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Ασπρόπυργος
Λιόσης Αναστάσιος Κ. Ειρήνης 2 & Αγίου

Δημητρίου, 2105580218

Ελευσίνα
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Αχαρνές
Λουτσίδου Αριάδνη Πάρνηθος 95, 

2102445975

Άνω Λιόσια
Κατζιλιεράκη Βασιλική Α. Τσακάλωφ 11 & 

Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ. 

Παπανδρέου Γεωργίου 4, 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά άστατος με πιθανότητα βροχοπτώσεων.

Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί
  μεταξύ 20-28 βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αδριανός, Αδριανή, Αδριάνα, 

Αντριάνα, Ανδριάννα, Ανδριαννή, Ανδριάνα
Ναταλία, Ναταλίνα, Ναταλή, Νάταλι

Αγίων Αδριανού και Ναταλίας

Στα χέρια της
ΕΛ.ΑΣ.
κύκλωμα 
΄́μαμούθ΄́

Διοχέτευε παράνομα
POS σε καταστήματα των
Αχαρνών και Καματερού 

Κύκλωμα παράνομης διακίνησης και χρήσης μηχανημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω καρτών (POS), με σκοπό την
παράκαμψη των capital controls και τη φοροδιαφυγή, αποκάλυψαν η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η Διεύθυνση
Οικονομικής Αστυνομίας και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Με ένα κοινό σχέδιο εντόπισαν και κατάσχεσαν 164 τερματικά ηλεκτρονικών συναλλαγών, τα οποία διακινούνταν από επιχειρη-
σιακό κέντρο στη Βουλγαρία, που είχε έδρα στο Λουξεμβούργο, ενώ η εκκαθάριση των τραπεζικών συναλλαγών γίνονταν στη Μάλτα.

Όπως ανακοίνωσαν από κοινού, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής και ο διευθυντής της Οικονομικής
Αστυνομίας, Μανόλης Πλουμής, συνελήφθησαν 23 άτομα, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε πελατολόγιο πώλησης 1.195 τέτοιων μηχαν-
ημάτων σε 971 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε 73 επιχειρήσεις του εξωτερικού. Το πελατολόγιο βρίσκεται στα χέρια της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων Εσόδων, η οποία τώρα θα διενεργήσει ελέγχους σε κάθε μία από αυτές, για να διαπιστώσει αν συντρέχουν, όπως
φαίνεται, και λόγοι φοροδιαφυγής.

Η εταιρία που διακινούσε, μέσω Βουλγαρίας, τα αυτόματα μηχανήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών, φέρει την επωνυμία My POS.
Όπως διευκρινίστηκε στην συνέντευξη Τύπου, οι επιχειρηματίες που τα είχαν προμηθευτεί, κυρίως από τον χώρο του τουρισμού, είχαν
τη δυνατότητα, μέσω αυτών, να παρακάμπτουν τα capital controls. Μέσω της κάρτας που προμηθεύονταν μαζί με τα μηχανήματα,
μπορούσαν να κάνουν αναλήψεις μετρητών έως 15.000 ευρώ το μήνα και να αποστέλλουν σε Τράπεζες του εξωτερικού επίσης έως
100.000 ευρώ το μήνα. Επίσης, καθώς τα μηχανήματα αυτά δεν είναι συνδεδεμένα με Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, οι κάτοχοί
τους έχουν τη δυνατότητα φοροδιαφυγής, καθώς καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος μέσω διασταυρώσεων τραπεζικών λογαριασμών
από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Αναλυτικότερα, στο πρώτο στάδιο του ελέγχου που υλοποιήθηκε από 1 έως 3 Αυγούστου 2016 από την Διεύθυνση Οικονομικής
Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επιχειρήσεις στο Καματερό, στις Αχαρνές και στην Κόρινθο, που διέθεταν στην ελληνι-
κή αγορά τα συγκεκριμένα μηχανήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στην επιχείρηση στο Καματερό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 88
τερματικά μηχανήματα, καθώς και πελατολόγιο από το οποίο προέκυπτε η πώληση 1.195 μηχανημάτων σε 971 επιχειρήσεις στην
Ελλάδα, που ασχολούνται κυρίως με τουριστικές δραστηριότητες και σε 73 επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Στην επιχείρηση που έγινε στις Αχαρνές βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 τερματικά μηχανήματα, ενώ από το πελατολόγιο της
επιχείρησης στην Κόρινθο διαπιστώθηκε η πώληση 60 μηχανημάτων σε αντίστοιχο αριθμό επιχειρήσεων.

Το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης υλοποιήθηκε στις 4 και 5 Αυγούστου, με ταυτόχρονες δράσεις μεικτών συνεργείων ελέγχων της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Οικονομικής Αστυνομίας, σε τουριστικές περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδι-
κή, Κέρκυρα, Μύκονο, Σαντορίνη, Ηράκλειο Κρήτης και Σάμο.

Σε όλες τις περιπτώσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράβαση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τις επείγου-
σες ρυθμίσεις για τα capital controls, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους κατά τόπους αρμόδιους εισαγγελείς.

ΤΤεερράάσσττιιεεςς  οοιι  εελλλλεείίψψεειιςς  χχώώρρωωνν  
σστταα  κκοοιιμμηηττήήρριιαα  ΜΜεεγγάάρρωωνν
ΘΘαα  ττεεθθοούύνν  ννέέοοιι  κκααννοοννιισσμμοοίί  ππρροοσσααρρμμοοσσμμέέννοοιι  σστταα    
κκοοιιννωωννιικκάά  δδεεδδοομμέένναα  ττηηςς  εεπποοχχήήςς

Νέο, ενιαίο κανονισμό κοιμητηρίων δημοσιεύει και θέτει σε δημόσια
διαβούλευση ο Δήμος Μεγαρέων. Είναι μια σοβαρή προσπάθεια
εκ μέρους του Δήμου με την οποία επιδιώκεται να τεθούν σαφείς

όροι, προσαρμοσμένοι στα  κοινωνικά δεδομένα της εποχής, με δεδομένη
την έλλειψη επαρκών χώρων ταφής στα υπάρχοντα δύο νεκροταφεία.

Ιδιαίτερα στο κοιμητήριο της Νέας Περάμου παρουσιάζονται τερματικές
ελλείψεις χώρων εξ αιτίας της μετανάστευσης και μεταδημότευσης μεγάλου
αριθμού ετεροδημοτών στην εν λόγω Δημοτική Κοινότητα.

Ο προτεινόμενος κανονισμός τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, κατόπιν
θα τεθεί στην κρίση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και τέλος στην
κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο έχει και την αρμοδιότητα της
τελικής έγκρισης.

Ο καθένας μπορεί να διατυπώσει επί του κανονισμού προτάσεις, παρ-
ατηρήσεις, επισημάνσεις   είτε ηλεκτρονικά στο email kalafant@yahoo.com
είτε να τις αποστείλει ταχυδρομικώς στο Δήμο Μεγαρέων, στη Διεύθυνση
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  (Γ. Μαυρουκάκη & Χρ.
Μωραΐτου ΤΚ: 191 00) μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2016.Το Δημοτικό Κοιμ-
ητήριο Μεγάρων έχει έκταση  26 στρεμμάτων ενώ αυτό της Νέας Περάμου
7 στρέμματα.

Στο κοιμητήριο των Μεγάρων υπάρχει ένα οστεοφυλάκιο. Μέσα στον χώρο υπάρχει ο ναός των Αγίων Θεοδώρων.
Στο κοιμητήριο της Νέας Περάμου υπάρχουν δύο οστεοφυλάκια και ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου.
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ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ Η 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ 

ΝΝΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΘΘΟΟΥΥΝΝ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΟΟΙΙ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΡΡΑΑΤΤΗΗΘΘΕΕΝΝΤΤΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝ  ΟΟΙΙ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΙΙ

Ανησυχητικές οι προβλέψεις της ΚΕΔΕ
για την κατάρτιση των φετινών προϋπολογισμών των Δήμων 

Σε Κέντρα Φιλοξενίας
για Ασυνόδευτους
Ανηλίκους για μακρ-

όχρονη διαμονή αναμένεται
να μεταφερθούν τις επόμε-
νες ημέρες, οι ανήλικοι πρό-
σφυγες που βρίσκονται στην
Αμυγδαλέζα.

Στις αρχές της προη-
γούμενης εβδομάδας μεταφ-
έρθηκαν 10 ασυνόδευτοι
ανήλικοι στο Κέντρο Φιλο-
ξενίας του Ερυθρού Σταυρού
στην Αγριά στο Βόλο ενώ την
Τετάρτη και την  Πέμπτη
μεταφέρθηκαν 12 συνολικά, ασυνόδευτοι ανή-
λικοι στο Κέντρο Φιλοξενίας του Ιδρύματος
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης στα Ανώγεια
της Κρήτης, οι οποίοι βρίσκονταν στα κρατ-
ητήρια αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη.

Στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκτός
των υπηρεσιών του υπουργείου Εσωτερικών-

Μεταναστευτικής Πολιτικής, συμμετέχουν το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το υπουρ-
γείο Εργασίας δια της αναπληρώτριας υπουρ-
γού Θεανώς Φωτίου, το Εθνικό Κέντρο Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, η ΜΚΟ «ΜΕΤΑδραση», ο
Ερυθρός Σταυρός και το Ίδρυμα Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης.

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ασπροπύρ-
γου για το σημαντικό αυτό ζήτημα ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 24
Αυγούστου 2016, όμως ακυρώθηκε λόγω μη απαρτίας και θα επαναληφθεί την

Δευτέρα 29 Αυγούστου, στις 19:00, (λόγω ακύρωσης της 1ης – μη απαρτία),  στην Αίθ-
ουσα Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, Αλ. Παναγούλη 13, πλατεία
Αγίου Δημητρίου.    Ο Δήμος Ασπροπύργου με ανακοίνωσή του καλεί τους  ενδιαφερό-
μενους συμμετέχοντες να προσέλθουν στην  2η συνεδρίαση της Επιτροπής , προκειμέ-
νου να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου
Ασπροπύργου για το έτος 2017.

