τηλ.: 6948
00 16 30

Παναγιώτη Λεσγίδη panos_lesgidis@hotmail.com τηλ.: 6936 86 41 49

Με εκτίμηση το Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ (Σ.Πο.Σ.)

ΤΤΟΟ  EELLEEUUSSIISSBBOOXX  ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΕΕΨΨΕΕ  ΣΣΤΤΗΗ  LLEEEEUUWWAARRDDEENN  OOΛΛΛΛΑΑΝΝΔΔΙΙΑΑΣΣ
––  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΕΕΥΥΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΗΗΣΣ  22001188

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα Motus
Terrae – Κέντρο για τις τέχνες στο Δημό-
σιο χώρο μαζί με τη γαλλική ομάδα σχε-
διαστών παιχνιδιών DCalk ταξίδεψαν
στην πόλη Leeuwarden για τη συνάν-
τηση που πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια του προγράμματος Tandem
Europe. 

Μετά τη βραδιά παιχνιδιών και τα εργα-
στήρια του EleusisBox που πραγματο-
ποιήθηκαν τον περασμένο Απρίλιο στην
Ελευσίνα, η Motus Terrae και η DCalk
ταξίδεψαν στο Leeuwarden για να μοιρα-
στούν την εμπειρία τους από την πρώτη
περίοδο εργασίας τους στην Ελευσίνα
και να γνωρίσουν καλύτερα τα ύπολοιπα
14 πρότζεκτ που στηρίζονται από το
πρόγραμμα Tandem Europe.

Η συνάντηση του προγράμματος
Tandem Europe πραγματοποιήθηκε στο
κτιριακό σύμπλεγμα Blokhuisplein 40,
μια παλιά φυλακή η οποία έχει μετετρα-
πεί σε πολτιτιστικό κέντρο αφού εκεί
βρίσκονται τα γραφεία της Leeuwarden-
Fryslân 2018 και φιλοξενούνται 130
ολλανδικοί πολιτιστικοί οργανισμοί. 

Ήταν για όλους τους συμμετέχοντες
στο πρόγραμμα Tandem Europe μια
μεγάλη ευκαιρία να εργαστούν σε αυτή
την πόλη, να γνωρίσουν καλύτερα την 

πόλη που ετοιμάζεται να φιλοξενήσει

τον τίτλο της ΠΠΕ το 2018, να μάθουν
από τις εμπειρίες τους και να αισθανθούν
το ρυθμό της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης όλοι
οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμμα
Tandem Europe είχαν την ευκαιρία να
αναπτύξουν περαιτέρω τα πρότζεκτ τους
καθώς και να συζητήσουν και να ανταλ-
λάξουν ιδέες μέσα από εργαστήρια,
συζητήσεις, παρουσιάσεις και την προ-
βολή ντοκιμαντέρ. 

Επίσης, ανακάλυψαν την πόλη
Leeuwarden κάνοντας ποδήλατο στις
συνοικίες της αλλά και μιλώντας με ντό-
πιους της περιοχής που είχαν οργανώσει
δείπνα αποκλειστικά για τους συμμε-
τέχοντες.

Το Eleusisbox είναι ένα πρότζεκτ που
υποστηρίζεται από το πρόγραμμα
Tandem Εurope, ένα πρόγραμμα ανταλ-
λαγών που βοηθά πολιτιστικούς οργανι-
σμούς στην οικοδόμηση μακροπρόθε-
σμων, διεθνών σχέσεων εργασίας. Το
πρόγραμμα Tandem Εurope απευθύνε-
ται σε ανθρώπους που εργάζονται στη
διαχείριση πολιτιστικών οργανισμών και
που ενδιαφέρονται για την εύρεση δημιο-
υργικών λύσεων που καθιστούν δυνατή
την κοινωνική καινοτομία σε ολόκληρη
την ΕΕ. 

Το πρόγραμμα ενισχύει τη στρατηγική
σκέψη στις διαδικασίες οργανωτικής ανα-
νέωσης, βοηθά στη δημιουργία και δια-
τήρηση πολιτιστικά καινοτόμων επι-
πτώσεων σε όλους τους τομείς, κλάδους
και χώρες, και διερευνά δημιουργικές και
συνεργατικές λύσεις για την αντιμετώπι-
ση των σύγχρονων προκλήσεων στις
κοινωνίες μας. 

Το TANDEM έχει συγκεντρώσει περισ-
σότερες από 200 ανεξάρτητες πολιτιστι-
κές οργανώσεις που προέρχονται από
περισσότερες από 80 πόλεις και 25
χώρες στην ευρύτερη Ευρώπη.

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος
Tandem Europe επισκέφθηκαν το φεστι-
βάλ Welcome to the Village λίγο έξω από
την πόλη Leeuwarden, ένα φεστιβάλ
γεμάτο συναυλίες, παραστάσεις, εργα-
στήρια αλλά πάνω απ’όλα το τέλειο περ-
ιβάλλον για τη δοκιμή εναλλακτικών και-
νοτόμων πρότζεκτ. 

Μέρος του φεστιβάλ είναι το πρόγρα-
μαμα DORP (χωριό στα ολλανδικά) που
αντιλαμβάνεται το φεστιβάλ ως ένα
σύγχρονο χωριό που έχει τα ίδια προβ-
λήματα με μια κανονική πόλη, όπως τη
διαχείριση των υδάτων, τη διαχείριση των
αποβλήτων, τη βιωσιμότητα, την ενέρ-
γεια, καθώς και τα κοινωνικά θέματα. 

Στόχος του είναι να καλέσει φοιτητές,
καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, επιστήμονες
και επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο να
καινοτομήσουν μαζί και να βρουν βιώσι-
μες λύσεις για τις σύγχρονες προκλήσεις.

Η επόμενη συνάντηση του προγράμ-
ματος Tandem Europe θα πραγματοποι-
ηθεί στην Αθήνα και στην Ελευσίνα.

