
ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ,

ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Για τη δραστική μείωση των εξόδων αποκομιδής

και διαχείρισης των απορριμμάτων

«Κύκλωμα» παραβόλων
εντοπίστηκε

στην Περιφέρεια Αττικής
Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ήδη

η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή

ΚΚρρααττιικκάά  ππττυυχχίίαα  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ
ττηηςς  ΑΑγγίίααςς  ΠΠεεττρροούύπποολληηςς  σσττοουυςς          

μμααθθηηττέέςς  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  
ΕΕκκμμάάθθηησσηηςς  ΡΡωωσσιικκήήςς  ΓΓλλώώσσσσααςς  

ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Στο 100% η επιτυχία, όσων Στο 100% η επιτυχία, όσων 
συμμετείχαν στις εξετάσεις!συμμετείχαν στις εξετάσεις!

""ΞΞεεκκρρέέμμαασσττοοιι""
σσεε  άάλλλλεεςς  ΔΔοομμέέςς  
οι εργαζόμενοι του

«Βοήθεια στο Σπίτι»

ΠΠααρράάτταασσηη  ττηηςς
ρρύύθθμμιισσηηςς  ττωωνν  
λληηξξιιππρρόόθθεεσσμμωωνν  

οοφφεειιλλώώνν  
ππρροοςς  ττηη  ΔΔΕΕΗΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ:

Δημοτικά Τέλη Ασπροπύργου: 
Η αλήθεια να λέγεται!...

«Ο Δήμος Ασπροπύργου, έχει τις ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ χρεώσεις, 
σε σχέση με τους γειτονικούς Δήμους, για το έτος 2016, σε οικίες 

αι επαγγελματικούς χώρους. Και σε πολλές περιπτώσεις, 
η διαφορά στις χρεώσεις αγγίζει και το 41% !!! »

ΓΓκκρρεεμμίίζζεειι  τταα  εεππιικκίίννδδυυνναα  
κκττίίσσμμαατταα  οο  δδήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς  

Ακατάλληλα για χρήση και ετοιμόρροπα
έχουν κριθεί περίπου 20 ακίνητα.

Αρ. Φύλλου 3039 Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έτος 22ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ê.2239

ΠΠρρωωττααγγωωννιισσττιικκόό  ρρόόλλοο  σσεε  όόλλοο  ττοο  εεννεερργγεειιαακκόό  
φφάάσσμμαα  ττηηςς  ΝΝΑΑ  ΕΕυυρρώώππηηςς  

θθέέλλεειι  νναα  δδιιααδδρρααμμααττίίσσεειι  οο  όόμμιιλλοοςς  ΕΕΛΛΠΠΕΕ
Διευθύνων Σύμβουλος - Γρηγόρης Στεργιούλης: ‘’Ο Όμιλος -σε συνεργασία με

μεγάλες διεθνείς εταιρίες του κλάδου-προσβλέπει στην ανάδειξη επιστημονικών
συμπερασμάτων στο κομμάτι της έρευνας και ανακάλυψης κοιτασμάτων 
Υδρογονανθράκων, προς όφελος της χώρας και της εθνικής οικονομίας.’’

Καταγγελίες από κάτοικους της Ζωφριάς 
--  ««ΚΚααθθηημμεερριιννάά  ββιιώώννοουυμμεε  

κκρροούύσσμμαατταα  λληησσττεειιώώνν,,  χχωωρρίίςς  νναα  
μμπποορροούύμμεε  νναα  ααννττιιδδρράάσσοουυμμεε»»
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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 Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αναστάσιος Γ. 

Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα
Μπαρδής Μελέτιος Ι. Βενιζέλου Ελευθερίου 8,

2105546633

Μάνδρα
Βασιλείου Ισιδώρα Π.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 67, 2105555236

Αχαρνές
ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ 

Φιλαδελφείας 64, 2102467050

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Μπουρούνη Αθηνά, Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1

- Δροσούπολη, 2102470650

Χαϊδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις  .

Άνεμοι: από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, 

Στρατονίκιος
Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης

Κοινό μέτωπο για τη μείωση των
δαπανών στην αποκομιδή και
διαχείριση των απορριμμάτων και

την εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω προ-
γραμμάτων της Ε.Ε. συγκροτούν οι δήμοι
Μεγαρέων, Ελευσίνας, Μάνδρας - Ειδυλλίας
και Σαλαμίνος, όπως προέκυψε έπειτα απο
συνάντηση που καθορίσθηκε με πρωτοβουλία
του Δημάρχου, Γρ. Σταμούλη. 

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου,
στις 2 μ.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημο-
τικού Συμβουλίου Μεγάρων, πραγματοποι-
ήθηκε σύσκεψη των Δημάρχων και συνερ-
γατών τους, των Δήμων Μεγαρέων,
Σαλαμίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας και Ελευσίνας, με θέμα την
διαχείριση των απορριμμάτων και σκοπό την από κοινού προ-
σπάθεια εξασφάλισης χρηματοδότησης από την Κεντρική
Διοίκηση, μέσω προγραμμάτων της Ε.Ε., έτσι ώστε να μειωθ-
ούν δραστικά τα έξοδα αποκομιδής και διαχείρισης των απο-
ρριμμάτων και να πάρουν οικονομική ανάσα και οι τέσσερις
Δήμοι, που θα συμμετέχουν «σε αυτή την επωφελή διαδημο-
τική συνεργασία».

Εκ μέρους του Δήμου Μεγαρέων, στη σύσκεψη αυτή συμμε-
τείχαν ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης, ο Αντι-
δήμαρχος κ. Σταύρος Φωτίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Γιώργος Μιχάλαρος και ο Ειδικός Σύμβουλος
του Δημάρχου κ. Αγγελος Μαραζιώτης.

Για το θέμα αυτό ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Στα-
μούλης έκανε την ακόλουθη δήλωση.

«Είναι γνωστό ότι όλοι οι Δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν
σοβαρότατο οικονομικό πρόβλημα λόγω της μείωσης των
επιχορηγήσεων του Κράτους.

Πρόβλημα βεβαίως και μάλιστα σοβαρό αντιμετωπίζει και ο
Δήμος Μεγαρέων και για να ξεπεραστεί χρειάζεται συνετή
διαχείριση των χρημάτων και περιορισμός των δαπανών.

Έτσι λοιπόν ανάμεσα στα άλλα θέματα, που θα  βοηθήσουν
να ανακάμψει ο Δήμος οικονομικά και να μπορεί να ανταπο-
κριθεί καλύτερα στις υποχρεώσεις του προς τους πολίτες, το
σοβαρότατο και πολύ δαπανηρό ζήτημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων κι επειδή διαφαίνεται ότι χρηματοδότηση από
το Κράτος θα υπάρξει μόνον αν υπάρχει διαδημοτική συνερ-
γασία, αναλάβαμε πρωτοβουλία  προκειμένου να προχωρή-
σουν γρήγορα και να γίνουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες ώστε
να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των έργων, που πρόκειται
να γίνουν, για να έχουμε αποτελεσματικότερη αποκομιδή και
διαχείριση απορριμμάτων, καλύτερη προστασία του περιβάλ-
λοντος και μεγάλο περιορισμό εξόδων.

Η συζήτηση και  ανταλλαγή απόψεων, κατά τη διάρκεια της
σύσκεψης κρίνεται ως εποικοδομητική και λίαν επωφελής για
τα συμφέροντα των συνεργαζομένων Δήμων και πιστεύω,
πως σύντομα θα φανούν και τα θετικά αποτελέσματα αυτής».

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ,

ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
Για τη δραστική μείωση των εξόδων αποκομιδής

και διαχείρισης των απορριμμάτων 

"Οργιάζουν" οι κλέφτες και διαρρήκτες
σε συνοικίες όπως η Δροσούπολη κι η
Ζωφριά ενώ συνεχή είναι και τα
κρούσματα πυρπόλισης οχημάτων και
κάδων απορριμμάτων από παραβατικά
στοιχεία. Την ίδια ώρα  κάτοικοι και επαγ-
γελματίες ζουν καθημερινά με τον φόβο
ότι κάποιος θα τους επιτεθεί, κάνοντας
έκκληση προς τον δήμο και το υπουργείο
Δημοσίας Τάξης για την άσφάλεια και
προστασία τους. 

Όπως επισημαίνουν σε καταγγελίες
τους «Μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διά-
στημα λήστεψαν το περίπτερο τρεις

φορές το περίπτερο στο Βορεινό με πολύ σοβαρές
ζημιές.

Στην πιο πρόσφατη, οι ληστές επιχείρησαν να
καταστρέψουν ολοσχερώς το περίπτερο, αφού με την
χρήση ενός κλεμμένου αυτοκινήτου, κτυπούσαν το
περίπτερο προκειμένου να το ισοπεδώσουν. Οι ζημιές
είναι τεράστιες και επώδυνες για τους ιδιοκτήτες του.

Το ίδιο συνέβη και στο βενζινάδικο στην ΕΚΟ στην
Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ζητάμε από την Δημοτική Αρχή να απαιτήσει από
το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, την ασφάλεια των
κατοίκων και των περιουσιών τους .

Καθημερινά βιώνουμε κρούσματα ληστειών στην
Ζωφριά, χωρίς να μπορούμε να αντιδράσουμε.»