Φωτιά καίει δασική έκταση
στο Ρουπάκι Ασπροπύργου

Πυρκαγιά
σε δασι-
κή έκτα-

ση ξέσπασε αργά
το  στην περιοχή
Ρουπάκι στον
Ασπρόπυργο.

Στο σημείο έχει
σπεύσει ισχυρή
δύναμη της Πυρο-
σβεστικής που
αποτελείται από
21 πυροσβέστες
με 7 οχήματα
καθώς και 20
άτομα πεζοπόρο
τμήμα.

Σημειώνεται ότι
οι θυελλώδεις
άνεμοι και το σκο-
τάδι δυσχερ-
αίνουν τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής.

Τις ανησυχίες τους βασίζουν στην ΚΕΔΕ εξ αιτίας του
γεγονότος είναι ακόμα ασαφές αν η κυβέρνηση
αποδώσει στους Δήμους τις προϋπολογισθείσες

επιχορηγήσεις για το 2016.
Επιπροσθέτως οι ανησυχίες εντείνονται εφόσον οι Δήμαρχοι

βλέπουν την προοπτική η κυβέρνηση να μειώσει περισσότερο
τις τακτικές επιχορηγήσεις για το 2017 χωρίς μάλιστα την
επίσημη ενεργοποίηση του μηχανισμού δημοσιονομικής προ-
σαρμογής του κοινώς αποκαλούμενου «κόφτης».ΚΕΔΕ

Με αυτά τα δεδομένα, το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης
αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με τους Υπουργούς Οικονο-
μικών και Εσωτερικών προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε
σειρά ερωτημάτων για εκκρεμότητες που υφίστανται σήμερα σε
ότι αφορά στα οικονομικά των δήμων, τόσο για το τρέχον οικο-
νομικό έτος όσο και για το 2017.

Το πρώτο ζήτημα που θα τεθεί είναι πώς θα κλείσει ο προϋ-
πολογισμός του 2016, δεδομένου ότι στην υπουργική απόφα-
ση με βάση την οποία οι δήμοι θα συντάξουν τον προϋπολογι-
σμό 2017 δεν υπάρχει σχετική αναφορά.

Η αναφορά που υπάρχει είναι ότι οι δήμοι θα πρέπει να υπο-
λογίσουν ως τακτική επιχορήγηση για το 2017, το ποσό του
Αυγούστου, επί δώδεκα, το οποίο  προβλέπεται να μειωθεί.

Ωστόσο, η δόση του Αυγούστου δεν έχει αποδοθεί ακόμη
στους δήμους αφενός και αφετέρου, το υπουργείο Εσωτερικών
σχεδιάζει την ανακατανομή περίπου 20 εκ. ευρώ από την τακ-
τική επιχορήγηση του 2016, υπέρ των ορεινών και των μικρών
νησιωτικών δήμων. 

Γεγονός που σημαίνει ότι κάποιοι δήμοι θα έχουν μείωση στα
έσοδά τους, ενώ θα δημιουργηθεί και μεγάλο πρόβλημα στον
ισοσκελισμό των προϋπολογισμών τους.

Η ΚΕΔΕ προτείνει, μόνο για φέτος, αντί της ανακατανομής
των 20 εκ. ευρώ από την έτσι κι αλλιώς ισχνή επιχορήγηση των
δήμων, να κατανεμηθεί στους μικρούς και νησιωτικούς δήμους,
που έχουν διαπιστωμένες αδυναμίες λειτουργίας και μεγάλες
ελλείψεις, ένα ποσό 20 εκ. ευρώ, είτε από έκτακτη επιχορήγηση
από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε με έκτακτη ενίσχυση των
ΚΑΠ, είτε από τον Λογαριασμό Εξυγίανσης των δήμων, είτε
από πόρους του τέλους διαφήμισης και ακίνητης περιουσίας.
Με τον τρόπο αυτό δεν θα διαταραχθούν και τα έσοδα των
δήμων.

Το δεύτερο ζήτημα που θα τεθεί προκειμένου να είναι

δυνατός ο ισοσκελισμός των προϋπολογισμών 2016 και να
απομακρυνθεί ο κίνδυνος ένταξης δήμων σε πρόγραμμα επι-
τήρησης, με αποκλειστική ευθύνη του κεντρικού κράτους, είναι
το εξής:

•        Να αποδοθεί η  ΣΑΤΑ, που αν και έχει ήδη παρέλθει το
πρώτο οκτάμηνο,  έχουν καταβληθεί μόνο 47 εκ. ευρώ, από τα
προϋπολογισθέντα 141 εκ. ευρώ για το 2016, και

•        Να αποδοθεί η δόση των παρακρατηθέντων, ύψους
214 εκ. ευρώ.

Σε ότι αφορά στην κατάρτιση των προϋπολογισμών 2017,
στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, υπογραμμίστηκε για να
καταστεί αυτό δυνατό, πρέπει να συντρέξουν οι εξής συγκεκρι-
μένες προϋποθέσεις:

Να δεσμευτεί η κυβέρνηση για την πλήρη υλοποίηση του
προϋπολογισμού 2016, ιδιαίτερα θα πρέπει να γνωρίζουν οι
δήμοι το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των παρακρατηθέντων
και της ΣΑΤΑ.

Να αυξηθεί η τακτική επιχορήγηση (ΚΑΠ) κατά ποσό του-
λάχιστον του κόστους των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων
(δημοτική αστυνομία, σχολικοί φύλακες, αλλά και των σχολικών
καθαριστριών.

Να υπάρξει απόδοση από το 2017 της «νέας» γενιάς παρα-
κρατηθέντων πόρων των δήμων από το 2009 μέχρι και σήμε-
ρα συνολικού ύψους τουλάχιστον 10 δις ευρώ.

Να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τους υπε-
ρχρεωμένους δήμους, να γίνει κατανομή του σχετικού ποσού
των 85 εκ. ευρώ από το Λογαριασμός Εξυγίανσης.

ΣΣεε  κκέέννττρραα  φφιιλλοοξξεεννίίααςς  
οοιι  ααννήήλλιικκοοιι  ππρρόόσσφφυυγγεεςς  πποουυ  ββρρίίσσκκοονντταανν  σσττηηνν  ΑΑμμυυγγδδααλλέέζζαα
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5o Jazz φεστιβάλ στο Πάρκο Τρίτση

Για 5η χρονιά ο Δήμος
Ιλίου διοργανώνει ένα
από τα μεγαλύτερα

jazz φεστιβάλ στην Ελλάδα, το
οποίο αποτελεί σημείο
αναφοράς για επισκέπτες,
λάτρεις του είδους, από όλη την
Αττική. Το 5ο jazz στο Πάρκο θα
πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου, στο
θέατρο του Πάρκου
Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή ς

Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» και εντάσσεται στο πρόγραμμα του
Πολιτιστικού Σεπτέμβρη του Δήμου.

Ένα ξεχωριστό τρίωρο πρόγραμμα jazz μουσικής με δεκατρείς αξιόλογους
σολίστες, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Τρανταλίδη, θα μας
ταξιδέψουν σε μια ονειρική βραδιά με υπέροχους jazz  αυτοσχεδιασμούς.

Με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και ξένων μουσικών του είδους, το «jazz
στο Πάρκο» ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2010 και φιλοξενείται πάντοτε στον
ανεκτίμητης οικολογικής αξίας χώρο του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», από όπου το
φεστιβάλ πήρε και την ονομασία του.

Στο 5ο jazz στο Πάρκο συμμετέχουν οι Triplicity με τους Πάνο Βασιλόπουλο,
Γιώργο Σταυρουλάκη και Παναγιώτη Μπουραζάνη, οι Τέρη Βακιρτζόγλου Trio με
τους Νίκο Αναδολή, Κώστα Κωνσταντίνου και Γιάννη Παπαδούλη, καθώς και οι
EΡΤΑ με τους Tony Lakatos, Βασίλη Ξενόπουλο, Δημήτρη Παπαδόπουλο, Παντελή

Ανακοίνωση του Γιάννη Σγουρού για τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στη διαχείριση των απορριμμά-
των: ‘’Μέσα σε δύο χρόνια από την ανάληψη των

καθηκόντων της, η κα Δούρου κατάφερε να φέρει τη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων της Αττικής στο απόλυτο αδιέξοδο και
απέναντί της τους πάντες και τα πάντα.

Έφερε απέναντί της τους Δήμους που ανησυχούν καθώς
βλέπουν ότι δεν έχει προχωρήσει στο παραμικρό ο Περιφερ-
ειακός Σχεδιασμός και επιπρόσθετα επειδή αφαίρεσε αιφνίδια
αρμοδιότητες από τον ΕΔΣΝΑ και τις μετέφερε στην Περιφέρ-
εια Αττικής.

Έφερε απέναντί της τους εργαζομένους, που βλέπουν την
επέλαση των ιδιωτών, τις συμβάσεις παραχώρησης, τις αναθ-
έσεις να πέφτουν «βροχή», παρά τις περί αντιθέτου διαβε-
βαιώσεις. 

Έφερε απέναντί της τις συλλογικότητες και τους τοπικούς
φορείς που ενώ πρώτα την στήριζαν πλέον βλέπουν ότι το
κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής και η κατάργηση των εγκαταστά-
σεων στο Γραμματικό ήταν απροκάλυπτη κοροϊδία.

Το κυριότερο ωστόσο όλων είναι ότι η κα Δούρου και η
σημερινή Περιφερειακή Αρχή εγκλώβισαν στις ιδεοληπτικές
εμμονές και την ανεπάρκειά τους τη διαχείριση των απορριμ-
μάτων των 5 εκ. πολιτών στην Αττική. 

Πλέον κάθε πολίτης στην Αττική αντιλαμβάνεται ότι το προ-
εκλογικό της πρόγραμμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων
ήταν ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα χωρίς περιεχόμενο και
ο μετεκλογικός της προγραμματισμός ένα μεγαλοπρεπές
«φιάσκο». 