ΤΤοο  EElleeuussiissBBooxx,,  έένναα  ππααιιχχννίίδδιι  κκααρρττώώνν  κκααιι  μμιιαα  φφοορρηηττήή
ββιιββλλιιοοθθήήκκηη  μμεε  θθέέμμαα  ττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο  χχώώρροο  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  ττηη  MMoottuuss  TTeerrrraaee  ((ΕΕλλεευυσσίίνναα,,
ΕΕλλλλάάδδαα))  κκααιι  ττηη  DDCCaallkk  ((TToouurrss,,  ΓΓααλλλλίίαα))  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα

μμεε  ττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,  ττααξξίίδδεεψψεε  σσττηηνν  ΟΟλλλλααννδδιικκήή
ππόόλληη  LLeeeeuuwwaarrddeenn  πποουυ  εείίννααιι  ηη  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς
ΕΕυυρρώώππηηςς  ττοο  22001188..
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Δεκτό από το Ειρηνοδικείο 
το αίτημα εργαζομένων του MEGA για 
προσωρινή επιδίκαση δεδουλευμένων

Δεκτό έγινε από το Ειρηνοδικείο το
αίτημα 124 εργαζομένων του
MEGA για προσωρινή επιδίκαση

δεδουλευμένων ζητώντας, μεταξύ άλλων, την
προσωρινή επιδίκαση δεδουλευμένων απο-
δοχών τους δύο μηνών. Παράλληλα, οι
εργαζόμενοι (δημοσιογράφοι και τεχνικοί) του
τηλεοπτικού σταθμού έχουν καταθέσει και
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία είχε
προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 27 Ιουλίου.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι, με τις προσφυγές τους στη Δικαιοσύνη, ζητούν και την απαγόρευση
οποιασδήποτε μεταβολής της νομικής και πραγματικής κατάστασης κάθε περιουσιακού στοιχείου
της εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίσουν τις απαιτήσεις τους.

Σε δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το γραφείο του πληρεξούσιου δικηγόρου των εργαζομένων,
Γιάννη Καρούζου, αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα, 21 Ιουλίου 2016, συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών το αίτημα προσωρινής διατα-
γής 124 εργαζομένων (δημοσιογράφων και τεχνικών) του σταθμού MEGA CHANNEL, ιδιοκτησίας
της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από το γραφείο μας), με το οποίο
αυτοί αξίωσαν την προσωρινή επιδίκαση μέρους των οφειλομένων σ’ αυτούς δεδουλευμένων
αποδοχών τους, καθώς και την απαγόρευση οποιασδήποτε μεταβολής της νομικής και πραγματι-
κής κατάστασης κάθε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας, προκειμένου για τη διασφάλιση των
απαιτήσεών τους.

»Κατόπιν της ανωτέρω συζήτησης και παρά τη σφοδρή αντιδικία, το Δικαστήριο έκανε δεκτά τα
ανωτέρω νόμιμα και δίκαια αιτήματά μας, ορίζοντας ως δικάσιμο της αίτησής μας ασφαλιστικών
μέτρων την 27η Ιουλίου 2016.

»Θεωρούμε ότι αυτό συνιστά το πρώτο και αποφασιστικό βήμα προς τη δικαίωση του
πολύμηνου αγώνα των εργαζομένων του σταθμού, οι οποίοι εδώ και μήνες αγωνίζονται να διατ-
ηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους, αλλά και το σταθμό στις επάλξεις της ενημέρωσης».

Με νόμο μοναδικός διαχειριστής της υποδομής ο ΟΣΕ

Την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε με ευρεία κοι-
νοβουλευτική πλειοψηφία την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2012/34/ΕΕ
στην ελληνική νομοθεσία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΣΕ, η οδηγία

στοχεύει στην προώθηση του ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου στην Ευρώπη και είναι,
ως εκ τούτου, θεμελιακής σημασίας για τον ΟΣΕ.

Οι βασικές διατάξεις που
περιλαμβάνονται στο νέο
νόμο συνοψίζονται στα ακό-
λουθα σημεία:

Ο ΟΣΕ ορίζεται σαν ο
μοναδικός διαχειριστής της
υποδομής και παγιώνεται ο
δημόσιος χαρακτήρας του.

Καθιερώνεται η διαδικασία
στρατηγικού και επιχειρησια-
κού σχεδιασμού του σιδηρο-
δρομικού συστήματος

Με την έγκριση του 5ετούς επιχειρησιακού προγράμματος του ΟΣΕ, το κράτος
οφείλει να ισοσκελίσει τα έσοδα και τα έξοδα του Οργανισμού

Διαχωρίζεται σαφώς η υποδομή από την εκμετάλλευση, έστω και με λογιστικό
διαχωρισμό

Είναι δυνατή η εξαίρεση από τις βασικές διατάξεις του νόμου των μη-στρατηγικών
στοιχείων του δικτύου (περιφερειακές, προαστιακές και αστικές γραμμές, μετρικές και
τουριστικές γραμμές)

Προσδιορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού των τελών χρήσης υποδομής κατά πολύ
συμφερότερος από τον τρέχοντα

Προσδιορίζονται βασικές ρυθμίσεις για την κατανομή και τη διαχείριση της χωρη-
τικότητας του δικτύου   "Ο νέος νόμος δημιουργεί πολύ ευνοϊκές προοπτικές για τον
ΟΣΕ με προϋπόθεση την σωστή αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νόμου.

Όλοι μαζί θα εργαστούμε με τόλμη, δημιουργική φαντασία και μεθοδικότητα ώστε
σύντομα να προτείνουμε ρυθμίσεις και δράσεις τέτοιες που να επανατοποθετήσουν τον
Οργανισμό στη θέση που του ταιριάζει" καταλήγει η ανακοίνωση του ΟΣΕ.

Περαιτέρω αύξηση των κόκκινων δανείων
(μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων) για
φέτος προβλέπει η Επισκόπηση του

Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος της
Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) που δόθηκε χθες για
πρώτη φορά στη δημοσιότητα.

Όπως επισημαίνει η ΤτΕ, στον βαθμό που οι τράπεζες
δεν προβούν σε αναδιαρθρώσεις των χαρτοφυλακίων
τους (π.χ. περιορισμός του κόστους εξυπηρέτησης των
δανείων μέσω της αναχρηματοδότησης υφιστάμενων
δανείων με ευνοϊκότερο για τις εταιρίες επιτόκιο, ανταλ-
λαγή εταιρικού χρέους με μετοχικό κεφάλαιο), τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα αναμένεται να αυξηθούν και
κατά τη διάρκεια του 2016, ακόμη στην περίπτωση ομα-
λοποίησης των μακροοικονομικών συνθηκών, δεδομέ-
νου ότι έχει παρατηρηθεί ιστορικά χρονική υστέρηση
μεταξύ της θετικής αναστροφής του μακροοικονομικού
περιβάλλοντος, και της μείωσης των μη εξυπηρετούμε-
νων ανοιγμάτων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι ο πιστωτικός
κίνδυνος και η περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας του
δανειακού χαρτοφυλακίου αποτελεί τη σημαντικότερη
πηγή αστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Συγκεκριμένα, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων
των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων εξακολουθεί να
επιδεινώνεται από την αρχή της χρηματοπιστωτικής
κρίσης μέχρι και σήμερα. Οι δυσμενείς μακροοικονομι-
κές συνθήκες οδήγησαν σε ονομαστικές περικοπές
μισθών, στην αύξηση της ανεργίας, στην αύξηση του

ποσοστού των εργαζομένων σε θέσεις
μερικής απασχόλησης και σε πιο ευέ-
λικτες μορφές εργασίας.