Καταγγελίες από κάτοικους της Ζωφριάς 
--  ««ΚΚααθθηημμεερριιννάά  ββιιώώννοουυμμεε  κκρροούύσσμμαατταα  λληησσττεειιώώνν,,  

χχωωρρίίςς  νναα  μμπποορροούύμμεε  νναα  ααννττιιδδρράάσσοουυμμεε»»
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«Κύκλωμα» παραβόλων
εντοπίστηκε 

στην Περιφέρεια Αττικής

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ήδη
η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή 

Κύκλωμα σχετικά με τη μεταβίβαση ή την
ταξινόμηση διαφορετικών οχημάτων, μέσω
της χρήσης του ίδιου παραβόλου, εντοπίστηκε

στην Περιφέρεια Αττικής. Συγκεκριμένα εξετάζεται η
υπόθεση της παραπλάνησης των υπηρεσιών Μεταφο-
ρών & Επικοινωνιών με τη χρησιμοποίηση δύο φορές
του ίδιου παραβόλου για τη μεταβίβαση ή την αρχική
ταξινόμηση διαφορετικών οχημάτων. Αποτέλεσμα της
δράσης του «κυκλώματος» ήταν η απώλεια εσόδων της
Περιφέρειας προς όφελος των μελών του, τα οποία χρη-
σιμοποιούσαν με τον παράνομο αυτό τρόπο τα παρά-
βολα.

Η έρευνα από
πλευράς των
υπηρεσιών της
Περιφέρειας Αττι-
κής σε συνερ-
γασία με τα κατα-
στήματα των τρα-
πεζών, από τα
οποία έχουν
εκδοθεί τα υπό
έρευνα παράβολα, για τον ακριβή εντοπισμό του συνό-
λου των σχετικών υποθέσεων και συνακόλουθα της
ζημιάς στα σχετικά έσοδα, συνεχίζεται.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ήδη η αρμόδια
Εισαγγελική Αρχή για τις δικές της ενέργειες σχετικά με
το ποινικό σκέλος της υπόθεσης.

Στην κατεδάφιση ακα-
τάλληλων προς χρήση
κτηρίων εντός του

Δήμου Φυλής, τα οποία έχουν
κριθεί επικίνδυνα για κατάρρευ-
ση, προχωρούν οι αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου Φυλής.

Η επιχείρηση κατεδάφισης
του πέμπτου εξ αυτών των
κτηρίων ξεκίνησε την Τετάρτη 28
Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για
διώροφο κτήριο (πυλωτή και
κατοικία) στην ΠΕ Κέντρου (οδός Σαρωνικού), το οποίο είχε υποστεί ζημιές από τον σεισμό. Λίγες ημέρες νωρίτερα, την Παρασκευή
23 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η κατεδάφιση του τέταρτου επικίνδυνου κτηρίου, διώροφο κτήριο (χώρος καταστήματος και
κατοικία) στο κέντρο των Άνω Λιοσίων (συμβολή οδών Αχαρνών και Σπ. Καμπόλη, πλησίον της Πλατείας Ηρώων), το οποίο επίσης

είχε υποστεί ζημιές από τον σεισμό. 
Είχαν προηγηθεί στα τέλη Ιουλίου η κατεδάφιση επικίνδυνου κτίσματος

στο Πανόραμα (γνωστό ως το σπίτι της Καλόγριας), προ μηνών η κατεδά-
φιση ενός τριώροφου κτηρίου στο κέντρο των Άνω Λιοσίων (οδός Αλ.
Παναγούλη) και λίγο καιρό νωρίτερα η κατεδάφιση ενός κτηρίου στη Ζωφ-
ριά (συμβολή Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου και γέφυρας Αττικής Οδού), ενώ το
αμέσως επόμενο διάστημα θα κατεδαφιστούν κι άλλα κτήρια.

Ακατάλληλα για χρήση και επικίνδυνα έχουν κριθεί περίπου 20 ακίνητα.
Τα επικίνδυνα κτήρια κατέγραψε, έπειτα από καταγγελίες, η υπηρεσία της
Πολεοδομίας του Δήμου Φυλής, η οποία συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις
που υποβάλλονται προς έγκριση στις αρμόδιες επιτροπές μηχανικών (στη
Δευτεροβάθμια Επιτροπή συμμετέχει μηχανικός του Τεχνικού Επιμελ-
ητηρίου Ελλάδος). 

Μετά την έγκρισή τους, οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάζονται στην Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, η οποία συντάσσει τις μελέτες και εκδίδει τις

σχετικές άδειες κατεδαφίσεως. Την επιχείρηση κατεδάφισης πραγματοποιούν συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας.  
Τις εργασίες κατεδάφισης των κτηρίων στις οδούς Αχαρνών και Σαρωνικού επέβλεψαν προσωπικά οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών

Υπηρεσιών, Αθανάσιος Σχίζας και Πολεοδομίας, Νίκος Χατζητρακόσιας, καθώς και μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας,
ενώ τις εργασίες παρακολούθησε και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Μιχάλης Οικονομάκης, οι υπηρεσίες του
οποίου πραγματοποιούν το έργο της συγκέντρωσης και απομάκρυνσης των μπαζών, καθώς και του καθαρισμού των χώρων.

ΓΓκκρρεεμμίίζζεειι  τταα  εεππιικκίίννδδυυνναα  
κκττίίσσμμαατταα  οο  δδήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς  
Ακατάλληλα για χρήση και επικίνδυνα

έχουν κριθεί περίπου 20 ακίνητα.

Την πανηγυρική δικαίωση
των κόπων τους, αλλά
και την απόδειξη του

υψηλού επιπέδου σπουδών, του
Κέντρου Εκμάθησης Ρωσικής
Γλώσσας του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, είδαν οι μαθητές της πόλης,
που συμμετείχαν στις εξετάσεις
για την απόκτηση Διπλώματος
Γλωσσομάθειας, που πραγματο-
ποιήθηκαν με ευθύνη του Πανεπι-
στημίου της Αγίας Πετρούπολης,
υπό την αιγίδα του Επιστημονικού
και Πολιτιστικού Κέντρου της Ρωσικής Πρεσβείας στην
Αθήνα.

Οι μαθητές του Κέντρου, όλων των επιπέδων (στα
τμήματα αρχάριων και προχωρημένων) που συμμετείχαν
στις εξετάσεις, πέτυχαν την απόκτηση του σχετικού Διπ-
λώματος, μετά από τον κύκλο των μαθημάτων της σχολι-
κής χρονιάς 2015-2016.

Κι αξίζει να σημειωθεί ότι, τα εν λόγω Διπλώματα,
έχουν την ίδια αξία, σε ότι αφορά στη γνώση Ξένων 

Γλωσσών, με οποιοδήποτε άλλο (αγγλικής, γαλλικής,
γερμανικής κλπ), στις διαδικασίες που εποπτεύονται από
τον ΑΣΕΠ. 

Θερμά συγχαρητήρια, προς το Δήμο Ασπροπύργου
για την επιτυχία των Μαθητών του Κέντρου Εκμάθησης
Ρωσικής Γλώσσας, απηύθυνε η Διευθύντρια Δημοσίων
Σχέσεων της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην
Αθήνα, κ. Ναταλία Ερεμένκο, υπογραμμίζοντας ότι, η

επιτυχία των μαθη-
τών, σε ποσοστό
100%, αντανακλά στη
σοβαρότατη προσπά-
θεια που εκδηλώνεται
από κοινού και στο
επίπεδο των μαθη-
τών.

Συνεχίζονται οι
εγγραφές, για τη

νέα χρονιά

Αξίζει να σημειωθεί
ότι, οι εγγραφές για τη

νέα σχολική χρονιά συνεχίζονται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου
2016.

Στο Κέντρο Εκμάθησης Ρωσικής Γλώσσας, μπορούν
να εγγραφούν και μη Δημότες του Ασπρόπυργου, αλλά
και ενήλικες. Υπενθυμίζεται, μάλιστα, το γεγονός της
συμμετοχής στα μαθήματα της περσινής χρονιάς, στε-
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, από πολλές στρατιωτι-
κές μονάδες της Αττικής. 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΔόόθθηηκκαανν  τταα  κκρρααττιικκάά  ππττυυχχίίαα  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ττηηςς  ΑΑγγίίααςς  ΠΠεεττρροούύπποολληηςς  σσττοουυςς          
μμααθθηηττέέςς  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΕΕκκμμάάθθηησσηηςς  ΡΡωωσσιικκήήςς  ΓΓλλώώσσσσααςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
•• Στο 100% η επιτυχία, για όσους συμμετείχαν στις εξετάσεις!Στο 100% η επιτυχία, για όσους συμμετείχαν στις εξετάσεις!



4-θριάσιο Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

Συνάντηση με τον Δήμαρχο του Τελ Αβίβ, Ρον Χουλνταΐ, είχε εχθές η Περιφερειάρχης Αττικής,
Ρένα Δούρου, στο Δημαρχείο της πόλης, στο περιθώριο των εργασιών του DLD Innovation
Festival όπου μετέχει αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Αττικής.

Η Περιφερειάρχης, αναφερόμενη στον θάνατο του Σιμόν Πέρες, θύμισε κάτι που είχε πει ο πρώην
Πρόεδρος του Ισραήλ κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, το καλοκαίρι του 2012, και τη συνάντησή του
με τον τότε επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σημερινό Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα:
«Είναι καλύτερο να δέχεται κανείς κριτική για τους σωστούς λόγους παρά να είναι δημοφιλής για τους
λάθος».

Η Περιφερειάρχης Αττικής συζήτησε με τον Δήμαρχο Τελ Αβίβ το ζήτημα της ανάπτυξης της καινοτόμου
επιχειρηματικότητας, με έμφαση στους όρους και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία του κατάλληλου
περιβάλλοντος που ευνοεί την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων και
συνεργατικών εγχειρημάτων. Παράλληλα, αναφέρθηκαν στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων
στη βάση των αρχών που αποτυπώνονται στη δομή και τη λειτουργία του Πάρκου ανακύκλωσης Χιρίγια,
το οποίο επισκέφθηκε η Περιφερειάρχης την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου. Νωρίτερα, η Περιφερειάρχης είχε
συνάντηση με τη διευθύντρια του κέντρου μεταναστών Mesila, Μίρι Ελκαγιάμ.