Πρώτα έχασαν, με την ακύρωση των διαγωνισμών που θα
γίνονταν μέσω ΣΔΙΤ (ενώ σε άλλες περιοχές της χώρας
προχωράνε), 200 εκ. € που είχαμε εξασφαλίσει για τη διαχείρ-
ιση των στερεών αποβλήτων της Αττικής από την Προγραμ-
ματική Περίοδο 2007-2013. 

Μαζί με τα κονδύλια αυτά, η Αττική έχασε την ευκαιρία να
αποκτήσει σύγχρονες υποδομές επεξεργασίας αποβλήτων,
εφάμιλλες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Τώρα κινδυνεύουν να χάσουν αντίστοιχα ποσά από την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, αφού εδώ και δυο χρό-
νια και με Κυβέρνηση που τους κάνει κάθε χατίρι, δεν έχουν
καταφέρει να ολοκληρώσουν ούτε την απαιτούμενη Στρατηγι-
κή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ούτε τον νέο
ΠΕΣΔΑ, που σημειωτέον θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος του 2016 και να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για να μπορεί η Αττική να απορροφήσει πόρους.

Σπεύδουν άρον άρον να εκπονήσουν - άγνωστο για ποιο
λόγο μέσω της Περιφέρειας και όχι του αρμόδιου φορέα του
ΕΔΣΝΑ- μελέτες για έργα απροσδιόριστου κόστους και χαρ-
ακτηριστικών, που εκτός του ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν
θα μπορέσουν να υλοποιηθούν, θα γίνουν στις υφιστάμενες
χωροθετήσεις (Φυλή, Γραμματικό, Σχιστό) που 

προέβλεπε ο παλιός ΠΕΣΔΑ, που τον αποκαλούσαν
μήτρα σκανδάλων. Τελικά ποιόν ΠΕΣΔΑ υλοποιούν και ποιον
κοροϊδεύουν;

Και βεβαίως πρόκειται για έργα που ακόμη κι αν, μετά από
χρόνια ολοκληρωθούν, δεν θα καλύπτουν ούτε τις μισές
ποσότητες από όσες παράγονται στο λεκανοπέδιο της Αττι-
κής, ούτε φυσικά τους στόχους για την ανακύκλωση.

Το μόνο λοιπόν «σκάνδαλο» που συμβαίνει στην διαχείρι-
ση των απορριμμάτων στην Αττική τα τελευταία δύο χρόνια
είναι η πολιτική της σημερινής Περιφερειακής Αρχής, που
θυσίασε την πρόοδο του τόπου και την επίλυση ενός τόσο
σοβαρού και πολυδιάστατου προβλήματος, στο βωμό του
στενού, κομματικού της ακροατηρίου.

Δυο χρόνια μετά και το πισωγύρισμα στη διαχείριση των
απορριμμάτων - για το οποίο πολύ έγκαιρα είχαμε προειδο-
ποιήσει, προσπαθώντας με κάθε τρόπο πλην όμως μάταια να
πείσουμε - είναι γεγονός. 

Όπως γεγονός είναι και μάλιστα αδιαμφισβήτητο η διαιώνι-
ση του απαράδεκτου μοντέλου της ντροπής στη Φυλή από
την οποία θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται να εξαρτάται για
πολλά χρόνια ακόμη, το απρόσκοπτο της διαχείρισης των
απορριμμάτων του λεκανοπεδίου. 

Για όλα τα παραπάνω η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τη
διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, τους υποβολείς της και τα
φερέφωνά της (εξαιρουμένων των Περιφερειακών
Συμβούλων), που με τους πειραματισμούς, την ανεπάρκεια
και τις εμμονές τους οδηγούν τη διαχείριση των απορριμμά-
των σε εξαιρετικά επικίνδυνα μονοπάτια.

Κλείνοντας και μερικά σημεία ως απαντήσεις στα όσα
έχουν γραφεί ή ειπωθεί τις τελευταίες μέρες :

1. Το πρόβλημα δεν έγκειται στην Περιφέρεια ή στους
Δήμους της Αττικής ως βαθμούς διοίκησης. 

Και κακώς η ΚΕΔΕ εγκαλεί την Περιφέρεια Αττικής, γενικώς
και αορίστως. Το πρόβλημα είναι η σημερινή διοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής με τους ανερμάτιστους σχεδιασμούς της.
Εμείς ως διοίκηση του ΕΔΣΝΑ μέσα σε δύο χρόνια θητείας
εξυγιάναμε τον βουτηγμένο στα χρέη φορέα, τον ανασυγκρο-
τήσαμε, προχωρήσαμε στην υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ με τη
σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ελληνικής
Κυβέρνησης, των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επο-
μένως γενικόλογοι αφορισμοί και τσουβαλιάσματα, ούτε βοηθ-
ούν, ούτε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Άλλωστε ας
μην ξεχνάμε ότι η αρμοδιότητα διαχείρισης απορριμμάτων
αποτελούσε για δεκαετίες αποκλειστικότητα των Δήμων και
της Κεντρικής Διοίκησης, με τα γνωστά σε όλους αποτελέ-
σματα.

2. Κατά τη διάρκεια της θητείας μας δεν διανοηθήκαμε
ποτέ να υποκαταστήσουμε τη λειτουργία του ΕΔΣΝΑ ή να
παραμερίσουμε τον Α’ βαθμό Αυτοδιοίκησης. Θυμίζουμε ότι
προϊσταμένη αρχή και για τα τέσσερα έργα των Μονάδων
Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Αττική που θα γίνονταν με
τη μορφή των ΣΔΙΤ, αλλά και των έξι έργων για την Αποκατά-
σταση 21 ΧΑΔΑ στην Αττική, προϋπολογισμού σχεδόν μισού
δις ευρώ ήταν ο ΕΔΣΝΑ. 

3. Προσωπικά ήμουν παρών σε όλες τις συνεδριάσεις
της Εκτελεστικής Επιτροπής, οι οποίες για λόγους διαφάνειας
μεταδίδονταν απευθείας από το διαδίκτυο. Στις περισσότερες
εξ αυτών παρίσταντο όλα τα μέλη της, και όχι όπως γίνεται
σήμερα που για το κρίσιμο θέμα της διαχείρισης των απορρ-
ιμμάτων της Αττικής μια για κονδύλια εκατομμυρίων ευρώ,
αποφασίζουν 4 μόλις άτομα με την Περιφερειάρχη μονίμως
απούσα.

4. Το επαναλαμβανόμενο επιχείρημα της σημερινής
διοίκησης ότι τάχα δεν προχωρήσαμε ως οφείλαμε στην αναθ-
εώρηση του ΠΕΣΔΑ δεν ευσταθεί και το ξέρουν πολύ καλά.
Και τούτο διότι για να αναθεωρηθεί ο ΠΕΣΔΑ έπρεπε να έχει
ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού πράγ-
μα που μέχρι τη λήξη της θητείας μας δεν είχε λάβει χώρα. Να
σταματήσει επομένως αυτό το παραμύθι περί της αναθεώρη-
σης του ΠΕΣΔΑ.

5. Τέλος το ακούσαμε και αυτό, «κύκλοι», λέει, της Περ-
ιφέρειας Αττικής υποστηρίζουν ότι ήταν ο Γ. Σγουρός που
επεδίωξε ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ να είναι ex officio ο Περιφ-
ερειάρχης Αττικής πράγμα που δήθεν «πέτυχε» με το άρθρο
211 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης». Αγνοούν προφανώς
ότι ο Καλλικράτης ψηφίστηκε το Μάιο του 2010, πολύ πριν
δηλαδή τις αυτοδιοικητικές εκλογές του ιδίου έτους και τις
ανακηρύξεις των υποψηφιοτήτων. 

Επίσης αγνοούν το γεγονός ότι από την εποχή της Νομα-
ρχίας Αθηνών υπήρξα εξ αρχής αντίθετος σε οποιαδήποτε
ανάμειξη του β  ́ βαθμού αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των
απορριμμάτων. ‘’

Δέσποινα  Οικονόμου 
Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Ελευσίνας Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Ελευσίνας 
«Συγχαρητήρια σε όλους. Ένα νέο κεφάλαιο

ανοίγεται στην ζωή σας. Μια όμορφη περίοδος,
γεμάτη νέες εμπειρίες και γνώσεις»

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και
ΤΕΙ της χώρας θα ήθελα να συγχαρώ  από καρδιάς τους μαθητές-μαθήτριες
αλλά και τους γονείς και εκπαιδευτικούς για την επιτυχία τους.

Οι προσπάθειες όλων δεν πήγαν χαμένες. Με υπομονή, επιμονή, θάρρος, ψυχραιμία
και αποτελεσματικότητα καταφέρατε το ποθητό αποτέλεσμα.
Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγεται στην ζωή σας. Μια όμορφη περίοδος, γεμάτη νέες εμπει-
ρίες και γνώσεις. Οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσετε θα είναι πολλές . Οπλισμένοι
με δύναμη και κουράγιο θα ξεπεράσετε κάθε εμπόδιο. Άλλωστε κερδίσατε τον πρώτο
μεγάλος σας  αγώνα . 
Όσοι δεν καταφέρατε να εισαχθείτε στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν πρέπει να απο-
γοητεύεστε. Οι ευκαιρίες που δίνονται είναι πολλές . Ο καθένας με τον δικό του τρόπο
θα βρει τον δρόμο του. 
Όλοι όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι οδηγός στην ζωή σας είναι το ήθος , η ακεραιότ-
ητα και η πίστη στον άνθρωπο.
«Συγχαρητήρια  σε όλους».

Δέσποινα  Οικονόμου
Αντιδήμαρχος Παιδείας

ΣΣεε  ττέέλλμμαα  ηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή
Γιάννης Σγουρός:«Αθετήθηκαν όλες οι προεκλογικές δεσμεύσεις. Σε κίνδυνο οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις»
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Μήνυμα Δημάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας, Γιάννας Κριεκούκη 
για τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016

‘‘’’ΕΕίίμμαασσττεε  ππεερρήήφφααννοοιι  γγιιαα  όόλλοουυςς  εεσσάάςς  πποουυ  δδοοκκιιμμάάζζεεττεε  ττιιςς  
ιικκααννόόττηηττέέςς  σσααςς  κκααιι  πποουυ  ττοολλμμάάττεε  γγιιαα  ττοο  μμέέλλλλοονν  σσααςς’’’’

ΗΔήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Γιάννα Κριεκούκη,
με αφορμή  τα αποτελέσματα  των Πανελλαδικών
Εξετάσεων 2016 δήλωσε : Θέλω να εκφράσω τα

συγχαρητήριά μου σε όλα τα παιδιά, είτε πέτυχαν είτε όχι, για
τον αγώνα που έδωσαν και τις επίμονες προσπάθειες που
κατέβαλαν. Είμαστε περήφανοι για όλους εσάς που δοκιμά-
ζετε τις ικανότητές σας και που τολμάτε για το μέλλον σας.