Οι παραπάνω εξελίξεις σε συνδυα-
σμό με την αύξηση των φορολογικών
υποχρεώσεων συνέβαλαν στη σημαν-
τική μείωση του διαθέσιμου εισοδήμα-
τος καθώς και στην αποδυνάμωση της
ικανότητας αποπληρωμής των δανει-
ακών υποχρεώσεων των νοικοκυριών
και επιχειρήσεων.

Επιπροσθέτως, η επιβολή ελέγχων
στην κίνηση κεφαλαίων από τις
28.6.2015, παρά τις όποιες ενέργειες
χαλάρωσης των αρχικών περιορι-
σμών, έχει δυσχεράνει την οικονομική
δραστηριότητα. Αποτέλεσμα ήταν η
συνιστώσα της οικονομικής δραστηριότητας που αφορά
τις επενδύσεις να επιδεινωθεί σημαντικά.

Ως αποτέλεσμα των προαναφερθεισών εξελίξεων ο
λόγος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς το
σύνολο των ανοιγμάτων σε ατομική βάση αυξήθηκε και
διαμορφώθηκε στο 44,2% το 2015 έναντι 39,9% το
2014. Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω καθώς το
πρώτο τρίμηνο του 2016 ο λόγος των μη εξυπηρετούμε-
νων ανοιγμάτων προς το σύνολο των ανοιγμάτων σε
ατομική βάση αυξήθηκε και διαμορφώθηκε στο 45,1%.

Δεδομένου ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα απο-
τελούν περισσότερο από το 44% του συνολικού δανεια-
κού χαρτοφυλακίου, με ανάλογα ποσοστά για δάνεια

προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κάθε άλλο παρά εφη-
συχασμό προκαλούν οι ενδείξεις που προκύπτουν από
την ανάλυση.

Συγκεκριμένα, τα ανοίγματα σε καθυστέρηση
μεγαλύτερη των 90 ημερών και οι καταγγελμένες απαι-
τήσεις αποτελούν περίπου το 30% και 44% αντίστοιχα
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Η ΤτΕ προειδοποιεί καθώς οι ενδείξεις αυτές αποτε-
λούν ένα στοιχείο έγκαιρης προειδοποίησης για την εξέ-
λιξη του πιστωτικού κινδύνου στις τράπεζες ενώ απαι-
τείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που να καθορίζει
συγκεκριμένα εργαλεία για τη διαχείριση των πρόωρων
ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΤΤττΕΕ::  ΠΠεερρααιιττέέρρωω  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  ««κκόόκκκκιιννωωνν  δδααννεείίωωνν»»  ττοο  22001166

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΩΝ CNC
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

2105552260 E-MAIL: hiringfin@gmail.com 

""ΘΘεεααττρριικκήή""  ααππόόδδρραασσηη  σσττηηνν  ΑΑρρχχααίίαα  ΕΕππίίδδααυυρροο  
δδιιοορργγααννώώννεειι  οο  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΕΕππιισσττηημμόόννωωνν  ΜΜεεγγάάρρωωνν

Μια εξαιρετική δράση ανακοίνωσε ο Σύλλογος Επιστημόνων Μεγάρων για τις 6 Αυγούστου.
Συγκεκριμένα τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου αλλά και όποιος άλλος το επιθυμεί θα παραβρε-

θούν στην αρχαία Επίδαυρο για να παρακολουθήσουν την "αντιπολεμική" κωμωδία
του Αριστοφάνη "Λυσιστράτη" σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Οι τιμές είναι ιδιαίτερα προσιτές (από 18 έως 32€ μαζί με τα έξοδα μεταφοράς). 
Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 6972449296

(κα Πιπιλή, πρόεδρος ΔΣ ΣΕΜ) και στο 6937420980 (Κίτσιος Αναστάσιος, 
Μαθηματικός - Msc Πληροφορικής, αν. μέλος ΔΣ ΣΕΜ).
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Έκλεψαν ελαστικά από συνεργείο 
του Δήμου Περάματος

Άγνωστοι δράστες, παραβιάζοντας παράθυρο, εισήλθαν σε συνεργείο του σταθμού
μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Περάματος και αφαίρεσαν 24 τεμάχια ελα-
στικών φορτηγών.

Το περιστατικό έλαβε χώρα μεταξύ 13 - 25 Ιουλίου, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από
την ΕΛ.ΑΣ., με τους δράστες να δρουν ανενόχλητοι, να διαφεύγουν της σύλληψης και να
αναζητούνται. Στα αξιοσημείωτα, η αργοπορία στη διαπίστωση της κλοπής...

ΕΣΕΕ: Παρατείνεται έως τέλος Οκτωβρίου
η δανειοδότηση ΜμΕ μέσω ΕΤΕΑΝ

Δάνεια ύψους 87,7 εκατ.
ευρώ για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις έχει εγκρίνει

το ΕΤΕΑΝ από την αρχή του χρό-
νου μέχρι σήμερα.Σύμφωνα με την
ΕΣΕΕ, με δεδομένο το ενδιαφέρον
των επιχειρήσεων το υπουργείο
Οικονομίας αποφάσισε να παρα-
ταθεί έως τις 31 Οκτωβρίου του
2016 η ολοκλήρωση των δράσεων
του Ταμείου Επιχειρηματικότητας
του ΕΤΕΑΝ.

Η παράταση δόθηκε λαμβάνον-
τας υπόψη την ανάγκη υποστήριξης

της ρευστότητας της αγοράς, καθώς και τον αυξημένο αριθμό αιτήσεων και συμβάσεων που
παρατηρείται το τελευταίο δίμηνο για τις δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.