ΠΠααρράάτταασσηη  ττηηςς  ρρύύθθμμιισσηηςς  ττωωνν  λληηξξιιππρρόόθθεεσσμμωωνν  
οοφφεειιλλώώνν  ππρροοςς  ττηη  ΔΔΕΕΗΗ

Παράταση της ρύθμισης των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών προς τη ΔΕΗ για ένα μήνα
και βελτίωση των όρων, αποφάσισε σήμε-

ρα το ΔΣ της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη, όπως επι-
σημαίνεται, τη συνεχιζόμενη προσέλευση των κατα-
ναλωτών για ένταξη στη ρύθμιση.

Έτσι, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, που
έληγε στις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται ως τις 31
Οκτωβρίου. Επιπλέον:

-Δίνεται η ευκαιρία ένταξης στη ρύθμιση και σε
όσους έχει γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω
χρέους, με μοναδική προϋπόθεση να μην έχουν
κάνει αυθαίρετη επανασύνδεση, με επέμβαση στον μετρητή.

-Για όσους έχουν κάνει επέμβαση στον μετρητή (πλην της περίπτωσης της ρευματοκλοπής), η επα-
νασύνδεση θα γίνεται με προκαταβολή του 15% της οφειλής (αντί για 30% που ισχύει τώρα) και η εξόφλ-
ηση σε 12 δόσεις (αντί για 8).

Ως τώρα, στο σύστημα διακανονισμών των 36 δόσεων, έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 400.000
πελάτες, με οφειλές άνω του 1,1 δισ. ευρώ.

ΜΜεε  ττοονν  ΔΔήήμμααρρχχοο  ττοουυ  ΤΤεελλ  ΑΑββίίββ  σσυυννααννττήήθθηηκκεε  
ηη  ΠΠεερριιφφεερρεειιάάρρχχηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  ΡΡέένναα  ΔΔοούύρροουυ

Αρβανίτικη Πολιτιστική 
Βραδιά στα Βίλια

Αρβανίτικη Πολιτιστική Βραδιά στα Βίλια 
με Ομιλίες, Θέατρο, Τραγούδι και Μουσική

Ομιλητές: Πέτρος Φιλίππου, 
Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής

Μάχη Οικονόμου: Δρ Κοιν. Ανθρωπολογίας -
Ακαδημία Αθηνών

Συντονισμός: Έλενα Μπότση: 
Δρ Κοινωνιογλωσσολογίας

Θεατρικό Μονόπρακτο: 
«Δύο Αρβανίτισσες μιας άλλης εποχής» 

Παίζουν: Κούλα Καραΐσκου, Κική Μακρυνόρη
Αρβανίτικο Τραγούδι: Κούλα Καραΐσκου, 

Ζηνοβία Μπότση, Έλενα Μπότση. 
Μουσική: Άρης Μακρυνόρης, 

Γιάννης Μεϊντάνης, Νίκος Χρονέας.
Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016, ώρα 8μ.μ. 

Ξενοδοχείο ‘Βερόρι’ – Αίθουσα Εκδηλώσεων



Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 θριά-

Παράταση συμβάσεων 
στα Κέντρα Πρόνοιας 
των Περιφερειών

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφ-
άλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανα-
κοινώνει ότι, έχει συντάξει σχέδιο ρύθμι-

σης, που πρόκειται να κατατεθεί άμεσα προς ψήφ-
ιση από τη Βουλή, με την οποία προβλέπεται η
παράταση των συμβάσεων του επικουρικού προ-
σωπικού, στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των
Περιφερειών της Χώρας.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, η παράταση ορίζεται
μέχρι 30/9/2017.

ΟΟ  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΤΤσσοουυκκααλλάάςς
γγιιαα  ττηηνν  άάρρννηησσηη  ττηηςς  ααννττιιπποολλίίττεευυσσηηςς  νναα  σσυυννααιιννέέσσεειι  
σσττηηνν  ψψήήφφιισσηη  ττηηςς  πποολλιιττιισσττιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ

ΟΔήμαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς σχολιάζοντας την θέση της αντιπολίτευσης ως προς την πολι-
τιστική πολιτική που θα ακολουθήσει ο δήμος , προκειμένου να αναδειχθεί η πόλη Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης το 2021, ανέφερε τα εξής: ‘’Η άρνηση της αντιπολίτευσης να συναινέσει σην

ψήφιση της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου καθώς και στην ψήφιση φακέλου ο οποίος θα παρουσιαστεί στην
ευρωπαϊκή επιτροπή στην προσπάθεια της πόλης μας να αναδειχθεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης δεν
είναι κάτι που πρέπει να εκπλήσσει.

Γιατί επί της ουσίας δεν πίστεψε στον κοινό στόχο της πόλης γι αυτό και δεν συμμετείχε στις εκδηλώσεις που
έγιναν για την πρόκρισή μας στην τελική φάση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. 

Γι αυτό με προσχηματικό τρόπο όταν φάνηκε ότι μπορεί η πόλη μας να είναι η νικήτρια απέσυρε τη στήριξή της.
Γιατί η προεκλογική εκστρατεία που διεξήγαγε γεμάτη υπαινιγμούς, ύβρεις και σκανδαλολογία δεν αποτελούσε
παροδική τακτική αλλά συστατικό και βιωματικό στοιχείο της μετέπειτα πολιτικής της πράγμα το οποίο απο-
καλύπτεται σε κάθε δημοτικό συμβούλιο.

Η δημοτική αρχή δεν έχει άλλο δρόμο απ' αυτόν που ακολούθησε μέχρι τώρα. Να ενώσει τους πολίτες γύρω
από έναν θετικό στόχο που θα αλλάξει την πόλη. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε’’.

ΉΉΉΉλλλλθθθθεεεε    ηηηη    ώώώώρρρραααα    ττττηηηηςςςς    ααααπππποοοοκκκκααααττττάάάάσσσστττταααασσσσηηηηςςςς    
σσσσττττοοοο    ΠΠΠΠννννεεεευυυυμμμμααααττττιιιικκκκόόόό    ΚΚΚΚέέέέννννττττρρρροοοο    ΘΘΘΘρρρραααακκκκοοοομμμμαααακκκκεεεεδδδδόόόόννννωωωωνννν

Ξ
εκίνησαν οι εργασίες για την αποκατάσταση, επισκευή και
ανακαίνιση του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου του
Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων.

Έπειτα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνε-
υματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων, η Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Αχαρνών προχωρά στις απαραίτητες εργασίες που θα

βελτιώσουν τη λειτουργικότητά του κτιρίου και
θα βοηθήσουν τόσο στην ασφαλή λειτουργία
του κέντρου, όσο και στη φιλοξενία του κοινού
στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο
Θρακομακεδόνων. 



6-θριάσιο Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

Παρατήρηση, εκπαιδευτικά εργαστήρια και
δραστηριότητες για παιδιά την Κυριακή 9
Οκτωβρίου με τη στήριξη της Ελληνικής

Ορνιθολογικής Εταιρείας
Στα πλαίσια του εορτασμού της «Ευρωπαϊκής

Γιορτής των Πουλιών 2016» το Σώμα Ελληνικού
Οδηγισμού – Τοπικό Τμήμα Μεγάρων και ο Συντο-
νιστικός Φορέας συλλόγων για την προστασία του
Βουρκαρίου συνδιοργανώνουν, με την υποστήριξη
της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, δράση
παρατήρησης πουλιών και περιβαλλοντικής ευαι-
σθητοποίησης στον υγροβιότοπο των Μεγάρων
την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016 στις 10:30 το πρωϊ.

Θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά εργαστήρια
και δραστηριότητες για παιδιά από το Σώμα
Ελληνικού Οδηγισμού – Τοπικό Τμήμα Μεγάρων,
που θα περιλαμβάνουν παρατήρηση πουλιών, 

κατασκευές αλλά και αρκετό παιχνίδι!
Σας προσκαλούμε όλους, μικρούς και μεγάλους,

να περάσουμε μαζί ένα ξεχωριστό κυριακάτικο
πρωινό στο Βουρκάρι, μαθαίνοντας σημαντικά
πράγματα για τα μεταναστευτικά πουλιά, παρατ-
ηρώντας παράλληλα τα υπέροχα πτηνά
(φλαμίγκο, λευκοτσικνιάδες, στακτοτσικνιάδες
κ.α.) που φιλοξενούνται αυτή την περίοδο στον
υγροβιότοπο των Μεγάρων.

Το ραντεβού μας είναι στο ιστορικό «Τείχος της
Αγίας Τριάδας».

Για περισσότερες πληροφορίες:
6942202830 Καρδάτου Μαρίνα, Σώμα Ελληνι-

κού Οδηγισμού – Τοπικό Τμήμα Μεγάρων
6977019854 Δέσκος Τάσος, Συντονιστικός

Φορέας προστασίας Βουρκαρίου

Διανομή 26 τόνων φρούτα
από τον Δήμο Αχαρνών

Το "παρόν αλληλεγγύης" 
δίνουν σε κάθε διανομή 

εργαζομένοι της  Κοινωνικής 
Πολιτικής του δήμου και εθελοντές

Σε συνέχεια των κοινωνικών δράσεων
αλληλεγγύης , η Διεύθυνση Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών διένειμε 26

τόνους φρούτα (μήλα – αχλαδόμηλα) την Τρίτη
20/09/2016, στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου (Αχαρνέων Ιππέων & Μ. Βασιλείου - Εργατι-
κές Κατοικίες Προφήτη Ηλία).