Για τους επιτυχόντες θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο.
Εύχομαι δύναμη, επιμονή και αισιοδοξία στο καινούργιο, για
εσάς, στίβο της γνώσης και της επιστημονικής σας σταδιο-
δρομίας. Από τη δική σας επιτυχία παίρνουμε και εμείς
δύναμη. Είστε παραδείγματα προς μίμηση για όλους μας,
είστε τα μελλοντικά στηρίγματα της κοινωνίας μας και ο δρό-
μος της προόδου και ενός καλύτερου μέλλοντος.

Σε όσους δεν πέτυχαν τους στόχους τους  αξίζει επίσης
ένα μεγάλο μπράβο. Ο δρόμος της προσπάθειας είναι
εκείνος που σας θωρακίζει και σας κάνει πλουσιότερους σε

εμπειρίες αλλά και σε ικανότητες. Με τη δική σας δύναμη θα ανοίξετε νέους ορίζοντες επιλογών και θα χαράξετε ένα
δρόμο λαμπρής σταδιοδρομίας.

Θερμά συγχαρητήρια και στους αφανείς ήρωες αυτής της προσπάθειας, τους γονείς, τους παππούδες και τις για-
γιάδες που σήκωσαν από την δική τους μεριά και με ποικίλους τρόπους το βάρος αυτού του αγώνα. Εύχομαι να είστε
πάντα περήφανοι για τα παιδιά σας, να τα καμαρώνετε σε κάθε τους κατάκτηση, μικρή ή μεγάλη, και κυρίως να είστε
πάντα υγιείς και δυνατοί γιατί ένα είναι σίγουρο: για εσάς ο αγώνας δεν τελειώνει ποτέ.

Απευθυνόμενοι στους εκπαιδευτικούς θα ήθελα να εκφράσω , ως εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας, όχι μόνο τα
συγχαρητήριά μου αλλά και τις ευχαριστίες όλων μας που κάθε χρόνο δοκιμάζεστε και αγωνιάτε και κάθε χρόνο είστε
έτοιμοι με την επιστημονική κατάρτιση, τον επαγγελματισμό, το βαθύ σας ενδιαφέρον και το ήθος σας να εκπαιδεύε-
ται τους μελλοντικούς επιστήμονες και να γαλουχείτε άριστους πολίτες.

Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί

Ο Δήμος μας είναι περήφανος για τα παιδιά μας και θα σταθεί δίπλα τους με όποιο τρόπο αυτό είναι δυνατό. Για
άλλη μια χρονιά τα παιδιά μας πέτυχαν. Για άλλη μια χρονιά τα παιδιά μας έδειξαν πίστη στις ικανότητές τους και επι-
μονή στις προσπάθειές τους. Τα δικά τους φτερά σηκώνουν ακόμα πιο ψηλά όλους εμάς…Συγχαρητήρια!

ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  ζζηηττάά  ττηη  σσυυμμββοολλήή  ττωωνν  πποολλιιττώώνν  
σσττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  ττωωνν  ππυυρρκκααγγιιώώνν

ΟΟΔήμος Μεγαρέων καλεί όλους τους πολίτες να
συμβάλλουν στην πρόληψη των πυρκαγιών και σε
ανακοίνωσή του επισημαίνει τα εξής: Επειδή

προβλέπεται, να συνεχιστούν για πολύ καιρό ακόμα οι
υψηλές θερμοκρασίες, παρακαλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι
συνδημότες, να επαγρυπνούν συνεχώς, όπου κι αν
βρίσκονται, ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι κατα-
στροφικές πυρκαγιές. 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων  κ. Γρηγόρης Σταμούλης με
δήλωσή του,  ενημερώνει τους πολίτες των Μεγάρων και
της Νέας Περάμου τονίζοντας τα εξής:

«Η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης πρέπει
να  είναι υπόθεση όλων μας, διότι αυτά δεν έχουν σύνορα,
ανήκουν σε όλους γενικώς και κυρίως ανήκουν στις επό-
μενες γενιές, επομένως έχουμε ιερή υποχρέωση να τα δια-
φυλάξουμε με κάθε τρόπο. Η καταστροφή των δασών και
του περιβάλλοντος είναι η καταστροφή του παρόντος και
του μέλλοντος.  Το φυσικό περιβάλλον και η αγροτική παρ-

αγωγή είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιο της περιοχής μας και η καταστροφή του θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά σε όλους
και όχι μόνο στους ιδιοκτήτες. 

Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες να ευαισθητοποιηθούν και να επαγρυπνούν, προκειμένου να προλάβουμε και
να αποτρέψουμε:

Την εκδήλωση πυρκαγιών από τυχόν εμπρησμούς.
Τις επιπόλαιες ενέργειες  και συμπεριφορές, που θέτουν αυτήν την περίοδο σε κίνδυνο το δάσος και το περιβάλ-

λον, όπως τα αναμμένα τσιγάρα, το ψήσιμο στην ύπαιθρο, το κάψιμο χόρτων, η εναπόθεση εύφλεκτων υλικών σε
κάμπους και σε δάση, η ηλεκτροκόληση στην ύπαιθρο, κλπ.

Καλούμε όλους τους πολίτες να συνεργάζονται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρχές, και να ενημερώνουν
πάραυτα για οτιδήποτε πέφτει στην αντίληψή τους και μπορεί να προλάβει δυσάρεστες καταστάσεις.

Να συμμετέχουμε όλοι  προληπτικά, για να αποτρέψουμε το κακό πριν γίνει και, αν εκδηλωθεί πυρκαγιά, να συμμε-
τέχουμε επικουρικά στις πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της. 

Η ευθύνη μας ως πολίτες για την προστασία του περιβάλλοντος και της αγροτικής γης είναι ευθύνη απέναντι στην
οικογένειά μας, στον Δήμο μας και  στην Πατρίδα μας, ιδιαίτερα τώρα, που περνά σκληρή δοκιμασία.»

Εγγραφές έως την 1η
Σεπτεμβρίου 

στα ΚΔΑΠ Χαϊδαρίου 

Οι γονείς θα πρέπει να 
προσκομίσουν τα voucher 

στην Κοινωφελή Επιχείρηση
του Δήμου 

Ανακοινώθηκαν από την ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr)
τα οριστικά αποτελέσματα για τα Κέντρα Δημιο-
υργικής Απασχόλησης Παιδιών, ΕΣΠΑ 2016
–2017. 
Οι εγγραφές θα διαρκέσουν έως την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2016 και οι γονείς θα πρέπει να προσ-
κομίσουν τα voucher στην Κοινωφελή Επιχείρη-
ση Δήμου Χαϊδαρίου, 8.00 με 15.00,ώστε να
προχωρήσουν στην εγγραφή τους.Πληροφορίες
στο τηλέφωνο 213-2047364.

Συγχαρητήρια 
στους επιτυχόντες 2016

από την Ένωση 
Συλλόγων Γονέων Άνω

Λιοσίων

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
Ανω Λιοσίων εκφράζει τα συγχαρητήρια της σε

όλους τους μαθητές και τι μαθήτριες που πέτυχαν
την εισαγωγή τους στα Ανώτατα & Ανώτερα

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα κάθε βήμα σας και μια
καινούργια επιτυχία, ευχές για μια ανώτερη 

σταδιοδρομία, με υγεία, χαρά, δημιουργία αλλά
και ήθος, ανθρωπιά και αγάπη προς τους

συνανθρώπους.
Και σε όλα τα παιδιά που δεν τα κατάφεραν αυτή

τη φορά, να τους θυμίσουμε ότι πρέπει να
συνεχίσουν την προσπάθεια ώστε με κόπο και
δουλειά να καταφέρουν τις επιτυχίες που τόσο

αξίζουν. Καλή συνέχεια στη ζωή σας.

Ευχόμαστε σε όλους χίλιες ευχές, και κάθε μέρα
να σας φέρνει πιο κοντά στους στόχους σας.

Με τιμή για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Μπλέτσα Αντωνία           Παπανδρέου Γεωργία
Πρόεδρος                        Γενική Γραμματέας
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ΣΣΥΥΓΓΧΧΑΑΡΡΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΠΠΠΠΟΟΥΥ  
ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΥΥΧΧΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ

ΤΤαα  θθεερρμμάά  μμοουυ  σσυυγγχχααρρηηττήήρριιαα
σσττοουυςς  ννέέοουυςς  κκααιι  ττιιςς  ννέέεεςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ
ΦΦυυλλήήςς  πποουυ  κκααττάάφφεερραανν  νναα  ππεεττύύχχοουυνν
ττοουυςς  σσττόόχχοουυςς  ττοουυςς,,  εεππιισσφφρράάγγιισσμμαα
κκόόππωωνν  κκααιι  ππρροοσσππααθθεειιώώνν..  

ΟΟιι  μμααθθηηττέέςς  μμααςς,,  φφοοιιττηηττέέςς  ππιιαα  ππααιι--
δδιιάά  μμεε  ττααλλέένντταα    κκααιι  κκλλίίσσηη  σσττιιςς  εεππιι--
σσττήήμμεεςς,,  ααπποοττεελλοούύνν  ττηηνν  εελλππίίδδαα  γγιιαα
ττοονν  ττόόπποο  μμααςς  κκααιι  δδίίννοουυνν  σσιιγγοουυρριιάά
γγιιαα  έένναα  κκααλλύύττεερροο  ααύύρριιοο  πποουυ  όόλλοοιι
μμααζζίί  μμπποορροούύμμεε  νναα  χχττίίσσοουυμμεε  ..