Η παράταση ολοκλήρωσης των δράσεων, συνεπάγεται την αντίστοιχη παράταση της
παραλαβής των αιτήσεων από τις τράπεζες που έληξε στις 15 Ιουλίου, για περίπου ένα
τρίμηνο.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι λόγω της εκστρατείας ενημέρωσης που ξεκίνησε το ΕΤΕΑΝ
από το Μάιο με τη συμπαράσταση των εκπροσώπων των μικρών και μεσαίων επιχειρή-
σεων (ΕΣΕΕ & ΓΣΕΒΕΕ), των τραπεζών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο ρυθμός
έγκρισης αιτήσεων αυξήθηκε κατακόρυφα.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΤΕΑΝ ενώ το πρώτο τετράμηνο του έτους
εγκρίθηκαν δάνεια συνολικής αξίας 16,4 εκατ. ευρώ, από 1 Μαΐου μέχρι 15 Ιουλίου, η συνο-
λική αξία των εγκρίσεων ανήλθαν σε 71,3 εκατ. ευρώ (Μάιος 13,8 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 21,2
εκατ. ευρώ, 1-15 Ιουλίου 36,3 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι τα εναπομείναντα αδιάθετα κεφ-
άλαια είναι περίπου 60 εκατ. ευρώ.

ΕΕξξοοδδοοςς  μμεεττάά  τταα  εεξξήήνντταα  γγιιαα  όόλλοουυςς  
ττοουυςς  εελλεεύύθθεερροουυςς  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς

Αυστηρό είναι το πλαίσιο συνταξιοδότησης των ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς δεν
υπάρχει καμία ρύθμιση για έξοδο πριν από το 60ό έτος. Συνολικά έντεκα είναι οι ασφα-
λιστικές διατάξεις που οδηγούν στη σύνταξη, ενώ να σημειωθεί πως δεν προβλέπεται

ειδικό καθεστώς για μητέρες ανηλίκων ούτε δίνεται η δυνατότητα για μειωμένη σύνταξη μέσα από
την πρόωρη «φυγή».

Τυχεροί είναι όσοι έπιασαν τα έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012 και στην πορεία κατάφε-
ραν να συμπληρώσουν το όριο ηλικίας μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015. Για τους υπόλοιπους ασφ-
αλισμένους προβλέπεται αύξηση των ορίων ηλικίας, ώστε σταδιακά η έξοδος να γίνεται στα 67 ή
εναλλακτικά στα 62 με 40 έτη.

Με μεγαλοπρέπεια η Θεία Λειτουργία και περιφορά Με μεγαλοπρέπεια η Θεία Λειτουργία και περιφορά 
της Εικόνας  Αγίας Παρασκευής στις Άνω Αχαρνέςτης Εικόνας  Αγίας Παρασκευής στις Άνω Αχαρνές

Παρουσία του Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών
και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, η παν-
ηγυρική Θεία Λειτουργία και η περιφορά της

Εικόνας της Αγίας Παρασκευής στις Άνω Αχαρνές.

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την Θεία Λειτο-
υργία και την περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρ-
ασκευής. Άψογη στη συνέχεια και η διοργάνωση του
πανηγυριού που ακολούθησε από τον δραστήριο
τοπικό σύλλογο της περιοχής.



Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΜΠ
ΚΚοοζζάάννηη::  ΕΕννττόόππιισσαανν  εεξξαασσθθεεννέέςς  χχρρώώμμιιοο  σσττοο  ννεερρόό  
----ΠΠΠΠοοοούύύύ    οοοοφφφφεεεείίίίλλλλεεεεττττααααιιιι    ηηηη    ππππααααρρρροοοουυυυσσσσίίίίαααα    ττττοοοουυυυ

Υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου Cr(VΙ) πέραν του επιτρεπτού ορίου των 50 μg/L, εντοπίστηκαν στον
υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής κοντά στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου από μετρήσεις επιστημόνων του ΕΜΠ. Η επι-
στημονική ομάδα ανέλαβε για λογαριασμό της ΔΕΗ να εκπονήσει έρευνα, μετά την αποκάλυψη ότι το 2013 οι κάτοι-

κοι των δημοτικών διαμερισμάτων Ακρινής - Αγίου Δημητρίου - Ρυακίου - Κοιλάδας έπιναν νερό από γεωτρήσεις της περ-
ιοχής με υψηλές συγκεντρώσεις του συγκεκριμένου τοξικού χημικού στοιχείου.

Οι επιστήμονες του ΕΜΠ εντόπισαν αυξημένες ποσότητες εξασθενούς χρωμίου σε περιοχές, όπου υπάρχουν πετρώμα-
τα με υψηλή περιεκτικότητα χρωμίου. Τα πετρώματα της περιοχής Βερμίου εμφανίζονται στη σύστασή τους να έχουν υψηλή
περιεκτικότητα χρωμίου, αλλά και οι φυσικές πηγές που τροφοδοτούν με νερό την επίμαχη λεκάνη έρευνας και που έχουν
επαφή με τα πετρώματα αυτά, εμφανίζουν αυξημένες τιμές συγκέντρωσης Cr. Επίσης, το νερό των γεωτρήσεων της Ακρι-
νής, του Ρυακίου, του Αγ. Δημητρίου και της περιοχής των Κοίλων Κοζάνης, όπου εμφανίζονται πετρώματα με υψηλή περ-
ιεκτικότητα Cr, παρουσιάζουν την υψηλότερη συγκέντρωση Crtot και Cr+6.

Η επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ καθηγήτρια Ορυκτολογίας Μαρία Περράκη οδηγήθηκε στο συμπέρασμα
ότι «οι αυξημένες συγκεντρώσεις χρωμίου και εξασθενούς χρωμίου που εντοπίστηκαν στα υπόγεια νερά της λεκάνης Σαρ-
ιγκιόλ, είναι το σύνθετο συνδυαστικό αποτέλεσμα της επίδρασης φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων στην περιοχή».
Στους φυσικούς παράγοντες με αυξημένη βαρύτητα ανήκουν τα πλούσια σε χρώμιο πετρώματα της περιοχής, καθώς και η
παρουσία οξειδίων του μαγγανίου, που αποτελούν τον πιο ισχυρό φυσικό οξειδωτικό μηχανισμό του χρωμίου Cr προς το
εξασθενές χρώμιο Cr6+.

Συμπερασματικά, η ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ εκτιμά ότι «η ύπαρξη πετρωμάτων πλούσια σε χρώμιο είναι η κύρια αιτία
ύπαρξης Cr στα υπόγεια νερά».