Όπως ανέφερε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολι-
τικής κα Ελένη Σαχσανίδου, οι διανομές τροφίμων
θα συνεχιστούν προς του δικαιούχους και σε πολύ
τακτά χρονικά διαστήματα, χάρη στις προσπάθειες
και την ευσυνείδητη εργασία των εργαζομένων Κοι-
νωνικής Πολιτικής και των εθελοντών που σε κάθε
διανομή δίνουν το "παρόν αλληλεγγύης" προς τους
συμπολίτες τους. 

ΔΔρράάσσηη  ππααρρααττήήρρηησσηηςς  
πποουυλλιιώώνν  κκααιι  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήήςς  
εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς  
σσττοονν  υυγγρροοββιιόόττοοπποο  ΒΒοουυρρκκάάρριι  

Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016 στις 10:30 πμΤην Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016 στις 10:30 πμ

Η εικόνα της Παναγίας της Αρβανίτισσας Η εικόνα της Παναγίας της Αρβανίτισσας 
πήρε τη θέση της στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναόπήρε τη θέση της στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό
Αγίου Βλασίου στις ΑχαρνέςΑγίου Βλασίου στις Αχαρνές

Με αφορμή τη δωρεά της εικόνας της Παναγίας
της Αρβανίτισσας, από την πρόεδρο του
Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών κα Νίτσα Βαρελά,

στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, τελέστηκε
Εσπερινός μετά αρτοκλασίας, χοροστατούντως του Σεβα-
σμιότατου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως
κ. Αθηναγόρα.

Στη συνέχεια το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών, προς τιμής
της εικόνας, έδωσε μια από τις γνωστές του εξαιρετικές
χορευτικές παραστάσεις στην Κεντρική πλατεία Αχαρνών.

"Μέλημα όλων μας είναι πλέον να καθοριστεί από τη

Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως η ημερομηνία για τον εορτασμό της Παναγίας της
Αρβανίτισσας στις Αχαρνές".

(η δωρεά της εικόνας της Παναγίας της Αρβανίτισσας από την κα Νίτσα Βαρελά έγινε εις μνήμη του
συζύγου της και πρώην Δημάρχου Αχαρνών κου Μιχάλη Βαρελά).

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)



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  &  ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ « ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΟΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΟΙΞΗ 
Αγαπητοί  Φίλοι  & Φίλες  του Συλλόγου Πανοράματος ,
Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου περί Γενικών Συνε-

λεύσεων και αρχαιρεσιών , το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλό-
γου,  σας  προσκαλεί  στην   ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  Ημέρα
Κυριακή  2 Οκτωβρίου  2014  και ώρα  18:00  με τα παρακάτω
θέματα :

·      Διοικητικός  &  Οικονομικός  Απολογισμός  του  Διοικητι-
κού  Συμβουλίου

·        Συζήτηση – Ενημέρωση  των προβλημάτων που
απασχολούν την περιοχή του Πανοράματος .

·         Προκήρυξη  Εκλογών  και  εκλογή  Εφορευτικής  Επι-
τροπής 

Η   Γενική  Συνέλευση  θα γίνει   στον  χώρο που στεγάζεται
ο  Σύλλογος Πανοράματος  στηνΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΝΟΙΞΗ .

Οριστικώς , την  ΚΥΡΙΑΚΗ   9  Οκτωβρίου 2016  ΚΑΙ   ΩΡΑ  17:00  ΣΤΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ     ΣΤΗΝ      ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΝΟΙΞΗΣ   εφόσον  την Κυριακή     2.10.2016 δεν θα υπάρξει  απαρτία.

Η  παρουσία  όλων  των  μελών  και  φίλων  στην  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  είναι  πολύτιμη  και αναγκαία.

Για  το Διοικητικό Συμβούλιο
Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ              

ΜΠΛΕΤΣΑ  ΑΝΤΩΝΙΑ                                                                    ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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""ΞΞεεκκρρέέμμαασσττοοιι""  σσεε  άάλλλλεεςς  ΔΔοομμέέςς  
οι εργαζόμενοι του «Βοήθεια στο Σπίτι»

Τη μετακίνηση των
εργαζομένων του
«Βοήθεια στο

Σπίτι» σε άλλες Δομές και
επαναπροκήρυξη θέσεων
εργασίας, χωρίς να
κατοχυρώνει τις εργασια-
κές σχέσεις ανθρώπων,
που έχουν προσφέρει για
πάνω από 15 χρόνια στο
θεσμό, καταγγέλλει ο
Αντιπεριφερειάρχης Χίου,
Στ. Κάρμαντζης, με επι-
στολή του προς την αρμό-
δια αν. Υπουργό Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, Θεανώ
Φωτίου, χαρακτηρίζοντας
ως απαραίτητη τη μετατρ-
οπή των συμβάσεων των

εργαζομένων, που υπηρετούν σήμερα, σε Αορίστου Χρόνου, «κάτι για το οποίο η παρούσα Κυβέρνηση
είχε δεσμευθεί προεκλογικά», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει.

Τέλος, στην επιστολή του, ο Αντιπεριφερειάρχης ζητά «την με κάθε τρόπο διασφάλιση της συνέχειας του
Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"», από το σύνολο του υπάρχοντος προσωπικού (43 άτομα σε τοπικό
επίπεδο της Χίου, 3.300 άτομα πανελλαδικά). 

θθαα  λλεειιττοουυρργγήήσσοουυνν  μμααθθήήμμαατταα
ππααρρααδδοοσσιιαακκώώνν  χχοορρώώνν

γγιιαα  ππααιιδδιιάά  κκααιι  εεννήήλλιικκεεςς  σσττηηνν
ΜΜααγγοούύλλαα..  

ΤΤοο  ΤΤμμήήμμαα  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ  ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..
ΠΠ..ΑΑ..ΚΚ..ΠΠ..ΠΠ..ΑΑ..  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

σσααςς    αανναακκοοιιννώώννεειι  όόττιι  θθαα  λλεειιττοο--
υυρργγήήσσοουυνν  μμααθθήήμμαατταα  ππααρρααδδοοσσιιαακκώώνν  χχοορρώώνν

γγιιαα  ππααιιδδιιάά  κκααιι  εεννήήλλιικκεεςς  σσττηηνν  ΜΜααγγοούύλλαα..  ΕΕγγγγρραα--
φφέέςς  γγιιαα  τταα  μμααθθήήμμαατταα  γγίίννοοννττααιι  σσττοο  22οο  όόρροοφφοο

ττοουυ  ΠΠοολλιιττιισσττιικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
ΠΠααγγκκάάλλοουυ    κκααιι  ΚΚίίμμωωννοοςς  1111  κκάάθθεε  μμέέρραα    ττοο
ππρρωωίί  1100ππμμ  --1144μμμμ  κκααιι  ααππόόγγεευυμμαα  55μμμμ--88μμμμ..  

ΤΤαα    μμααθθήήμμαατταα      θθαα  ξξεεκκιιννήήσσοουυνν  σσττιιςς  77  ΟΟκκττωω--
ββρρίίοουυ  22001166  κκααιι  θθαα  γγίίννοοννττααιι  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  πποολλ--
λλααππλλώώνν  χχρρήήσσεεωωνν  ττοουυ    11οουυ  ––  33οουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ
ΣΣχχοολλεείίοουυ    ααππόό    ττιιςς    1188..0000    έέωωςς    2222..4455..    μμεε

κκααθθηηγγήήττρριιαα  ττηηνν    κκ..  ΒΒααλλααββάάννηη  ΜΜααρρίίαα..
ΗΗ  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  μμααθθηημμάάττωωνν  θθαα  γγίίννεεττααιι
κκααττόόππιινν  ππλληηρρωωμμήήςς  χχααμμηηλλοούύ  ααννττιιττίίμμοουυ  σσεε

σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  κκοοιιννωωννιικκάά  κκρριιττήήρριιαα  σσύύμμφφωωνναα
μμεε  ττηηνν  υυππ..  ααρρ..  8844//1155  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  σσττοο  ττηηλλ..  221100--55556655661144  

Έκτακτος δημοσιονομικός ελέγχος 
στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος!

ΟΑναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας,
ζήτησε την άμεση διενέργεια έκτακτου δημοσιονομικού ελέγχου
στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος!

Τον έλεγχο θα διενεργήσει η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών
Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών και αφορά σε εκκρεμείς οφειλές
του Πυροσβεστικού Σώματος προς την υπηρεσία NSPA (NATO Support
and Procurement Agency) για την τεχνική, πτητική και εφοδιαστική υπο-
στήριξη εναερίων μέσων πυρόσβεσης, όσο και γενικότερα τη διασφάλιση
της χρηστής διαχείρισης στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Η διενέργεια ελέγχου κατέστη αναγκαία, καθώς το Αρχηγείο του Πυρο-

σβεστικού Σώματος επικαλέστηκε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εξέτασης ή
επίλυσης διαφορών που αφορούν στην τιμολόγηση υπηρεσιών.

Οι εκκρεμείς προς διερεύνηση οφειλές -σύμφωνα με την υπηρεσία
NSPA- αγγίζουν τα 8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 7,1 εκατ. ευρώ αφορούν
στην τριετία 2012-2014. 
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Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που
είδαν το φως της δημοσιότητας για το
βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων,
αφού δείχνουν ότι οι μισοί συνταξιούχοι
συντηρούν τις οικογένειές τους από τις
συντάξεις τους, ενώ ένας στους δύο ζει
κάτω από τα όριο της φτώχειας.

Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συντα-
ξιούχων, νέα επιδείνωση στο βιοτικό
επίπεδο των συνταξιούχων επιφέρουν
τα 11 ψαλίδια του νόμου Κατρούγκαλου.
Παράλληλα, ο κίνδυνος και νέων μελλον-
τικών περικοπών στις συντάξεις είναι
σοβαρός, αν δεν υπάρξει οικονομική

ανάκαμψη και εισροή νέων πόρων στο
ασφαλιστικό σύστημα. 

Από τα στοιχεία του Δικτύου
προκύπτουν τα εξής:

1. Σήμερα οι 6 στους 10 συνταξιούχο-
υς στη χώρα μας παίρνουν σύνταξη
κάτω από 700 ευρώ και μάλιστα το
44,8% των συνταξιούχων παίρνει μηναία
σύνταξη κάτω από το όριο σχετικής
φτώχειας των 665 ευρώ. 

ε απόλυτους αριθμούς, 1,2 εκατ. άνθρ-
ωποι λαμβάνουν σύνταξη που δεν ξεπε-
ρνά το ποσό των 665 ευρώ και η οποία
αποτελεί -σύμφωνα με την Ελληνική Στα-
τιστική Αρχή- το σταθερό όριο σχετικής
φτώχειας.

2. Το 52% των λαϊκών νοικοκυριών
στη χώρα μας, λόγω της υψηλής ανε-
ργίας και της φτώχειας που προκαλούν
τα Μνημόνια, ζει από τις συντάξεις των
ηλικιωμένων μελών τους.

3. Από 20% έως και άνω του 50%

μειώθηκαν οι συντάξεις των συντα-
ξιούχων μέσα από 13 συνεχείς ειδικές ή
άλλες πρόσθετες εισφορές - περικοπές
που επιβλήθηκαν από όλες τις κυβερνή-
σεις τα τελευταία χρόνια, σε σημείο
πλέον οι συντάξεις να αποτελούν
φιλοδώρημα. Παρότι οι συνταξιούχοι
έχουν υποστεί τις 13 μνημονιακές περι-
κοπές, τα ασφαλιστικά ταμεία κατα-
ρρέουν από τα ελλείμματα, τα οποία
φέτος θα κινηθούν κοντά στα 4 δισ. ευρώ
συνολικά.

«Το ανελέητο κυνηγητό των συντα-
ξιούχων συνεχίζεται» τονίζει ο πρόεδρος
του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων Νίκος
Χατζόπουλος.

«Η κυβέρνηση όπως και οι προη-
γούμενες, μας φτωχοποιεί. Και
δυστυχώς θα υπάρξει και συνέχεια, ο
αυτόματος κόφτης έρχεται. Κάθε χρόνο
λόγω των περικοπών όλο και μεγαλύτερ-
ος αριθμός συνταξιούχων θα πλησιάζει
το όριο της φτώχειας».

ΑΑππόό  ττιιςς  σσυυννττάάξξεειιςς  σσυυννττηηρροούύννττααιι  τταα  μμιισσάά  ννοοιικκοοκκυυρριιάά
Ένας στους δύο συνταξιούχους στο όριο της φτώχειας

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ , ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΕΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ:

Δημοτικά Τέλη Ασπροπύργου: Η αλήθεια να λέγεται!...

Ανοιχτή επιστολή προς ενημέρωση των
κατοίκων και επιχειρηματιών της πόλης εξέδω-
σε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου

Ασπροπύργου, Αντώνιος Καραμπούλας, αναφερόμενος
στα όσα έχουν ειπωθεί περί τις δήθεν «υψηλές»
χρεώσεις των Δημοτικών Τελών στον Ασπρόπυργο,
υπογραμμίζοντας ότι: «Ο Δήμος Ασπροπύργου, έχει τις
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ χρεώσεις, σε σχέση με τους γειτονι-
κούς Δήμους, για το έτος 2016, σε οικίες και επαγγελμα-
τικούς χώρους. Και σε πολλές περιπτώσεις, η διαφορά
στις χρεώσεις αγγίζει και το 41% !!! »

Παρακάτω δημοσιεύουμε την επιστολή του Αντιδ-
ημάρχου,  Α. Καραμπούλα 

Αγαπητές Συνδημότισσες, αγαπητοί Συνδημότες, 
Αξιότιμοι Επιχειρηματίες, της πόλης του Ασπρόπυρ-

γου,
Με την παρούσα, ανοιχτή επιστολή, αποκαθιστούμε

την αλήθεια, για όλα όσα έχουν ειπωθεί, μέχρι σήμερα,
σχετικά με τις δήθεν «υψηλές» χρεώσεις των Δημοτικών
Τελών στον Ασπρόπυργο, φέρνοντας στο φως όλα τα
πραγματικά στοιχεία, για το συγκεκριμένο, μέγα θέμα! 

Ο Δήμος Ασπροπύργου, συμπαραστάτης των
Δημοτών, όλα τα χρόνια της κρίσης, που μαστίζει τη
Χώρα μας, και αρωγός των Επιχειρήσεων της πόλης
μας, στην προσπάθεια που καταβάλλουν για την ανά-
καμψη της Οικονομίας, αποδεικνύει με στοιχεία, την
ευαισθητοποίηση του, αναφορικά με τις οικονομικές
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, έξι χρόνια τώρα, Οικο-
γένειες και Επιχειρηματίες. 

Κι αυτή η ευαισθησία, αποδεικνύεται από το γεγονός
ότι, διατηρεί τα Δημοτικά Τέλη, στα ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ
επίπεδα, συγκριτικά με τους όμορους Δήμους! 

Επειδή, λοιπόν, «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια», κι
όσοι το διακινούν, αργά ή γρήγορα αποκαλύπτονται,
παραθέτουμε Συγκριτικό Πίνακα,  με τις χρεώσεις των
Δημοτικών Τελών, σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρο-
υς,  του Δήμου Ασπροπύργου, της Δημοτικής Ενότητας
Ελευσίνας, της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας και της
Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας, για το έτος 2016.

Με την υπογράμμιση ότι, όλα τα στοιχεία, που περι-
λαμβάνει, έχουν αναρτηθεί στο Πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης, και είναι προσβάσιμα σε όλους.

Στον παραπάνω πίνακα, λοιπόν, αποτυπώνεται όλη
η αλήθεια! 

Ο Δήμος Ασπροπύργου, έχει τις ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ
χρεώσεις, σε σχέση με τους γειτονικούς Δήμους, για το
έτος 2016, σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους. Και
σε πολλές περιπτώσεις, η διαφορά στις χρεώσεις
αγγίζει και το 41% !!! 

Το ζήτημα όμως, δεν εξαντλείται εδώ! Διότι, η Δημοτι-
κή Αρχή του Ασπρόπυργου, με επικεφαλής τον Δήμα-
ρχο, κ. Νικόλαο Μελετίου, όχι μόνο το τρέχον έτος, αλλά
σε όλη την περίοδο της κρίσης, δεν έκανε καμία αύξηση,
στα Δημοτικά Τέλη! Αντιθέτως, για τα έτη 2015 και 2016
μείωσε τα Δημοτικά Τέλη κατά 4,5 %. Επίσης, για το έτος 

2017, με απόφαση
που ήδη ενέκρινε το
Δημοτικό Συμβούλιο,
θα εφαρμοστεί περαι-
τέρω μείωση των
Δημοτικών Τελών,
κατά 2%.

Με την ίδια απόφα-
ση, λαμβάνοντας υπ`
όψη τις ανάγκες των
Συμπολιτών μας, που
ανήκουν στις ευαίσθη-
τες κοινωνικές ομά-
δες, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, οι άποροι και οι
πολύτεκνοι, ο Δήμος προχώρησε και γι αυτούς, σε μείω-
ση των Δημοτικών Τελών, έως και 50%!

Τώρα, αγαπητές Συνδημότισσες, αγαπητοί
Συνδημότες και αξιότιμοι Επιχειρηματίες της πόλης μας,
γνωρίζετε την αλήθεια. Αντιλαμβάνεσθε τι διακινούν,
χρόνια τώρα, κάποιοι κατ΄ επάγγελμα λασπολόγοι, που
επιστρατεύουν ψεύδη, δήθεν επιχειρήματα και πλήθος
ανακρίβειες, για να δημιουργήσουν πρόσκαιρες
εντυπώσεις! 

Η Δημοτική Αρχή του Ασπρόπυργου, όπως κάνει
χρόνια τώρα, θα συνεχίσει να υλοποιεί όσα δημόσια
δεσμεύτηκε, και για τα οποία έλαβε τη λαϊκή εντολή: Θα
εξακολουθήσει να ασκεί την κοινωνική και αναπτυξιακή
της πολιτική, σταθερά προσανατολισμένη στις ανάγκες
των Δημοτών και των Επιχειρήσεων της περιοχής. 

ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΠΟΥ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ! Η
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΑΡΩΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ! 

Με εκτίμηση,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ



Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 θριάσιο-9     

Παράλληλα αναφέρθηκε στον ρόλο των ΕΛ.ΠΕ, που
ιστορικά αποτελούν τον μεγαλύτερο ερευνητή κοιτασμά-
των στη χώρα μας με πρωταγωνιστικό ρόλο στη χαρτο-
γράφηση περιοχών και χαρακτήρισε ως στρατηγικό
στόχο για τον Όμιλο την ανακάλυψη και παραγωγή
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Ο κ. Στεργιούλης σημείωσε ότι πλέον επανεξετάζονται
με νέα εργαλεία όλα τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί
κατά το παρελθόν, καθώς και ο συνολικός χάρτης της
περιοχής και ο Όμιλος -σε συνεργασία με μεγάλες διεθ-
νείς εταιρίες του κλάδου- προσβλέπει στην ανάδειξη
επιστημονικών συμπερασμάτων στο κομμάτι της έρευ-
νας και ανακάλυψης κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων,
προς όφελος της χώρας και της εθνικής οικονομίας.