ΙΙΕΕΡΡΑΑ  ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣ  ΙΙΛΛΙΙΟΟΥΥ  ––  
ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  &&  ΠΠΕΕΤΤΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΕΕΩΩΣΣ

ΔΔΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  ΕΕΟΟΡΡΤΤΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΙΙΕΕΡΡΟΟ  ΝΝΑΑΟΟ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  
ΦΦΑΑΝΝΟΟΥΥΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΖΖΕΕΦΦΥΥΡΡΙΙΟΟΥΥ

TTο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού
Ναού Παναγίας Γρηγορούσας (Δημοτικής
Ενότητας Ζεφυρίου), σάς καλούν να τιμή-

σετε με την παρουσία σας, τις εκδηλώσεις του Παρ-
εκκλησίου του Ιερού Ναού Παναγίας Γρηγορούσας
Αγίου Φανουρίου, στις 26 & 27 Αυγούστου 2016.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Φανουρίου Ζεφυρίου
πανηγυρίζει αφού έχει την ευλογία να είναι αφιερ-
ωμένος στη χάρη του Αγίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή   26-08-2016
7.00 μ.μ.     Πανηγυρικός Εσπερινός
Σάββατο  27-08-2016
7.00 π.μ.   Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
7.00 μ.μ.   Εσπερινός & περιφορά Εικόνος 

Διανομή δεκαπέντε τόνων
φρούτων από τον Δήμο

Φυλής

Πάνω από δεκαπέντε τόνους φρούτων
(ροδάκινα και δαμάσκηνα) διένειμε η Κοι-
νωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής σε

ωφελούμενους των κοινωνικών προγραμμάτων που
διαχειρίζεται. Αν και βρισκόμαστε στα μέσα
Αυγούστου, η προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ
μεγάλη και δημιουργήθηκαν μικρές ουρές, αλλά με το
χρόνο αναμονής να μην ξεπερνά τα πέντε λεπτά
(ποσοστό προσέλευσης πάνω από 90% των εγγεγρ-
αμμένων οικογενειών). 

Η όσο το δυνατόν μικρότερη ταλαιπωρία των
δημοτών στις διανομές αποτελεί προτεραιότητα για
την Κοινωνική Υπηρεσία, δυστυχώς όμως ο μεγάλος
αριθμός των εγγεγραμμένων αναγκαστικά δημιουργεί
μικρές καθυστερήσεις.  Τα φρούτα που αυτή τη φορά
ήρθαν από παραγωγούς της Νάουσας, διατίθενται
σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την δωρεάν
διανομή αδιάθετων οπωροκηπευτικών προϊόντων.

Παράλληλα με τα φρούτα, διανεμήθηκε και φέτα
από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Φυλής.
Την επόμενη εβδομάδα η Κοινωνική Υπηρεσία έχει
προγραμματίσει τη διανομή σταφυλιών.

Mήνυμα Δημάρχου Χαϊδαρίου
Μ. Σελέκου στους επιτυχόντες μαθητές 

‘’Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή
επιτυχία σε ό,τι κι αν 

ακολουθήσετε και σας καλούμε τα
πάντα στη ζωή σας 

να τα απαιτείτε, να τα διεκδικείτε’’

Τα πιο θερμά
συγχαρητήρια σε
όλους ανεξαιρέτως

τους μαθητές που
διαγωνίστηκαν στις
Πανελλαδικές εξετάσεις για
την είσοδο στα
Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της
χώρας μας. Ήταν ένας
αγώνας, μια μάχη, που δεν
έχει χαμένους μιας και ο
δρόμος της ζωής είναι
όλοςμπροστά σας. Ιδιαιτέρως, θέλουμε να συγχαρούμε
τους επιτυχόντες από τις φτωχές οικογένειες γιατί έδωσαν
διπλή μάχη. Από τη μία, αντιμετώπισαν τους ταξικούς
φραγμούς που έχει διαχρονικά η εκπαίδευση, από την
άλλη, έπρεπε να προοδεύσουν σε ένα πολύ εντατικό και
ανταγωνιστικό εξεταστικό περιβάλλον.
Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία σε ότι κι αν
ακολουθήσετε και σας καλούμε τα πάντα στη ζωή σας να

ΣΣΤΤΟΟ  TTAAXXIISS
Έρχονται από Δευτέρα τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ

Από την προσεχή Δευτέρα 29 Αυγούστου, θα
αρχίσουν να αναρτώνται στο TAXIS τα
εκκαθαριστικά για τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος θα

καταβληθεί σε πέντε δόσεις- η πρώτη έως το τέλος
του Σεπτεμβρίου εφέτος και η τελευταία έως το τέλος
Ιανουαρίου 2017.

Ήδη, από τις 18 Αυγούστου, έχει ολοκληρωθεί η
εκκαθάριση του φόρου και ακολούθησε όλη η διαδι-
κασία, προκειμένου το σύστημα να είναι καθ' όλα
έτοιμο για την ανάρτηση των Ταυτοτήτων Οφειλής για
περίπου 7 εκατομμύρια πολίτες. Το υπουργείο Οικο-
νομικών υπολογίζει ότι από το φόρο θα εισπράξει,
όπως και πέρυσι, 2,65 δισ. ευρώ. Καθώς εφέτος
υπήρξε μείωση αντικειμενικών αξιών σε όλη σχεδόν
την επικράτεια, αλλά και δεν εντάσσονται τα αγροτε-
μάχια στο συμπληρωματικό φόρο, λόγω των πολλών

λαθών στο έντυπο Ε9, περίπου 2,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο και περίπου 2,5
εκατομμύρια πολίτες θα καταβάλουν το ίδιο ποσό σε σχέση με το 2015.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 σχεδιάζεται να ανοίξει αμέσως μετά
την ανάρτηση των εκκαθαριστικών. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, κατοικιών και αγροτεμαχίων, θα έχουν τη δυνατότ-
ητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών- διορθωτικών δηλώσεων Ε9 για την περίοδο 2010-2016, έως το τέλος
του Νοεμβρίου εφέτος και θα ωφεληθούν από την κατά 50% μείωση των προστίμων. Στην περίπτωση κατά την
οποία, λόγω των διορθώσεων, προκύπτει μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ, για να εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό, θα
πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην εφορία και, έως ότου γίνει η νέα εκκαθάριση, οι προη-
γούμενες δόσεις θα συνεχίσουν να είναι απαιτητές.
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ΕΕΠΠΙΙΤΤΥΥΧΧΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΩΩΝΝ
ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΛΛΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ    

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

11οο  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

22οο  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

22οο  ΕΕΠΠΑΑΛΛ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
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ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑΣΣ

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ

11οο  ΕΕΠΠΑΑΛΛ  ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  

11οο  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  

22οο  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  

33οο  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΩΩΝΝ  



ΚΚαατταασσχχέέθθηηκκαανν  δδύύοο  φφοορρττίίαα  μμεε  3355
εεκκααττ..  ττεεμμάάχχιιαα  λλααθθρρααίίαα  ττσσιιγγάάρραα

Δύο σημαντικά φορτία με λαθραία τσιγάρα –συνολικής ποσότητας 34,25 εκατ. τεμαχίων,
που αντιστοιχούν σε διαφυγόντες δασμούς και φόρους 6,2 εκατ. ευρώ– εντόπισαν και
κατάσχεσαν οι τελωνειακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Όπως ανακοινώθηκε από τη ΓΓΔΕ, το Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης κατάσχεσε δύο εμπορευμα-
τοκιβώτια με 23,4 εκατ. τσιγάρα, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να ανέρχονται σε
4,16 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο φορτίο είχε δηλωθεί ως φιάλες κρασιού. Παράλληλα, το Ε’
Τελωνείο Πειραιά κατάσχεσε εμπορευματοκιβώτιο με 10,85 εκατ. τσιγάρα, με τους διαφυγόν-
τες δασμούς και φόρους να φτάνουν στα 2,02 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο φορτίο είχε
δηλωθεί ως έπιπλα. Και τα δύο φορτία είχαν προορισμό την ΠΓΔΜ.
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ΟΟΙΙ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ  ΝΝΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ

ΚΚοομμιισσιιόόνν::  ΗΗ  ααννεεξξααρρττηησσίίαα  ττηηςς  ΕΕΛΛΣΣΤΤΑΑΤΤ      
νναα  γγίίννεειι  σσεεββαασσττήή  ααππόό  όόλλοουυςς

Την ανησυχία της για «δηλώσεις που μοιάζουν να αμφισβητούν την
εγκυρότητα των στοιχείων πάνω στα οποία στηρίζεται το Πρόγραμμα
Σταθερότητας της Ελλάδας» εκφράζει η Επίτροπος Απασχόλησης

Μαριάνε Τίσεν.
Σε συνέντευξή της στα Νέα η ευρωπαία επίτροπος, στην αρμοδιότητα της

οποίας είναι η Eurostat, σημειώνει ότι «για την Κομισιόν και την Eurostat είναι
ξεκάθαρο ότι τα ελληνικά στατιστικά δεδομένα είναι αξιόπιστα και ακριβή κατά
την περίοδο της θητείας του κ. Γεωργίου από το 2010 μέχρι και το 2015».

Παράλληλα, εκφράζει την στήριξή της στον πρώην πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, 

Ανδρέα Γεωργίου,
ο οποίος όπως χαρακ-
τηριστικά αναφέρει
«βοήθησε να αποκα-
τασταθεί η αξιοπιστία
των επίσημων
ελληνικών στατι-
στικών δεδομένων».

Επιπλέον, η  κ.
Τίσεν τονίζει ότι είναι
καίριας σημασίας η

ΕΛΣΤΑΤ να διατηρήσει την ανεξαρτησία της και τον επαγγελματισμό της και
εκφράζει την πεποίθηση ότι αυτή η ανεξαρτησία θα γίνει σεβαστή από όλους.
Σημειώνει τέλος ότι το ευρύτερο θέμα θα αποτελέσει αντικείμενο της δεύτερ-
ης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος και γι' αυτό «έχει ήδη έχει ήδη
μπει στην ατζέντα του Eurogroup της 9ης Σεπτεμβρίου».

ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΣήήμμεερραα    σσττοο  ΣΣττΕΕ  ηη  σσυυζζήήττηησσηη  
γγιιαα  ττιιςς  ππρροοσσφφυυγγέέςς  ττωωνν  εεππττάά  
ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  σσττααθθμμώώνν

Ενώπιον του προέδρου του Συμβουλίου της
Επικρατείας (ΣτΕ), έχουν κληθεί για σήμερα
στις 10 το πρωί οι νομικοί παραστάτες επτά

τηλεοπτικών σταθμών που έχουν περάσει το στάδιο της
προεπιλογής για την χορήγηση των τεσσάρων αδειών
εθνικής εμβέλειας.

Επίσης, ενώπιον του προέδρου του ΣτΕ έχουν κληθ-
εί για αύριο και οι συνήγοροι των υπουργών Οικονο-
μικών και Επικρατείας για να εκθέσουν τις θέσεις και
τους ισχυρισμούς τους επί των αιτήσεων προσωρινών
διαταγών που έχουν καταθέσει οι τηλεοπτικοί σταθμοί.

Ειδικότερα, με τις αιτήσεις τους, οι επτά ιδιωτικοί
τηλεοπτικοί σταθμοί στρέφονται ο ένας κατά του άλλου. 

Και τα επτά ιδιωτικά κανάλια, που έχουν προσφύγει
στο ΣτΕ πέρασαν το στάδιο της προεπιλογής της δια-
γωνιστικής διαδικασίας για την χορήγηση των τεσσάρ-
ων αδειών «επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομ-
πής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού
προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση
υψηλής ευκρίνειας (high definition)». 

Επιπλέον, οι επτά τηλεοπτικοί σταθμοί στρέφονται
τόσο κατά του υπουργού Επικρατείας όσο και κατά του
γενικού γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Με τις αιτήσεις τους ζητούν να «παγώσει» η υπ΄
αριθμ. 178/19.7.2016 απόφαση του εν λόγω γενικού
γραμματέα, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της
5μελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την
χορήγηση των τεσσάρων αδειών και προεπελέγησαν οι
επτά υποψήφιοι τηλεοπτικοί σταθμοί.

Κατά την συζήτηση στο ΣτΕ σκοπός των νομικών
παραστατών των επτά καναλιών, θα είναι να πείσουν
τον πρόεδρο του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου να
τους χορηγήσει τις προσωρινές διαταγές που ζητούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν
καταθέσει μαζί με τα αιτήματα προσωρινών διαταγών
και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων. 

Ωστόσο για τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων μέχρι
στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί ημερομηνία συζήτησής
τους, αλλά ούτε έχει οριστεί και εισηγητής.

Ο κάθε τηλεοπτικός σταθμός στη πολυσέλιδη αίτηση
που έχει καταθέσει στο ΣτΕ αναζητεί την «Αχίλλειο
πτέρνα» του άλλου σταθμού κατά το στάδιο της προε-
πιλογής και ειδικά για παραβάσεις των όρων της προ-
κήρυξης του επίμαχου διαγωνισμού. Παράλληλα, εκθέ-
τουν την οικονομική, φορολογική, διαχειριστική, κ.λπ.
κατάσταση των σταθμών τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι τηλεοπτικοί σταθμοί
που προεπελέγησαν είναι: 1. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΣΚΑΙ ΑΕ) 2. ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (N.T.V.) 3. ΑΝΤΕΝΝΑ TV
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4. ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALPHA) 5. ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Τ.Π.Κ. μ.α.ε.) 6.
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. (E RADIO-TV) 7. ΑΛΤΕΡ
ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
Μ.Μ.Ε. Α.Ε.). 

Πάντως, δεν αποκλείεται ο πρόεδρος του ΣτΕ να
αποφασίσει αυθημερόν έαν θα χορηγήσει προσωρινή
διαταγή ή όχι.

ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΣΑΝ ΔΙΠΛΑΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

Πυρκαγιά σε ταβέρνα
στη Μάνδρα 

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 16:00 χθες σε ταβέρνα
στη Μάνδρα Αττικής.  Στο σημείο έσπευσαν αμέσως 15
άνδρες με πέντε οχήματα, ενώ βάσει των πρώτων
πληροφοριών ευτυχώς δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι και
δεν κινδύνευσαν τα διπλανά κτίρια. 

ΜΜήήννυυσσηη  κκααττάά  ααγγννώώσσττωωνν  
για την κλοπή της προτομής 
του πατρός Πυρουνάκη

ΗΑντιδήμαρχος Παιδείας κα Δέσποινα Οικονόμου
στις 9/8/2016 μετέβη στο τμήμα Ασφαλειας Ελευ-
σίνας και κατέθεσε μήνυση ζητώντας την ποινική

δίωξη αγνώστων δραστών που έκλεψαν την προτομή
του πατρός Πυρουνάκη, η οποία κοσμούσε τον προαύλιο
χώρο του 2ου Λυκείου Ελευσίνας.

Τέτοιες πράξεις προκαλούν αποτροπιασμό και  καταδι-
κάζονται όχι μόνο από το σύνολο της Δημοτικής Αρχής
αλλά και από όλους τους δημότες μας.

Υποχρέωση όλων μας απέναντι στην ιστορία του Πρω-
τοπρεσβύτερου Πυρουνάκη  είναι η άμεση αντικατάστα-
ση της προτομής στο συγκεκριμένο σημείο, τόνισε η  κα
Δέσποινα Οικονόμου 



ΚΚΚΚΕΕΕΕΑΑΑΑΟΟΟΟ::::    ΥΥΥΥππππόόόό    κκκκααααττττάάάάσσσσχχχχεεεεσσσσηηηη    οοοοιιιι    
κκκκααααττττααααθθθθέέέέσσσσεεεειιιιςςςς    22223333....111199995555    εεεεππππιιιιχχχχεεεειιιιρρρρήήήήσσσσεεεεωωωωνννν

«Υπό κατάσχεση» έχουν τεθεί οι καταθέσεις 23.195 «ενεργών» επιχειρή-
σεων που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές. Σύμφωνα με αδημοσίευτα στοιχεία
του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), μέχρι σήμερα έχουν
εκδοθεί 27.502 ηλεκτρονικά κατασχετήρια από τα οποία τα 23.195 αφορούν
επιχειρήσεις σε λειτουργία με μεγάλες οφειλές σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ ενώ έχουν
εισπραχθεί 24 εκατ ευρώ.

Το μέτρο των ηλεκτρονικών κατασχέσεων «εις χείρας» πιστωτικών ιδρυμά-
των ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδι-
κα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων περιορίζοντας το χρόνο δράσης (σε σχέση
με τα έγγραφα κατασχετήρια) αλλά και την εισπραξιμότητα χρεών κυρίως από
μεγαλο -οφειλέτες που ενώ διέθεταν καταθέσεις δεν πλήρωναν στα ασφαλιστι-
κά ταμεία τα χρέη τους από βεβαιωμένες - ληξιπρόθεσμες εισφορές.
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ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2010
ΙΙ..ΚΚ..ΑΑ..--ΕΕ..ΤΤ..ΑΑ..ΜΜ  ::  ΚΚααττααββοολλήή  σσυυννττάάξξεεωωνν  χχωωρρίίςς  ααννάάγγκκηη  ααιιττήήμμααττοοςς  ττααμμεειιάάκκηηςς  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηηςς

Για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2010, δεν υφίσταται η ανάγκη εσωτερικού δανει-
σμού στο πλαίσιο ταμειακής διευκόλυνσης για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων ή υπαρκτών
προβλημάτων ταμειακής ροής την ημέρα καταβολής των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου,

αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, προσθέτοντας ότι αυτό οφείλεται στην καλύτερη
πορεία είσπραξης των εσόδων του ΙΚΑ σε σχέση με τις προβλέψεις και τα έσοδα του 2015.

Ειδικότερα, τα έσοδα του επταμήνοου 2016 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από ασφαλιστικές εισφορές,
αυξήθηκαν κατά 241,20 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 4%. σε σχέση με τα έσοδα του επταμήνου 2015.
Όπως σημειώνεται η σημερινή ταμειακή κατάσταση, σύμφωνα με τις προβλέψεις όλων των
αρμοδίων υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διασφαλίζει πλήρως την καταβολή των συντάξεων.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ»
AAυυξξήήθθηηκκαανν  οοιι  αακκάάλλυυππττεεςς  εεππιιττααγγέέςς  ττοονν  ΙΙοούύλλιιοο

Αύξηση σημείωσαν, τόσο σε τεμάχια όσο και σε ποσά, οι ακάλυπτες επιταγές
τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της «Τειρεσίας ΑΕ».Ειδικότερα, τον Ιούλιο του
2016 οι ακάλυπτες επιταγές σε τεμάχια ανήλθαν σε 1.719 και σε αξία σε 199

εκατ. ευρώ. Την χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 οι ακάλυπτες επιταγές σε
τεμάχια ανήλθαν σε 7.915 και σε αξία τα 358,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ, σε ποσά οι ακάλυπτες επιταγές τον Ιούλιο του
2016, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του ιδίου έτους, παρουσίασαν αύξηση 316%
και σε τεμάχια 50%.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ
ΕΕλλοοννοοσσίίαα::  ΕΕππεείίγγοουυσσαα  εεγγκκύύκκλλιιοοςς  σσττιιςς  
εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  γγιιαα  μμέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς

Eπείγουσα εγκύκλιό του προς τις επιθεωρήσεις εργασίας, έστειλε το ΣΕΠΕ και
ενημερώνει τους εργοδότες για τα κρούσματα ελονοσίας ενώ τους καλεί να
πάρουν μέτρα προστασίας των εργαζόμενων. Η εγκύκλιος αναφέρει ότι σύμφ-

ωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ, από τις αρχές του 2016 έως τις 11 Αυγούστου 2016 είχαν
δηλωθεί 65 κρούσματα ελονοσίας. Ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ κ. Ιωάννης Σούκος
καλεί τους Επιθεωρητές των Περιφερειακών Υπηρεσιών Επιθεώρησης να διενεργή-
σουν άμεσα ελέγχους σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας όπου είναι πιθανό να
υπάρχουν εστίες ανάπτυξης κουνουπιών και να ενημερώνουν τους εργοδότες σχετικά
με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας των εργαζομένων και τους εργαζό-
μενους για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία τους. Ιδιαίτε-
ρη έμφαση πρέπει να δοθεί στις “επηρεαζόμενες περιοχές”.