Η ανθρωπογενής ρύπανση, η οποία κατά κύριο λόγο συνίσταται στη χρήση υπερφωσφορικών και αζωτούχων λιπασμά-
των πλούσιων σε χρώμιο, τα οποία δημιουργούν έντονα οξειδωτικό περιβάλλον, εκτιμάται ότι έχει δευτερεύοντα ρόλο.

Επίσης «η συμβολή τέφρας στις αυξημένες συγκεντρώσεις χρωμίου στα υπόγεια νερά της λεκάνης Σαριγκιόλ εκτιμάται ως
ήσσονος σημασίας» γιατί σε όλες τις μετρήσεις που έγιναν εντός των ΑΗΣ Καρδιάς, ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και ΑΗΣ Πτολεμαΐδας,
όπου υπάρχουν αποθέσεις τέφρας, δεν μετρήθηκε αυξημένη συγκέντρωση Crtot, σε αντίθεση με τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.
Εάν η τέφρα -όπως ισχυρίζονται οι ερευνητές- από την καύση του λιγνίτη ήταν η κύρια πηγή Cr, τότε θα έπρεπε να βρεθεί
Cr και στον ΑΗΣ Καρδιάς και στον ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και στον ΑΗΣ Πτολ/δας.

Την παρουσίαση της μελέτης παρακολούθησαν ο δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης
Παναγιώτης Πλακέντας και εκπρόσωποι των φορέων από τα χωριά Αγ. Δημήτριος, Ακρινή και Ρυάκιο, οι οποίοι αμφισβήτ-
ησαν τα συμπεράσματα των επιστημόνων για τα αίτια της παρουσίας του εξασθενούς χρωμίου στο νερό.

Σημειώνεται ότι πριν από περίπου έναν μήνα μια άλλη επιστημονική ομάδα, από το ΑΠΘ, παρουσίασε μελέτη για λογαρ-
ιασμό του δήμου Κοζάνης, στην οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η παρουσία του εξασθενούς χρωμίου στο νερό οφείλε-
ται στην ύπαρξη της τέφρας, που βρίσκεται πέριξ του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.
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ΙΙττααλλίίαα::  ΣΣάάλλοοςς  ααππόό  ττιιςς  ααμμοοιιββέέςς
σσττηηνν  κκρρααττιικκήή  ttvv
--ΜΜιισσθθοοίί  660000..000000  κκααιι  440000..000000  εευυρρώώ

Αισθηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία το ύψος των μισθών διευθυντικών στελεχών και μέρους των δημοσιο-
γράφων της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης Rai.Οι αποδοχές τους αναρτήθηκαν από τον ίδιο τον
ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό στον ιστότοπό του και βάσει των στοιχείων αυτών, 94 στελέχη της Rai κερδίζουν,

ετησίως, πάνω από 200.000 ευρώ, μεικτά. Για παράδειγμα, ο υπεύθυνος της ειδικής υπηρεσίας διαφημίσεων Αντόνιο
Μαράνο κερδίζει 392.000 ευρώ μεικτά τον χρόνο, ο υπεύθυνος της διεύθυνσης για τον συντονισμό των προγραμμάτων Τζανκάρλο Λεόνε λαμβάνει 360.000 και ο διευθυντής
ειδήσεων του Rai Uno Μάριο Ορφέο αγγίζει τις 320.000 ευρώ. Ο διευθύνων σύμβουλος της Rai Κάμπο Νταλλ΄ Όρτο κερδίζει κάθε χρόνο 652.000 ευρώ μεικτά.

Το κίνημα Πέντε Αστέρων του Μπέπε Γκρίλλο αναφέρθηκε με άκρως επικριτικό τρόπο στα στοιχεία αυτά και ζήτησε να εγκριθεί άμεσα ανώτατο όριο αποδοχών και να ελεγχθ-
εί αν τα υπερπληρωμένα στελέχη παράγουν, όντως, έργο. «Αλλαγή πορείας» ζητούν, παράλληλα, και οι ιταλικές ενώσεις καταναλωτών.

Ο ιταλικός Τύπος, υπενθυμίζει, βέβαια, ότι η Rai είναι μια από τις λίγες δημόσιες τηλεοράσεις στην Ευρώπη, η οποία σε ακροαματικότητα ξεπερνά το 30% και ότι, παράλ-
ληλα, οι αποδοχές της «ελεύθερης αγοράς» στην Ιταλία είναι συχνά υψηλότερες.

Η διεύθυνση της ιταλικής τηλεόρασης από την μεριά της υπόσχεται μια νέα «επιχείρηση διαφάνεια»: όλα τα νέα συμβόλαια θα πρέπει να εξετάζονται λεπτομερώς και να
εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο, ενώ θα εξακριβωθεί και η θέση κάποιων στελεχών που στην φάση αυτή φέρονται να μην έχουν σαφείς αρμοδιότητες.

Γαλλία: Δύο ένοπλοι έσφαξαν
ιερέα σε εκκλησία 

Με αιματηρό τρόπο έληξε η ομηρία σε
εκκλησία στη Νορμανδία της Γαλλίας,
μετά από επέμβαση των ειδικών δυνά-

μεων της γαλλικής αστυνομίας.
Εγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσο-

υά Ολάντ και ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Καζ-
νέβ βρέθηκαν αμέσως στο σημείο.

Ολα ξεκίνησαν όταν δύο δράστες, αγνώστων προς
το παρόν στοιχείων, εισέβαλαν στην εκκλησία με
μαχαίρια και έπιασαν ομήρους πέντε ανθρώπους,
στο χωριό Saint-Etienne-du Rouvray της Νορμαν-
δίας, βόρεια της Γαλλίας: Εναν ηλικιωμένο παπά, δύο
καλόγριες και δύο πιστούς. Μια άλλη καλόγρια κατόρ-
θωσε να εγκαταλείψει το σημείο και να ζητήσει βοήθ-
εια. 

Επιτόπου έφτασε άμεση δύναμη της αστυνομίας
και κλήθηκαν οι ειδικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια
της επέμβασης της αστυνομίας οι δύο δράστες έπε-
σαν νεκροί από τα πυρά των αστυνομικών, μόλις
βγήκαν στην πόρτα της εκκλησίας. Είχαν όμως δολο-
φονήσει τον ιερέα, κόβοντάς του τον λαιμό με μαχαίρι.
Σύμφωνα με τη Le Point, οι δύο ένοπλοι φώναζαν
«ISIS» μπαίνοντας στην εκκλησία. Μάχη να κρατηθεί
στη ζωή δίνει ένας πιστός που επίσης δέχθηκε επίθ-
εση από τους δράστες.

Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι
οι δύο δράστες μπήκαν στην εκκλησία την ώρα της
λειτουργίας. Παρόντες ήταν ο υπέργηρος ιερέας και
τέσσερις πιστοί, εκ των οποίων δύο καλόγριες. Σύμφ-
ωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η Le
Figaro, τουλάχιστον ο ένας από τους δράστες είχε
γένια και φορούσε chachia, το μικρό μάλλινο καπελά-
κι που φοράνε οι μουσουλμάνοι.

Περιοχή πιστών καθολικών

Η Νορμανδία, και ειδικά η περιοχή όπου έδρασαν
οι ένοπλοι, είναι εξαιρετικά αφοσιωμένη στον καθολι-
κισμό. Η μεγαλύτερη πόλη της περιοχής, η Ρουέν, η
οποία βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από το χωριό Saint-
Etienne-du-Rouvray, όπου έγινε το φονικό, αποκα-
λείται «η πόλη με τα 100 καμπαναριά».
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««ΦΦααννττάάσσμμαατταα»»  ππάάννωω  
ααππόό  110000..000000  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  

- Έχουν βάλει λουκέτο αλλά δεν καταγράφονται επισήμως

Περισσότερες από 100.000 επιχειρήσεις που
έχουν βάλει λουκέτο δεν έχουν καταγραφεί πουθ-
ενά επίσημα, όπως αποκαλύπτει η Γενική Γραμ-

ματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Το απίστευτο αυτό φαινόμενο των 100.000, οι οποίες δεν

προσμετριούνται στις εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που
ανέστειλαν τη δραστηριότητά τους στα χρόνια της κρίσης,
συμβαίνει γιατί δεν υπήρχε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

Σύμφωνα με τη ΓΓΠΚ πάνω από  100.000 επιχειρήσεις
βρίσκονται  «εγκλωβισμένες» του ΓΕΜΗ και του TAXIS και πρό-
κειται για αδρανείς επιχειρήσεις για τις οποίες αναζητείται τρό-
πος να διευκολυνθεί η διαγραφή τους σε συνεργασία με τη Γενι-
κή Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Οι επιχειρήσεις αυτές καλούνται να πληρώνουν διάφορα
παράβολα και τέλη για ισολογισμούς, για επιμελητήρια κλπ ενώ
ήδη προ πολλού είναι ανενεργές ενώ σε μια προσπάθεια να
διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις αυτές εξετάζεται και η αλλαγή
σχετικής εγκυκλίου του 2015.

Πάντως, η  Γενική Γραμματεία Εμπορίου σχολιάζοντας
γενικότερα το ισοζύγιο σύστασης και διαγραφής εταιρειών 

αποδίδει την εξέλιξη των διαγραφών στην κινητικότητα με
νομική μορφή με δεδομένο ότι στις ατομικές επιχειρήσεις
υπάρχει αυξημένη προσωρινότητα, όπως για παράδειγμα τα
μπλοκάκια παροχής υπηρεσιών, καθώς και περιορισμένη
υποχρέωση εγγραφής-διαγραφής στο ΓΕΜΗ.

Σε διαβούλευση η διάνοιξη μονοπατιών

To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την Υπουργική Απόφαση, (ΥΑ),
για τον «Καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβα-
τικών – πεζοπορικών μονοπατιών»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γιάννης Τσιρώνης καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμε-
τέχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί της ΥΑ, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και
την 22α Αυγούστου 2016 και ώρα 10.00π.μ., ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης
ρύθμισης.

Σύλληψη για θαλάσσια ρύπανση στο ΚερατσίνιΣύλληψη για θαλάσσια ρύπανση στο Κερατσίνι

Θαλάσσια ρύπανση σημειώθηκε στην περιοχή «Τσιμέντα» του
λιμένα Κερατσινίου από το φορτηγό πλοίο «NAFTOCEMENT III»
σημαίας Μάλτας, έκτασης περίπου επτά τετραγωνικών μέτρων,

αποτελούμενη από πετρελαιοειδή κατάλοιπα.Η ρύπανση προκλήθηκε το
πρωί της Δευτέρας και αντιμετωπίστηκε με μέσα του πλοίου και με τη
συνδρομή σκάφους ιδιωτικής αντιρρυπαντικής εταιρείας.

Οι εργασίες απορρύπανσης ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της ίδιας
μέρας, ενώ πραγματοποιήθηκε και έλεγχος στην ευρύτερη θαλάσσια περ-
ιοχή για τυχόν εντοπισμό περαιτέρω καταλοίπων, με αρνητικά αποτελέ-
σματα.

Από τη Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο πλοίαρχος του φορτηγού πλοίου, ενώ από το
Τμήμα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά κινήθηκε η διαδικασία επιβολής
των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Έως την Παρασκευή 
οι αιτήσεις για τους 
παιδικούς σταθμούς

Τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 29 Ιουλίου
2016 ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβο-
λής αιτήσεων από γονείς που θέλουν να

συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση της
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Το πρόγραμμα αφορά παιδικούς σταθμούς και
έχει ως φορέα διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ, η οποία
μάλιστα έχει εκδώσει ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών,
προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μεταβούν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr, προκειμέ-
νου να ενημερωθούν για τις διαδικασίες και τα
αναγκαία βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθ-
ήσουν.

Υπενθυμίζεται ότι οι προσωρινοί πίνακες των
επιτυχόντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της
ΕΕ.Τ.Α.Α. στις 17 Αυγούστου 2016, προκειμένου
να ακολουθήσουν οι ενστάσεις από τις 18 και 22
Αυγούστου 2016.

Με βάση τον μέχρι τώρα προγραμματισμό τα τελι-
κά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την
Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 24 Αυγούστου 2016.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστημα (Οδός Παγκάλου)
300τμ + 100τμ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
100ΤΜ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ
ΦΟΥΣΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΖΑΤΖΙΔΗ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6988502748

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Ενοικιάζεται διαμέρισμα στο κέντρο του
Ασπροπύργου 93τμ, έτος κατασκευής
2008, 1ου ορόφου, 2 κρεβατοκάμαρες,2
μπάνια, ηλιακός θερμοσίφωνας, αυτό-
νομη θέρμανση, αποθηκευτικός χώρος,
πάρκινγκ, τιμή 400€     τηλ.6971755667
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
105571925 & 6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΦΕ ΝΤΙ
ΤΟΡΕ ΕΝΑΝΤΙ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ κεντρο,
διαμέρισμα 93 τ.μ., 1ου, γω-
νιακό, 2 υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, wc, αυτόνομη θέρ-
μανση, ηλιακός, πάρκιν πιλο-
τής, αποθήκη, χωρίς
κοινόχρηστα, άριστη κατά-
σταση, Ενοικιάζεται στο κέν-
τρο του Ασπρόπυργου δια-
μέρισμα 93 τμ, σε άριστη κα-
τάσταση ,κατασκευή 2008 ,1
ος όροφος ,2 κρεβατοκάμαρ-
ες,1 μπάνιο και 1 wc με ντου-
ζιέρα,ηλιακός θερμοσίφω-
νας,αυτόνομη θέρμανση,πα-
ρκιν στην πιλωτή,αποθηκευ-
τικός χώρος. Τιμη 400 e. 