«Βασιζόμαστε στα μεγάλα συγκριτικά μας πλεονεκτή-
ματα, που είναι η τεράστια συσσωρευμένη εμπειρία των
ανθρώπων μας από τις μέχρι σήμερα έρευνες και η
γνώση του ελλαδικού χώρου, η κατοχή σημαντικής
τεχνογνωσίας και η γεωπολιτική μας θέση», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα, ο κ.
Στεργιούλης υπογράμμισε ότι το 2015 ο Όμιλος παρου-
σίασε ιστορικό υψηλό κερδών, ενώ τον φετινό Αύγουστο
επέτυχε ρεκόρ παραγωγής και ενισχύει την θέση του,
αυξάνοντας τις εξαγωγές στο 55%-60% και συνάπτον-
τας σημαντικές διεθνείς συμφωνίες, όπως με την Ιρανι

κή NIOC, τη Ρωσική ROSNEFT και την Ιρακινή Κρα-
τική Εταιρία Πετρελαίου SOMO, ενώ σε ανάλογες
συζητήσεις για απευθείας προμήθεια αργού βρίσκεται
και με την Αίγυπτο.

«Τα ΕΛΠΕ θα συνεχίσουν να πορεύονται στο δρόμο
της ενισχυμένης ανταγωνιστικότητας εστιάζοντας στην
εξαγωγική δραστηριότητα, προκειμένου να μετριαστούν
οι επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης και
να διατηρηθεί η κερδοφορία σε υψηλά επίπεδα, ώστε
να διατηρήσουν τη θέση τους ως ένας από τους πιο
δυναμικούς ενεργειακούς Ομίλους στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη και τη Μεσόγειο» κατέληξε στην ομιλία του ο
Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε.

Γιάννης Γρηγορίου: 
«Στην περίπτωση ύπαρξης πετρελαίου, 

100 εκ. βαρέλια από τον Πατραϊκό Κόλπο»

Το ενδιαφέρον του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ώστε να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες στους
τρέχοντες διαγωνισμούς του ΥΠΕΝ, τόσο για την παρ-
αχώρηση προς έρευνα των τριών χερσαίων περιοχών
στη Δυτική Ελλάδα, όσο και των θαλασσίων «οικοπέ-
δων» του μεγάλου γύρου παραχωρήσεων στο Ιόνιο,
εξέφρασε ο Γενικός Δ/ντης έρευνας και Παραγωγής 

Υδρογονανθράκων των ΕΛΠΕ κ. Γιάννης Γρηγορίου, 
μιλώντας στο ενεργειακό συνέδριο “Global Oil & Gas

South East Europe and Mediterranean”.
Αναφερόμενος στον Πατραϊκό Κόλπο, ο κ. Γρηγορίου

υποστήριξε ότι οι μέχρι στιγμής ενδείξεις επιβεβαιώνουν
την ύπαρξη πετρελαιοπιθανής γεωλογικής δομής, η
οποία «εάν τελικά περιέχει πετρέλαιο, τα απολήψιμα
αποθέματα εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 100
εκατ. βαρελιών».

Όπως είπε ο Γενικός Δ/ντης έρευνας και Παραγωγής
Υδρογονανθράκων, μέχρι τον Φεβρουάριο αναμένεται
να έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των σεισμικών
δεδομένων που έγιναν στην περιοχή, αμέσως μετά θα
ξεκινήσει η ερμηνεία τους και το καλοκαίρι θα έχουν γίνει
γνωστές οι περιοχές που συγκεντρώνουν σημαντικές
πιθανότητες, ώστε έναν  χρόνο μετά, το 2018, να ξεκι-
νήσουν οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις.

Ο κ. Γρηγορίου αποκάλυψε ότι ο Όμιλος είναι σε
συζητήσεις με την Καναδικών συμφερόντων εταιρία
CALFRAC για την ενεργοποίηση των ερευνητικών
εργασιών στην παραχώρηση του Θρακικού Πελάγους,
όπου τα ΕΛΠΕ κατέχουν το 25% των δικαιωμάτων και η
CALFRAC το 75%.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επα-
ναξιολογεί και όλα τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα
στον Ελλαδικό χώρο, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ιονίου
Πελάγους.

ΠΠρρωωττααγγωωννιισσττιικκόό  ρρόόλλοο  σσεε  όόλλοο  ττοο  εεννεερργγεειιαακκόό  φφάάσσμμαα  ττηηςς  ΝΝΑΑ
ΕΕυυρρώώππηηςς  θθέέλλεειι  νναα  δδιιααδδρρααμμααττίίσσεειι  οο  ΌΌμμιιλλοοςς  ΕΕΛΛΠΠΕΕ

Ο Όμιλος -σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς εταιρίες του κλάδου-προσβλέπει στην ανάδειξη 
επιστημονικών συμπερασμάτων στο κομμάτι της έρευνας και ανακάλυψης κοιτασμάτων 

Υδρογονανθράκων, προς όφελος της χώρας και της εθνικής οικονομίας.

ΤΤ ηη  ββοούύλληησσηη  ττοουυ  ΟΟμμίίλλοουυ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΕΕΛΛΑΑΙΙΑΑ  νναα  δδιιααδδρρααμμααττίίσσεειι  ππρρωωτταα--
γγωωννιισσττιικκόό  ρρόόλλοο  τταα  εεππόόμμεενναα  χχρρόόννιιαα  σσεε  όόλλοο  ττοο  εεννεερργγεειιαακκόό  φφάάσσμμαα  κκααιι  νναα  εεκκμμεε--
ττααλλλλεευυθθεείί  όόπποοιιαα  εευυκκααιιρρίίαα  ππααρροουυσσιιαασσθθεείί,,  ώώσσττεε  νναα  ιισσχχυυρροοπποοιιήήσσεειι  αακκόόμμηη  ππεερρ--
ιισσσσόόττεερροο  ττηη  θθέέσσηη  ττοουυ  ωωςς  οο  ηηγγεεττιικκόόςς  εεννεερργγεειιαακκόόςς  ΌΌμμιιλλοοςς  σσττηη  ΝΝΑΑ  ΕΕυυρρώώππηη,,

εεξξέέφφρραασσεε  οο  ΔΔιιεευυθθύύννωωνν  ΣΣύύμμββοουυλλοοςς  ττηηςς  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΕΕΛΛΑΑΙΙΑΑ  ΑΑ..ΕΕ  κκ..  ΓΓρρηηγγόόρρηηςς  ΣΣττεερρ--
γγιιοούύλληηςς..  

ΟΟΟΟ    κκκκ....    ΓΓΓΓρρρρηηηηγγγγόόόόρρρρηηηηςςςς    ΣΣΣΣττττεεεερρρργγγγιιιιοοοούύύύλλλληηηηςςςς    ααααππππόόόό    ττττοοοο
ββββήήήήμμμμαααα    ττττοοοουυυυ    ΣΣΣΣυυυυννννεεεεδδδδρρρρίίίίοοοουυυυ....

ΟΟΟΟ    κκκκ....    ΓΓΓΓιιιιάάάάννννννννηηηηςςςς    ΓΓΓΓρρρρηηηηγγγγοοοορρρρίίίίοοοουυυυ    
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Die Zeit: Δεν φταίει η Ελλάδα για την κατάσταση στη Λέσβο, 
αλλά η άρνηση πολλών χωρών της Ε.Ε. να την υποστηρίξουν

HΕλλάδα προτίθεται να μεταφέρει "μεγάλο
αριθμό" προσφύγων από τα νησιά στην
ηπειρωτική χώρα. Η ενέργεια αυτή έρχε-

ται σε αντίθεση με τη συμφωνία Ε.Ε. -Τουρκίας, η
οποία προβλέπει ότι οι αιτήσεις ασύλου πρέπει να
εξετάζονται απευθείας στα νησιά. «Παραβιάζουν
λοιπόν οι ελληνικές αρχές τη συμφωνία; Εχουν
μήπως αποτύχει;» , διερωτάται η Die Zeit σε άρθρο
της.

Μια ματιά στα στοιχεία τα οποία έδωσε η Κομισι-
όν στη δημοσιότητα αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αντι-
δρά με αυτόν τον τρόπο στην αφόρητη κατάσταση
η οποία έχει δημιουργηθεί στα νησιά, η οποία κλι-
μακώθηκε με την πυρκαγιά στη Μόρια. Και οφείλε-
ται αυτή η κατάσταση τουλάχιστον στην απραξία
πολλών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Τα κενά που υπάρχουν πρέπει να είναι και ο
λόγος γα τον οποίο η προαναγγελθείσα μετεγκατά-

σταση πολλών προσφύγων από τα νησιά στην
ηπειρωτική χώρα δεν προκάλεσε καμία σοβαρή
κριτική εκ μέρους των χωρών μελών της Ε.Ε.
Παράλληλα η Ε.Ε. ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι δεν
προτίθεται να επαναπροωθήσει προς το παρόν
κανέναν πρόσφυγα στην Ελλάδα όπως προβλέπει
η Συνθήκη του Σένγκεν.

Συγχρόνως η γερμανική κυβέρνηση προέτρεψε
την Ελλάδα να βελτιώσει τον έλεγχο των αιτήσεων
ασύλου, μια απαίτηση η οποία είναι εντελώς
άτοπη, δεδομένου ότι από τους 60.500 πρόσφυγες
μόνο οι 13.600 βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα
[σ.σ.: εδώ ωστόσο η μετάφραση από τη Die Zeit
φαίνεται να αναφέρει εσφαλμένα στοιχεία, καθώς
στα νησιά βρίσκονται περί τις 12.000 άνθρωποι
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και περίπου 45-
50.000 στην ηπειρωτική χώρα] και επομένως είναι
αποφασιστικής σημασίας η αποστολή υπαλλήλων
και ειδικών στα νησιά, τους οποίους έχουν υποσχε-
θεί οι χώρες μέλη της Ε.Ε.