Ενδεικτικές κατηγορίες εργαζόμενων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης
είναι: αγρότες, γεωπόνοι, οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές, κηπουροί, δασολόγοι, φύλα-
κες, εργαζόμενοι στην αποκομιδή σκουπιδιών και σε βιολογικούς καθαρισμούς,
εργαζόμενοι σε πτηνοτροφεία και φάρμες και γενικά εργαζόμενοι οι οποίοι είναι συνήθ-
ως έξω όλη τη νύχτα, όπως είναι οι φύλακες, κ.α.

Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικές συστάσεις προς εργοδότες και εργαζόμενους,
ενώ επισυνάπτονται και δύο σχετικά αρχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ με τίτλο “FAQs
elonosia_2015” και “ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2012-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ” (γ΄ και δ΄
σχετικά):

Συστάσεις και οδηγίες 
1. Ολοκληρωμένη και συστηματική ενημέρωση προς τους εργαζομένους σχετικά με

τις πιθανές πηγές έκθεσης, τον τρόπο μετάδοσης και μόλυνσης από το πλασμώδιο, τις
ώρες που τα κουνούπια είναι πιο δραστήρια, τα συμπτώματα της μόλυνσης κ.λ.π.

2. Εφόσον παρέχονται στους εργαζομένους στολές, να περιλαμβάνονται πουκάμισα
με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια ως επιλογές. 

Διαφορετικά να προτρέπονται οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους να φορούν 

πουκάμισα με μακριά μανίκια, μακριά παν-
τελόνια και κάλτσες.

3. Παροχή εντομοαπωθητικών και ενημέρ-
ωση για τη χρήση τους.

4. Λήψη μέτρων για τη μείωση της έκθεσης
των εργαζομένων στα κουνούπια:

* Μέριμνα για την εξάλειψη των πηγών στά-
σιμου νερού σε εξωτερικούς χώρους
εργασίας, όσο είναι δυνατό, ώστε να μειωθεί
ο πληθυσμός των κουνουπιών:

- Άδειασμα των δοχείων με λιμνάζοντα
ύδατα κάθε 4 έως 5 ημέρες, καθώς και αναποδογύρισμα, κάλυψη, ή αποθήκευση
δοχείων όπως καλύμματα, κουβάδες, βαρέλια, καροτσάκια, κ.λ.π. που ενδέχεται να
λιμνάζουν νερά. Διάνοιξη οπών αποστράγγισης σε δοχεία τα οποία συλλέγουν νερό και
δεν μπορούν να αδειάσουν.

- Καθάρισμα των υδρορροών βροχής και αφαίρεση υπολειμμάτων (φύλλα, κλαδιά,
σκουπίδια) από χαντάκια και φρεάτια.

* Αποφυγή εργασίας, εάν είναι εφικτό, σε εξωτερικούς χώρους τις ώρες που τα κου-
νούπια είναι πιο δραστήρια (πιο συχνά από το σούρουπο έως το ξημέρωμα).

Συστάσεις προς τους εργαζομένους
* Χρήση προστατευτικού ρουχισμού, όπως πουκάμισα με μακριά μανίκια, μακριά

παντελόνια και κάλτσες.
* Χρήση εντομοαπωθητικών, με ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:
- Αποφυγή εφαρμογής της αντλίας ή των προϊόντων αεροζόλ απευθείας στο πρό-

σωπο. Αντ’ αυτού προτείνεται ψεκασμός των προϊόντων πάνω στα χέρια και προσεκ-
τική επάλειψη στο πρόσωπο, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα. Σε κάθε περίπτω-
ση να ακολουθούνται προσεκτικά οι οδηγίες της ετικέτας.

- Αποφυγή εφαρμογής των εντομοαπωθητικών στο δέρμα που καλύπτεται από
ρούχα.

- Ψεκασμό των ενδυμάτων με εντομοαπωθητικά προϊόντα, καθώς τα κουνούπια
μπορούν να διεισδύσουν τα λεπτά ρούχα.

- Ανανέωση του εντομοαπωθητικού όταν απαιτείται.
- Πλύσιμο του δέρματος με σαπούνι και νερό μετά το πέρας της εργασίας.
* Πλύσιμο των ρούχων που έχουν ψεκαστεί με εντομοαπωθητικά πριν χρησιμοποι-

ηθούν ξανά.
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«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
για μια ακόμα χρονιά, μας καλεί
όλους στην πανελλαδική εκστρα-
τεία συγκέντρωσης σχολικών
ειδών που διοργανώνει για να
καλυφτούν οι ανάγκες κάθε παι-
διού και να ξεκινήσει η σχολική
χρονιά με αξιοπρέπεια και χαμό-
γελα!

Σε λίγες ημέρες θα ζητηθεί από
τους μαθητές των ελληνικών
σχολείων και από τις οικογένειές
τους, να καλύψουν ένα πλήθος
δαπανηρών προμηθειών για τις
σχολικές υποχρεώσεις.  Για
κάποιες οικογένειες αυτή η
εποχή είναι εποχή χαράς και
ανανέωσης, για αρκετές άλλες
όμως είναι περίοδος άγχους και
αγωνίας για το πώς θα καταφέρ-
ουν να καλύψουν αξιοπρεπώς
τις ανάγκες των παιδιών τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
την περσινή χρονιά κάλυψε τις
ανάγκες 3.601 μαθητών, χάρη
στην πολύτιμη και συγκινητική
προσφορά του κόσμου, εξασφ-
αλίζοντάς τους τα απαραίτητα
σχολικά είδη!

Φέτος, η συμμετοχή όλων μας
στην προσπάθεια αυτή, είναι
ακόμα πιο σημαντική με δεδομέ-
νο το κλίμα ανασφάλειας που
βιώνουν χιλιάδες οικογένειες και
τα παιδιά τους στη χώρα μας!

Με τη συμμετοχή όλων θα
καταφέρουμε να μην αφήσουμε
κανένα παιδί χωρίς τα απαρ-
αίτητα ώστε να ξεκινήσει με αξιο-
πρέπεια και χαμόγελο τη νέα
σχολική χρονιά!

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
μέσω των Κέντρων Στήριξης
Παιδιού & Οικογένειας που λειτο-
υργεί πανελλαδικά αλλά και μέσα
από τις δράσεις που ανα-
πτύσσει, στηρίζει καθημερινά και
σταθερά χιλιάδες παιδιά και τις
οικογένειές τους που βρίσκονται
ή απειλούνται να βρεθούν σε
κατάσταση φτώχειας.   

Τα σχολικά είδη που συγκεν-
τρώνουμε είναι:

● Σχολικές τσάντες Δημοτικού -
Γυμνασίου –Λυκείου

● Τετράδια 3-5 θεμάτων
● Τετράδια (μπλε και χρωματι-

στά)
● Σχολικοί άτλαντες (γεωγραφ-

ικοί και πολιτικοί)
● Τέμπερες – Κηρομπογιές -

Πινέλα
● Μπλοκ ζωγραφικής
● Μαρκαδόρους - Ξυλομπογι-

ές
● Μολύβια
● Στυλό
● Γόμες
● Ξύστρες

● Διορθωτικά
● Κασετίνες
● Ντοσιέ (μεγάλα-μικρά) και

ανταλλακτικά φύλλα
● Φακέλους με λάστιχο
● Χαρτί Α4
● Διαφάνειες
● Κόλλες (στικ και υγρές)
● Πλαστελίνες
● Διαφανές αυτοκόλλητο ρολό

– κάλυμμα βιβλίων
● Ψαλιδάκια
● Γεωμετρικά όργανα (χάρα-

κες, διαβήτες κ.λ.π.)

Η συγκέντρωση ειδών πραγ-
ματοποιείται στα Κέντρα Στήριξ-
ης Παιδιού και Οικογένειας : ●
Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικο-
γένειας στο Μαρούσι

Διεύθυνση: Στουντίου &
Γκλιάτη 2, Μαρούσι, Τ.Κ. 15126

Τηλ: 210 6095844 - E-mail:
support@hamogelo.gr   

● Κέντρο Στήριξης Παιδιού &
Οικογένειας στο Ίλιον

Διεύθυνση: Αγίας Ελένης &
Πλήθωνος Γεμιστού, Παλατιανή
Ίλιον, Τ.Κ. 13121

Τηλ: 210 5781060 - E-mail:
ilion@hamogelo.gr

● Κέντρο Στήριξης Παιδιού &
Οικογένειας στη Νέα Μάκρη

Διεύθυνση: 31ο χλμ Λεωφ.
Μαραθώνος, Νέα Μάκρη, Τ.Κ.
19005

Τηλ: 22940 96711 – E-mail:
neamakri@hamogelo.gr

● Κέντρο Στήριξης Παιδιού &
Οικογένειας στη Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: Εμμανουήλ Χρυ-
σολωρά 4-6, Θεσσαλονίκη, T.K.
54629

Τηλ.: 2310 535629 - E-mail:
supportthes@hamogelo.gr

● Κέντρο Στήριξης Παιδιού &
Οικογένειας στην Πάτρα

Διεύθυνση: Όθωνος Αμαλίας 
83, Πάτρα, Τ.Κ. 26221
Τηλ: 2610 332499 

● Κέντρο Στήριξης Παιδιού &
Οικογένειας στον Πύργο Ηλείας

Διεύθυνση: Αραχώβης 3, Πύρ-
γος Ηλείας, Τ.Κ. 27100

Τηλ: 26210 24080, 26210
81040 - E-mail: pyrgos@hamo-
gelo.gr

● Κέντρο Στήριξης Παιδιού &
Οικογένειας στην Κόρινθο

Διεύθυνση: Ερμού14, Αρχαία
Κόρινθος, Τ.Κ. 20007

Τηλ: 27410 71211 - E-mail:
korinthosoffice@hamogelo.gr

ΠΠααννεελλλλααδδιικκήή  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  σσχχοολλιικκώώνν  εειιδδώώνν  
ααππόό  ««ΤΤοο  ΧΧααμμόόγγεελλοο  ττοουυ  ΠΠααιιδδιιοούύ»»

 Για να πάνε όλα τα παιδιά με αξιοπρέπεια στο σχολείο!

Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές 
σε αυτοκίνητο αντιδημάρχου

Με πέτρες έσπασαν το παρμπρίζ και τα δύο παράθυρα του αυτοκινήτου του
αντιδημάρχου Δημοτικών Ενοτήτων του Βόλου, Αποστόλη Μαλαματίνη, ενώ
ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι του στην Αγριά.

Το περιστατικό συνέβη προχθες τη νύχτα και σήμερα ο Αντιδήμαρχος κατέθεσε μήν-
υση κατ’ αγνώστων στο Αστυνομικό Τμήμα της Περιφέρειας.

ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΘΗΚΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ 10 ΕΤΩΝ

Τουλάχιστον 241 είναι οι νεκροί από το σεισμό 
που χτύπησε την κεντρική Ιταλία 
Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του τμήματος Πολιτικής Προστασίας στη Ρώμη, ανέφε-

ρε ότι 190 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Ριέτι και 57 στην επαρχία Άσκολι Πιτσέ-
νο. Ανάμεσα στα θύματα είναι και πέντε Ρουμάνοι, ένας Αλβανός και ένας Ισπανός. Το
μεσημέρι όμως της Πέμπτης, ο αριθμός των νεκρών αναπροσαρμόστηκε σε 241.

Οι τραυματίες είναι μέχρι στιγμής δεκάδες με τις εκτιμήσεις να τους ανεβάζουν σε
περίπου 400. 

Οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας προσθέτουν ότι υπάρχουν
ακόμη αγνοούμενοι και άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια, κάτι που
σημαίνει ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πιθανότατα ακόμη βαρύτερος.

Στις περισσότερες τοποθεσίες που χτύπησε ο Εγκέλαδος, και ιδίως στην Αματρίτσε
και στο Ακούμουλι, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων
και τις ώρες αυτές συνεχίζουν να σκάβουν, παρά το σκοτάδι, με την βοήθεια μεγάλων 

φακών και γεννητριών ηλεκτρικού ρεύματος.
Μόνον σε ότι αφορά το σώμα της Πυροσβεστικής, πάνω από οκτακόσια μέλη της

βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές.
Αύριο αναμένονται τα πρώτα ουσιαστικά μέτρα στήριξης των σεισμοπαθών, που θα

υιοθετηθούν κατά την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης Ρέντσι.

Θύματα του εγκέλαδου μικρά παιδιά

Όπως αναφέρει η η ιταλική εφημερίδα, Corriere della Sera, μεταξύ των θυμάτων του
σεισμού βρίσκονται πολλά παιδιά. Μικρότερο θύμα του καταστροφικού σεισμού στο
Αματρίτσε, ένα κοριτσάκι μόλις 8 μηνών, το παιχνίδι του οποίου βρέθηκε στα
συντρίμμια.

Στους διασωθέντες περιλαμβάνονται δύο αδελφάκια 4 και 6 ετών ο Σαμουέλε και ο
Λεόνε, που κατάφεραν να σωθούν χάρη στη γιαγιά τους που τα έβαλε κάτω από το κρε-
βάτι μόλις η γη άρχισε να τρέμει.

Μετά από δεκαεπτά ώρες απεγκλωβίσθηκε ζωντανό ένα κοριτσάκι δέκα ετών στην
Πεσκάρα Ντελ Τρόντο στην περιφέρεια Μάρκε, η οποία επλήγη από τον φονικό σεισμό.

Στο χωριό Αματρίτσε, όμως, σχεδόν την ίδια ώρα ένα αγοράκι έντεκα ετών, το οποίο
νωρίτερα είχε καλέσει σε βοήθεια τους άνδρες της Πολιτικής Προστασίας, ανασύρθηκε
νεκρό.«Δεκάδες άνθρωποι παραμένουν κάτω από τα ερείπια και ο αριθμός των θυμά-
των μπορεί να αυξηθεί.

Ο σεισμός έχει ισοπεδώσει πολλά κτήρια σε χωριά της επαρχίας Ριέτι, στα κεντρικά
της χώρας .
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800

χχλλμμ  ααπποο  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα
((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ΛΛααμμίίααςς))..  

ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθαα--
ρρηη  θθάάλλαασσσσαα  ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55  λλεεππττάά  

ααπποο  ττηη  λλίίμμννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ  ((ιιδδααννιικκήή
γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ
ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό

κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε  ωωρρααίίαα  
ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ

δδρροομμοοιι  88  &&  1100  μμέέττρρωωνν,,  μμεεγγάάλληη
ππλλααττεείίαα  &&  εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα  σσττοο

χχωωρριιόό..ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς
γγεεώώττρρηησσηηςς..

ΕΕΔΔΩΩ!!!!!!  ΠΠωωλλοούύννττααιι  οοιικκόόππεεδδαα  άάρρττιιαα
κκααιι  οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  εεννόόςς  κκααιι  δδυυοο  σσττρρ--

εεμμμμάάττωωνν  μμεε  άάδδεειιαα  οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε
κκααττααππλληηκκττιικκέέςς  ττιιμμέέςς  μμεε  55..000000€€  ττοο
σσττρρέέμμμμαα  χχωωρρίίςς  ππρροοκκααττααββοολλήή  μμεε  

άάττοοκκεεςς  δδόόσσεειιςς  110000  εευυρρώώ//μμήήνναα..
ΠΠωωλλοούύννττααιι  44  σσττρρέέμμμμαατταα  άάρρττιιαα  κκααιι

οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  χχττίίζζεειι  220000ττ..μμ..  μμεε  φφώώςς  
κκααιι  ννεερρόό  μμέέσσαα  σσττοο  οοιικκόόππεεδδοο  μμόόννοο

33..000000€€//σσττρρέέμμμμαα..

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::
66997777008833115577



Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 θριάσιο-13  

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

Καλύτερες επιδόσεις στη Σουηδία

Ινστιτούτο Ινστιτούτο Bertelsmann:Bertelsmann:
Τεράστιες οι συνέπειες τηςΤεράστιες οι συνέπειες της
κρίσης στην Ελλάδακρίσης στην Ελλάδα

Επιδεινώνεται η κοινωνική ανισότητα στις βιομηχανικές χώρες
σύμφωνα με νέα μελέτη του γερμανικού Ινστιτούτου
Bertelsmann, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Deutsche Welle.

Τα προβλήματα «οξύνθηκαν εν μέρει δραματικά» τα τελευταία δύο χρό-
νια, επισημαίνεται στη σχετική έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα και
εστιάζει στις μελλοντικές προοπτικές 41 χωρών που Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της ΕΕ.

krisi1
Καλύτερες «επιδόσεις» στη σχετική αξιολόγηση σημείωσαν οι σκανδιναβικές χώρες, με πρωτοπόρο τη Σουηδία, ενώ ακολουθούν η Ελβετία και η Γερμανία.

Ωστόσο, ακόμη και οι ισχυρές χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά αρχίζουν να εμφανίζουν αστάθεια, υπογραμμίζεται στη μελέτη. Η οικονομία της Νορβηγίας
πλήττεται από τις πτωτικές τιμές του πετρελαίου. Το αυξημένο προσφυγικό ρεύμα έφερε τη Σουηδία στα όρια των δυνατοτήτων υποδοχής ανθρώπων, ενώ
και η ανεργία των νέων στη χώρα είναι υψηλή. Επίσης, σημειώνει το Ίδρυμα Bertelsmann, τόσο στη Σουηδία όσο και στη Δανία αυξήθηκε αισθητά η ανισότ-
ητα στο πεδίο των εισοδημάτων.

O «εθνικιστικός λαϊκισμός» προελαύνει

Πολύ σοβαρότερα προβλήματα διακρίνουν πάντως οι συντάκτες της μελέτης στις νότιες χώρες της ευρωζώνης. Όπως διαπιστώνουν, οι συνέπειες της
χρηματοοικονομικής κρίσης και η λιτότητα που επιβλήθηκε επί σειρά ετών «παραμένουν εκεί ακόμη τεράστιες». Η μελέτη υπογραμμίζει ότι τα ποσοστά των
χρόνια ανέργων και η παιδική φτώχεια κυμαίνονται σε διψήφιο αριθμό. Τα παιδιά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στην Ισπανία ανέρχονται σε
ποσοστό 23%, ενώ και στην Ελλάδα πλήττεται ένα στα πέντε παιδιά. Και στις δύο χώρες σχεδόν οι μισοί νέοι είναι άνεργοι, επισημαίνεται.

Η μελέτη του γερμανικού ιδρύματος στηλιτεύει την αδυναμία των βιομηχανικών χωρών να επιλύσουν τα υπάρχοντα προβλήματα. Όπως επισημαίνεται,
έχουν σκληρύνει τα μέτωπα στην ΕΕ εξαιτίας της μεγαλύτερης μετακίνησης προσφύγων μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. «Το εγχείρημα της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης κινδυνεύει να αποτύχει», προειδοποιεί το Ίδρυμα Bertelsmann, επισημαίνοντας ότι σε πολλά κράτη της ΕΕ και του ΟΟΣΑ ο «εθνικιστικός λαϊκι-
σμός» προελαύνει. Αυτά τα κινήματα θέτουν «τα μεμονωμένα εθνικά συμφέροντα πάνω από τον στόχο της εξεύρεσης κοινών διεθνών λύσεων για τα προβ-
λήματα», επισημαίνει η μελέτη.
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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.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΣΙΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΧΡΙΛΑ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ
Η ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Κυρία 57 ετών (Ελληνίδα)  
ζητά την οποιαδήποτε

απασχόληση. 
Περιοχή: Μάνδρα Αττικής. 

Τηλ: 6984144657

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΖΗΤΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΩΝ CNC

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105552260

E-MAIL: hiringfin@gmail.com 
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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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