6971755667

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρι-
κή θέρμανση, κλιματισμός, α-
νακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρι-
κή θέρμανση, κλιματισμός, α-
νακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία
65 τ.μ., 1ου, διαμπερής, 1 υ/δ,
μπάνιο, ενιαίο σαλόνι κουζίνα, α-
περιόριστη θέα, ελεύθερη, καλή
κατάσταση, κοντά στον Σκλα-
βενίτη, με θερμοσίφωνα χωρίς θ-
έρμανση, 2 ενοίκια μπροστά, ά-
μεσα διαθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία
80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'65, μπάνιο, ανοικτό πάρκιν, κή-
πος 170 τ.μ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή 370€-
2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαμέρισμα 54
τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76,
μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλι-
ματισμός, ανακαινισμένο, ανα-
καίνιση '15, τιμή 250€, συζητή-
σιμη 6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικο-
πέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματι-
σμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπ-

υγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.μ.
το καθένα εντός σχεδίου.
Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 ) 

ΜΑΝΔΡΑ
Πωλείται οικία στην Αγ. Σωτήρα 40

τμ με αυλή 1300 τμ σε άριστη κατάστα-
ση. τηλ: 210 4931056 & 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Παραλία,
μονοκατοικία 75 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), κατασκευή '63, 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 279 τ.μ., 3
κτισματα, αυτόνομη θέρμαν-
ση, αποθήκη 40 τ.μ., ιδιόκ-
τητη ταράτσα 75 τ.μ., κήπος
40 τ.μ., χωρίς κοινόχρηστα,
ελεύθερη, κατάλληλη και για
επαγγελματική χρήση, καλή
κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιμή 52.000€, συζητήσιμη ,
09:00-21:00
τηλ:6945983862

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο-
γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 180 τ.μ., αυ-
τόνομη θέρμανση, ελεύθερη,
ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
μονοκατοικία 90 τ.μ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.μ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγ-
κης, τιμή 20.000€
τηλ:2105126436

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 120 τ.μ., διαμπερής, σε
οικόπεδο 1.520 τ.μ., τζάκι, α-
ποθήκη, πλήρως ανακαινι-
σμένο, τιμή 80.000€
τηλ:6930916701

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου - 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, μπάνιο, επιπλω-
μένη, αυτόνομη θέρμανση, κλι-
ματισμός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, μεσίτες δεκτοί,
τιμή 57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, μπάνιο, studio, τέν-
τες, δωμάτιο με ενιαία κουζίνα,
κλιματιστικό, τιμή 28.000€,
συζητήσιμη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ημιτε-
λής μεζονέτα 162 τ.μ., 2 επίπεδα,
ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 mas-
ter), 2 μπάνια, σε οικόπεδο 183
τ.μ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
τηλ:6945466284

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120 τ.μ.)
2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδομήσιμος,
σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΛΑΥΡΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ επί Λα-
υρίου - Σουνίου Θέα απεριόρι-
στη. 200μ από το λιμάνι και τη μα-
ρίνα. Διαμερίσματα, 54τμ - 62τμ -
74τμ - 77τμ - 80τμ - 98τμ - 110τμ -
123τμ. Τα ισόγεια με μεγάλους
κήπους - θέα - 1ος - 2ος - 3ος με
πολύ μεγάλα μπαλκόνια - περι-
βάλλον χώρος οικοπέδου με
γκαζόν και φυτά. Κουζίνες - ντου-
λάπες ιταλικές. Αυτόνομη θέρ-
μανση - αποθήκη - θέσεις park-
ing.Στην καλύτερη θέση του Λα-

υρίου. Τιμές συζητήσιμες, 6944
361 391 Γεώργιος Οικονόμου.

ΩΡΩΠΟΣ παραλία Μαρκό-
πουλου, μοντέρνα μονοκα-
τοικία με άδεια οικοδομής
κοντά στο κέντρο ,50 λεπτά
από την Αθήνα ,τρία υπνο-
δωμάτια ,μεγάλος
κήπος.Χαμηλότερο κόστος
χρήσης με δικιά της γεώτρη-
ση. (Κωδ.1009). RE/MAX
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
210-68.96.940

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6947310243  (2.3.15)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου
Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφε-
τέρια στον Ασπρόπυργο όπι-
σθεν Αγ. Δημητρίου. Τηλ.
6996530 346 κ. Αντώνη.
(10.5.16)

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-
εία με έδρα τη Μαγούλα Αττι-
κής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες πρ-
οσόντων. Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 

(βρεφονηπιοκόμος). 
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια-
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά ερ-
γασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές ε-
ργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

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 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ στα
Γερμανικά Ασπροπύργου. Τηλ ε-
πικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαμέρισμα ή μονοκα-
τοικία για ενοικίαση. Κατα
προτίμηση τριάρι. Τηλ:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπε-
δο στον Περιφερειακό Ασπρ-
οπύργου - Εκτός Σχεδίου -
Τηλ: 6946971237(6.5.16)

Κύριος 55 ετών, δημόσιος
υπάλληλος, με καλό 

χαρακτήρα, επιδιώκει 
γνωριμία με κυρία, ευγενική

μέχρι 55 ετών για ό,τι
προκύψει. 

Τηλ. 6932851913 
ώρες 17:00 -21:00 μ.μ.

Κυρία 57 ετών
(Ελληνίδα)  ζητά την

οποιαδήποτε
απασχόληση. 

Περιοχή: Μάνδρα Αττι-
κής. Τηλ: 6984144657

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ

""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((11--11,,55σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ    ""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--

ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΉΉ  ΑΑΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((22--44σσττρρ))..  