Και σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι προβλημα-
τική η αντιμετώπιση του θέματος από την Ελλάδα.
Από τους 100 ειδικούς για θέματα ασύλου τους
οποίου έχει υποσχεθεί η Κομισιόν 

έχουν σταλεί μόνο 41 στα νησιά. Αλλά και στο
θέμα των μεταφραστών δεν έχει κρατήσει το λόγο
της η Ε.Ε. σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, η
οποία ζητά στην έκθεση της "να αυξήσουν τα κράτη
μέλη επειγόντως την υποστήριξή τους στην Ελλά-
δα."

Σε όλα αυτά προστίθεται και το γεγονός ότι η
υποσχεθείσα μεταφορά από την Ελλάδα 63.302
συνολικά προσφύγων σε άλλες ώρες μέλη ή
συνδεδεμένες με την Ε.Ε.χώρες δεν λειτουργεί. 

Ορισμένες χώρες όπως η Γαλλία έχουν βέβαια
εν μέρει αυξήσει τη συμμετοχή τους στην κατανομή
των προσφύγων, ο συνολικός όμως απολογισμός
παραμένει απογοητευτικός, αφού μόνο 4.410 πρό-
σφυγες έχουν γίνει δεκτοί από άλλα κράτη μέλη.
Μια ματιά στα στοιχεία αποδεικνύει ότι σχεδόν όλες
οι ευρωπαϊκές χώρες δεν εκπληρώνουν τις υποχρ-
εώσεις τους ή -όπως η Πολωνία, η Αυστρία και η
Ουγγαρία- αρνούνται να το κάνουν ολοκληρωτι-
κά.Επομένως, συμπεραίνει η γερμανική εφημε-
ρίδα, η κατάσταση στη Λέσβο δεν οφείλεται σε
αποτυχία της Ελλάδας στο προσφυγικό, αφού πολ-
λές χώρες ακόμα αρνούνται να της παράσχουν την
υποσχεθείσα υποστήριξή τους.

Διώξη υπαλλήλου του Νοσοκομείου 
Χαλκίδας για αλλοίωση μισθοδοσίας
Αναστολή καθηκόντων σε ακόμα δύο άτομα

Στην δικαιοσύνη παραπέμπεται, με απόφαση του διοικητή του Νοσοκομείου Χαλκίδας,
υπάλληλος του νοσηλευτικού ιδρύματος, καθώς αλλοίωνε τις μισθοδοτικές καταστάσεις με
αποτέλεσμα άλλος υπάλληλος ενώ είχε συνταξιοδοτηθεί να συνεχίσει να λαμβάνει κανονι-

κά τον μισθό του.
Συγκεκριμένα ο υπάλληλος εκμεταλλευόμενος τη θέση του στο γραφείο μισθοδοσίας καθώς και

από το γεγονός  ότι δεν γινόταν έλεγχος από τους υπευθύνους, αλλοίωνε τις μισθοδοτικές κατα-
στάσεις με αποτέλεσμα  να πιστώνει το λογαριασμό συνταξιοδοτηθέντα υπαλλήλου μηνιαίως, με
μεγάλα χρηματικά ποσά που ανήλθαν για το χρονικό διάστημα  2012-2016 σε 156.614,19 ευρώ και
επιπροσθέτως για τα έτη 2011-2012 έλαβε το ποσό των 5.131,99 ευρώ ως αναδρομικά, με αποτέ-
λεσμα να ζημιωθεί το Νοσοκομείο Χαλκίδας με το συνολικό ποσό των 161.746,18 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), το διοικητικό συμβούλιο του Γενι-
κού Νοσοκομείου Χαλκίδας, αποφάσισε να του επιβάλλει το μέτρο της αναστολής άσκησης των
καθηκόντων του και διαβίβασε τη υπόθεση στον Εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική του δίωξη.

Παράλληλα αποφασίστηκε από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια  Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
η κίνηση της πειθαρχικής  διαδικασίας για δύο ακόμα υπαλλήλους που είχαν την ευθύνη της επο-
πτείας του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Και με απόφαση του διοικητή των Γ. Ν. Χαλκίδας, Γ.Ν.-Κ.Υ.
Καρύστου και Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, Παναγιώτη Τζαφέρου, επιβλήθηκε στους δύο αυτούς υπαλλήλους,
το διοικητικό μέτρο της αναστολής  άσκησης των καθηκόντων τους για λόγους προστασίας του
δημοσίου  συμφέροντος, καθώς από  τη συνέχιση εκτέλεσης των καθηκόντων τους διακυβεύεται το
συμφέρον της υπηρεσίας.

ΕΟΠΥΥ: Επίσπευση πληρωμών και και 
νέες συμβάσεις ζητούν οι γιατροί

Την επίσπευση των πληρωμών των παρ-
όχων υπηρεσιών υγείας για υπηρεσίες
του Απριλίου και ακολούθως των υπο-

λοίπων μηνών, καθώς και την υπογραφή νέων
συμβάσεων εργασίας ζήτησε ο πρόεδρος του
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Μιχαήλ Βλαστα-
ράκος από την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ κατά τη συνε-
δρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανι-
σμού την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Βλασταράκος τόνισε ότι ορισμένοι γιατροί
δεν έχουν ακόμη πληρωθεί για υπηρεσίες που έχουν προσφέρει τον Μάρτιο, και κάλεσε τη διοίκηση
του ΕΟΠΥΥ να τακτοποιήσει σύντομα τις εκκρεμότητες ώστε ο Οργανισμός να είναι εντάξει με τις
συμβατικές του υποχρεώσεις.

Επίσης, ζήτησε να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για την υπογραφή των νέων συμβάσεων με
παρόχους υπηρεσιών υγείας, προκειμένου να δοθεί «ανάσα» ιδίως στους νέους ιατρούς που επιθ-
υμούν να μείνουν και να εργαστούν στην Ελλάδα.

Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι το 2012 και την αποπληρωμή  της παρακράτησης
του 10% από το 2012-2015, ο πρόεδρος του ΠΙΣ ζήτησε να τακτοποιηθούν άμεσα και υπενθύμισε
ότι έχει οριστεί για τις αρχές Νοεμβρίου η εκδίκαση τη αγωγής που έχει καταθέσει ο Πανελλήνιος
Ιατρικός Σύλλογος γι' αυτό το θέμα.

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σωτήρης Μπερσίμης ενημέρωσε τον κ. Βλασταράρκο ότι είναι ήδη
έτοιμη η Νομοθετική Ρύθμιση που αφορά την αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών μέχρι το
2012 (ΟΠΑΔ κ.λπ.) και της παρακράτησης του 10% για τα έτη 2012-2015.
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Ανοίγει η εφαρμογή Ε9 για τις τροποποιητικές δηλώσειςΑνοίγει η εφαρμογή Ε9 για τις τροποποιητικές δηλώσεις

ΆΆ μεσα αναμένεται να ανοίξει η εφαρμογή για την υπο-
βολή από τους φορολογούμενους των τροποποιη-
τικών δηλώσεων Ε9 για τη διόρθωση λαθών που

τυχόν υπήρχαν στοιχεία ακινήτων τους και επηρέασαν και το ύψος
του ΕΝΦΙΑ του 2016. 

Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να γίνει
η προετοιμασία για την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής, η εφα-
ρμογή του Ε9 στο TAXIS δεν θα είναι διαθέσιμη σήμερα για το διά-
στημα από τις 14.30 έως και 18.00. 

Νωρίτερα σε δηλώσεις της η Διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακ-
υβέρνησης Σοφία Σεχπερίδου είχε προαναγγείλει ότι το άνοιγμα
της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 θα γίνει, αν όχι σήμερα, τις επόμενες
ημέρες. 

Σημειώνεται ότι αρκετοί φορολογούμενοι αναμένουν το άνοιγμα της ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών
δηλώσεων Ε9 προκειμένου να διορθώσουν λάθη που υπήρχαν σε παλαιότερες δηλώσεις Ε9 που είχαν υποβάλει
με βάση τα οποία υπολογίστηκε και ο ΕΝΦΙΑ του 2016. Τυχόν μείωση του ποσού του ΕΝΦΙΑ που θα προκύψει από
τις διορθώσεις θα συμψηφισθεί κατά τις επόμενες δόσεις καταβολής του φόρου.

Η Σοφία Σεχπερίδου προανήγγειλε ακόμη ότι στο επόμενο δίμηνο θα καταστεί δυνατόν οι φορολογούμενοι να
ενημερώνονται μέσω του TAXIS για το ποσό της επιστροφής φόρου που δικαιούνται. Σε επόμενο στάδιο, στόχος
της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι οι συμψηφισμοί φόρων να γίνονται μέσω του TAXIS από τους
φορολογούμενους.

Χαμηλότερα τέλη κυκλοφορίας για εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ
Ορισμένες παρεμβάσεις για παλαιά και μεγάλου κυβισμού αυτοκίνηταΟρισμένες παρεμβάσεις για παλαιά και μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα

Χαμηλότερα τέλη κυκλοφορίας θα πληρώνουν από φέτος
χιλιάδες φορολογούμενοι κάτοχοι μεταχειρισμένων ΙΧ
αυτοκινήτων καθώς με βάση την νομοθεσία για τον υπο-

λογισμό της παλαιότητας θα μετρά στο εξής το έτος πρώτης
ταξινόμησης σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι το
έτος ταξινόμησης τους στην Ελλάδα.