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ
Το ευρωπαϊκό χωριό βρίσκεται 80 χλμ απο την Αθήνα (Εθνική Οδός Λαμίας). 
Είναι 10 λεπτά από την πεντακάθαρη θάλασσα Λουκισίων & 5 λεπτά απο τη

λίμνη Μουρίκιου (ιδανική για ψάρεμα).
ΜΕΣΑ ΣΕ 500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Φτιάξαμε έναν πρότυπο οικισμό κατοικημένο με ωραία ΣΠΙΤΙΑ ΒΙΛΛΕΣ
δρομοι 8 & 10 μέτρων, μεγάλη πλατεία & εκκλησία μέσα στο χωριό.

Με φως και νερό δικής μας γεώτρησης.
ΕΔΩ!!! Πωλούνται οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα ενός και δυο στρεμμάτων
με άδεια οικοδομής σε καταπληκτικές τιμές με 5.000€ το στρέμμα χωρίς προκα-

ταβολή με άτοκες δόσεις 100 ευρώ/μήνα.
Πωλούνται 4 στρέμματα άρτια και οικοδομήσιμα χτίζει 200τ.μ. με φώς 

και νερό μέσα στο οικόπεδο μόνο 3.000€/στρέμμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 

213 2028000

ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213
2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258   FAX :
210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344 
Δ/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 ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 ,
213 20 47 252 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 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

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  όόππωωςς
κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα
ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι    γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι
δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρεεςς  ππεερριιοοχχέέςς
ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι
ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοοννττόό--
κκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε  φφυυττιικκάά
ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,
ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι  ττοουυςς  εεοορρ--
ττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς  ρραακκίί,,  ττσσίίπποουυρροο,,
μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμααρριικκώώνν
κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά  υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς  κκααιι
πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλααγγεείίττεε
ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ααλλλλάά
κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς
δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς    μμέέσσαα  ααππόό  τταα
φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνντταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--
55557799880011

Τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών για τη μονάδα
υγείας πεδυ ελευσίνας (ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309 (ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
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Δέσμευση Αποστόλου
για άμεσες αποζημιώσεις
στους μαστιχοπαραγωγούς

Άμεση κινητοποίηση
της κυβέρνησης,
ώστε να κινηθούν

πολύ γρήγορα οι διαδικασίες
για τις αποζημιώσεις, προα-
νήγγειλε ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Βαγγέλης
Αποστόλου κατά την επίσκε-
ψή του στην πυρόπληκτη
Χίο.

Ο κ. Αποστόλου είπε ότι
είναι δύσκολη η ενεργο-
ποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλοβοηθείας, αφού -όπως εξήγησε-
για να εκταμιευθούν χρήματα από αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί στην
πράξη ότι έχει πληγεί το 30% του ΑΕΠ του νησιού.

Ο υπουργός δεσμεύτηκε να εξειδικεύσει τα έκτακτα μέτρα για τους
μαστιχοπαραγωγούς μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ ανέφερε ότι το
υπουργείο σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος θα συνεργα-
στούν με τον καλύτερο τρόπο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταστροφ-
ής στη νότια Χίο τα επόμενα χρόνια.

Μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο ο κ. Αποστόλου κατευθύνθηκε στο
χωριό Βέσσα όπου και συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής καθώς και
με τον δήμαρχο Μανώλη Βουρνού και τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα
Παπαδόπουλο.

Οι θεσμικοί φορείς του νησιού αλλά και οι κάτοικοι ζήτησαν τη λήψη σει-
ράς μέτρων με δεδομένο ότι για πολλά από τα χωριά της νότιας Χίου,
όπως η Βέσσα, η παραγωγή της μαστίχας είναι η μοναδική πηγή εσόδων.

Εκτός των άλλων ζήτησαν αποζημίωση για όσους έχασαν το φυτικό
τους κεφάλαιο αλλά και αποζημιώσεις για όσους είναι ασφαλισμένοι στον
ΕΛΓΑ.

Επίσης ο πρόεδρος της Βέσσας ζήτησε φοροαπαλλαγή για τους
κατοίκους των οικισμών που επλήγησαν.

ΠΠρροοφφυυλλαακκιισσττέέοοςς  γγιιαα  1122  εεμμππρρηησσμμοούύςς
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  έέννααςς  3377χχρροοννοοςς

Προφυλακιστέος κρίθηκε ένας
37χρονος Έλληνας, ως υπαίτιος
πρόκλησης 12 πυρκαγιών από
πρόθεση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική
Υπηρεσία, ο 37χρονος είναι
υπαίτιος για πυρκαγιές που
εκδηλώθηκαν σε αγροτοδασικές
εκτάσεις στην περιοχή Νεόκτιστα
Ασπροπύργου την περίοδο Ιουνίου
– Ιουλίου.

Ένα όμορφο «ταξίδι» εθελοντισμού και αλληλεγγύης
από την ομάδα δράσης του ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. Άνω Λιοσίων 

Δράση άξια θαυμασμού είναι
εκείνη της ομάδας εθελοντι-
σμού των ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ.

Άνω Λιοσίων , η οποία αφορά την
ενίσχυση του Χαμόγελου του Παιδιού.
Μέλη της ομάδας δράσης αποτελούμε-
να από μαθητές και καθηγητές μετέφερ-
αν και παρέδωσαν είδη ιματισμού,
παιχνίδια, ποδήλατα και βρεφικά είδη
και πάλι στο "Χαμόγελο του παιδιού"
(σπίτι Περιστερίου). Η ομάδα είχε την
ευκαιρία να ενημερωθεί για τη δραστηρ-
ιότητα του ιδρύματος και να ξεναγηθεί στους χώρους του. Κυρίως όμως είχε την ευκαιρία να γνωρίσει παιδιά που
φιλοξενούνται στο ίδρυμα και να συνομιλήσει μαζί τους εισπράττοντας ζεστά, αληθινά χαμόγελα και δύναμη από
τη δύναμή τους. Η ομάδα  θα συνεχίσει τη δράση της επιδιώκοντας να εμπλέξει περισσότερο σε αυτή τους μαθη-
τές, τους καθηγητές και την τοπική κοινωνία του Δήμου Φυλής σε αυτό το όμορφο «ταξίδι» εθελοντισμού και
αλληλεγγύης.Συνεχίζουμε....Βοηθήστε μας, να βοηθήσουμε! Επικοινωνία με την ομάδα εθελοντισμού: 2ο ΕΚ
(Εργαστηριακό Κέντρο) Δυτικής Αττικής στα Άνω Λιόσια - 2102472960