Η ευνοϊκή αυτή αλλαγή για τους ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων ΙΧ
αυτοκινήτων θεσπίστηκε με το νόμο 4410/2016 και οδηγεί σε
μεγαλύτερη παλαιότητα για τα μεταχειρισμένα ΙΧ και έτσι σε μείω-
ση των τελών κυκλοφορίας τους.

Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων που απε-
στάλη στους αρμόδιους φορείς και στις ΔΟΥ παρέχει διευκρινίσεις
σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας. 

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι επανακαθορίζεται η έννοια της «πρώτης ταξινόμησης» για τις ανάγκες υπολογι-
σμού Τελών Κυκλοφορίας έτους 2017 και επόμενων, στα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης και Επιβατικά Δημοσίας Χρή-
σης, οχήματα. 

Συγκεκριμένα όπου στις ισχύουσες έως σήμερα διατάξεις γίνεται αναφορά σε «οχήματα που ταξινομούνται για
πρώτη φορά στην Ελλάδα» αντικαθίσταται με την αναφορά σε «οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην
Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)».

Κατά συνέπεια, όπως επισημαίνεται, για τα επιβατικά οχήματα που εισάγονται στην Ελλάδα μεταχειρισμένα από
άλλες χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ, λαμβάνεται πλέον υπόψη για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και επο-
μένων, η ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η πρώτη ταξινόμησή τους σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ και όχι η
πρώτη ταξινόμησή τους στην Ελλάδα.

Για παράδειγμα σε εισαγόμενο μεταχειρισμένο Ι.Χ 1.800 κυβικών από ευρωπαϊκή χώρα, το οποίο ταξινομήθηκε
για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2004 αλλά η πρώτη ευρωπαϊκή ταξινόμηση ήταν το 2000, με το ισχύον σύστημα
επιβαρύνεται με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 300 ευρώ . Με τις αλλαγές, από το 2017 τα τέλη κυκλοφορίας για το ίδιο
αυτοκίνητο μειώνονται σε 280 ευρώ.Σε ό,τι αφορά γενικότερα τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων του 2017 από το
υπουργείο Οικονομικών έχει διευκρινισθεί ότι δεν πρόκειται να γίνουν αλλαγές παρά ορισμένες παρεμβάσεις για την
ελάφρυνση φορολογούμενων με παλαιά και μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα προκειμένου να περιορισθεί το φαινόμε-
νο της μαζικής κατάθεσης πινακίδων στις εφορίες.

ΕΕππιιμμέέννεειι  οο  ιιααττρροοδδιικκαασσττήήςς  όόττιι  ηη  
μμιικκρρήή  ΆΆννννυυ  ττεεμμααχχίίσσττηηκκεε  ζζωωννττααννήή
ΑΑννττιιδδρράά  ηη  ππλλεευυρράά  ττοουυ  κκααττηηγγοορροουυμμέέννοουυ  ππααττέέρραα  ττηηςς  44χχρροοννηηςς

«Αποκλείεται εξ ορισμού το παιδί να τεμαχίστηκε αφού είχε πεθάνει… ο τεμαχι-
σμός έγινε εν ζωή» επανέλαβε την Πέμπτη, κατά τη δεύτερη ημέρα κατάθεσής του
στο Πρωτοβάθμιο Κακουργιοδικείο, ο ιατροδικαστής Νίκος Καρακούκης, σχετικά
με τις συνθήκες δολοφονίας της τετράχρονης Άννυ, το Πάσχα του 2015.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου πατέρα της Άννυ, που
υποστηρίζει πως δεν σκότωσε το παιδί αλλά το τεμάχισε, ο κ. Καρακούκης αναρ-
ωτήθηκε «ποιος οριοθέτησε πως το παιδί ήταν νεκρό και ότι ο τεμαχισμός έγινε
μετά τον θάνατό του».

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, «πολλές φορές, ακόμη και ένας γιατρός δεν
μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι κάποιος έχει φύγει από τη ζωή, αφού μπορεί να
έχει πέσει σε κώμα. Το μυστικό είναι το καρδιογράφημα. Πιστεύω ότι οι διάσπαρ-
τες κηλίδες που βρέθηκαν στο σπίτι έγιναν μόνο από εκτόξευση αίματος … ο νεκρ-
ός δεν έχει κυκλοφορία αίματος, πίεση, ζωτικά στοιχεία...» εξήγησε ο κ. Καρα-
κούκης.

Η τοποθέτησή του αυτή αμφισβητήθηκε έντονα από τον συνήγορο υπεράσπι-
σης του κατηγορούμενου πατέρα της τετράχρονης, ο οποίος του είπε: «Σας εκθέ-
τουν τα ευρήματά σας».

Στο δικαστήριο βρέθηκε για δεύτερη μέρα και ο ειδικός επιστήμονας της
ΕΛ.ΑΣ., Στέφανος Λημναίος, προκειμένου να εξηγήσει τη σημασία των ευρημάτων
που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της Μιχαήλ Βόδα. Ο μάρτυρας αναφέρθηκε και
πάλι στις κηλίδες αίματος της μικρής, οι οποίες ήταν διάσπαρτες σε πολλά σημεία
του σπιτιού. Όπως ανέφερε ο κ. Λημναίος, από τη σάρωση του ειδικού μηχανή-
ματος, το οποίο ανιχνεύει ίχνη DNA ακόμη και αν έχει επιχειρηθεί να καθαριστεί,
όπως στην περίπτωση της δολοφονίας της Άννυ, προέκυψε πως κηλίδες αίματος
της τετράχρονης εντοπίστηκαν σε πολλά σημεία του χώρου. Αναφέρθηκε επίσης
και σε υλικό σε σοβατεπί, όπου βρέθηκε βιολογικό υλικό της Άννυ, του κατηγορ-
ούμενου Νασίφ Αχμέντοφ ή Νικολάι, αλλά και ενός αγνώστου προσώπου.

Ο μάρτυρας είπε πως το βιολογικό υλικό του αγνώστου εντοπίστηκε στο πάτω-
μα, σε σοβατεπί, αλλά και σε μια πετσέτα που ήταν γεμάτη αίμα. Όπως εξήγησε,
δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πως τα συγκεκριμένα ευρήματα ανήκουν στο ίδιο
πρόσωπο, ενώ τόνισε πως για τα συγκεκριμένα «ορφανά δείγματα» υπάρχει η
δυνατότητα ταυτοποίησης, στην περίπτωση που βρεθεί υλικό.

Η περιγραφή του χώρου από τον μάρτυρα, ως ενός διαμερίσματος που πριν
καθαριστεί ήταν γεμάτο αίματα, προκάλεσε αίτημα από την πλευρά των παπ-
πούδων της τετράχρονης για να προσκομιστούν στο δικαστήριο οι φωτογραφίες
από τον χώρο του εγκλήματος, που ελήφθησαν από το ειδικό κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ.
κατά τη συλλογή των στοιχείων. 

Επιπλέον, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου Νικολάι ζήτησε να
έρθει και να καταθέσει στο δικαστήριο η ειδική επιστήμονας που έκανε τη συλλο-
γή των στοιχείων από τον τόπο του εγκλήματος.Η δίκη συνεχίζεται.
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ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ
ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ

ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό
ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό

ττηηνν  ΑΑθθήήνναα    
((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ΛΛααμμίίααςς))..  
ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν
ππεενντταακκάάθθααρρηη  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  οοιικκόό--
ππεεδδαα  άάρρττιιαα  κκααιι    οοιικκοοδδοο--

μμήήσσιιμμαα  εεννόόςς  κκααιι  δδυυοο
σσττρρεεμμμμάάττωωνν  μμεε  άάδδεειιαα
οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  κκααττααππ--

λληηκκττιικκέέςς  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  εεππιικκοοιι--
ννωωννίίααςς::  66997777008833115577

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
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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
Λαυρίου - Σουνίου Θέα απε-
ριόριστη. 200μ από το λιμάνι
και τη μαρίνα. Διαμερίσματα,
54τμ - 62τμ - 74τμ - 77τμ -
80τμ - 98τμ - 110τμ - 123τμ.
Τα ισόγεια με μεγάλους κή-
πους - θέα - 1ος - 2ος - 3ος
με πολύ μεγάλα μπαλκόνια -
περιβάλλον χώρος οικοπέ-
δου με γκαζόν και φυτά. Κου-
ζίνες - ντουλάπες ιταλικές.
Αυτόνομη θέρμανση - αποθ-

ήκη - θέσεις parking. Στην
καλύτερη θέση του Λαυρίου.
Τιμές συζητήσιμες, 6944 361
391 Γεώργιος Οικονόμου.

ΩΡΩΠΟΣ
παραλία Μαρκόπουλου,
μοντέρνα μονοκατοικία με ά-
δεια οικοδομής κοντά στο
κέντρο ,50 λεπτά από την
Αθήνα ,τρία υπνοδωμάτια
,μεγάλος κήπος.
Χαμηλότερο κόστος χρήσης
με δικιά της γεώτρηση.
(Κωδ.1009). 
RE/MAX ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ , 210-68.96.940

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,
ΛΥΚΕΙΟΥ. ΤΙΜΕΣ
ΠΡΟΣΙΤΕΣ .ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
6944132114 (30.8.16)

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)

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)

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 Ασπρ-
όπυργος.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 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 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η  εταιρία ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο, που δραστηριοποιείται  στον

χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) του φαρμάκου ,  
ζητά να προσλάβει  υπάλληλο αποθήκης με σχετική εργασιακή εμπειρία για
πενθήμερη εργασία. Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλετε το

Βιογραφικό σας στην διεύθυνση  info@alfaomega.gr ή με fax στο 210/5597634.
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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
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