
ΣΣττηηνν  κκααττεεδδάάφφιισσηη  
ααυυθθααίίρρεεττωωνν  ππααρρααππηηγγμμάάττωωνν  
προχώρησε ο δήμος Αχαρνών με τη 
συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας

Η κατεδάφιση 
σταμάτησε -προσωρινά-

στην περίπτωση μιας
 οικογένειας με τρία 

παιδιά, ώστε να 
προηγηθεί η εξασφάλιση 

της στέγασής τους.
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Έρευνα για τη φύλαξη 
του ΧΥΤΑ Φυλής 
από αστυνομικούς 

διέταξε ο εισαγγελέας
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Στη φετινή έναρξη του 
«Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου

Ασπροπύργου» 

ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Στην Ελευσίνα σήμερα 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης
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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 Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

Ασπρόπυργος
Λιόσης Αναστάσιος Κ. Ειρήνης 2 & Αγίου

Δημητρίου, 2105580218

Ελευσίνα
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α. 

Δήμητρος 54, 2105549968

Μάνδρα
Ασημάκης Γρηγόριος Κ. 

Στρατηγού Ρόκκα 114, 2105550323

Αχαρνές
Δαβρή Ελευθερία 

Δεκελείας 90, 2102477724

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.

Παναγίας Γρηγορούσης 50 & Μπότσαρη,
2102387965

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος,  Παπανδρέου Γεωργίου 4 

- Δάσος, 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Συννεφιά και υγρασία     
Άνεμοι: Noτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ 

Η Θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα,
Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα Στην κατεδάφιση αυθαίρετων παραπηγμάτων επί της

οδού Κύπρου προχώρησε την Παρασκευή ο δήμος
Αχαρνών με τη συνδρομή της Ελληνικής

Αστυνομίας. Η επιχείρηση που ξεκίνησε το πρωί περιλάμ-
βανε την εκκένωση των παραγκών, την κατεδάφισή τους και
τον καθαρισμό των ακάλυπτων από μπάζα κι άλλα υλικά.

Συγκεκριμένα,ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Παναγιώτης Πολυμενέας, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Θοδωρής Συρινίδης και ο εντεταλμένος σύμβουλος για
θέματα Πολεοδομίας Στέργιος Πεδιαδίτης με τη συνδρομή
του Διοικητή του ΑΤ Αχαρνών Γιώργου Μπουτσαρέλη
ενημέρωσαν τους κατόχους των παραπηγμάτων και με την

σύμφωνη γνώμη τους, τα μηχανήματα προχώρησαν στην
κατεδάφιση, αφού προηγήθηκε η εκκένωση τους.

Η κατεδάφιση σταμάτησε -προσωρινά-  στην περίπτωση
μιας οικογένειας με τρία παιδιά, ώστε να προηγηθεί η εξα-
σφάλιση της στέγασής τους, πριν επιστρέψουν τα συνεργεία
του δήμου Δήμου. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του ζητήματος
ο δήμαρχος κ. Κασσαβός είχε ζητήσει την πιστή εφαρμογή
των διατάξεων του νόμου , συνυπολογίζοντας την κοινωνική
διάσταση της κάθε περίπτωσης δηλώνοντας σχετικά: «Ο
Δήμος Αχαρνών και οι υπηρεσίες του προχωρούν στην
κατεδάφιση αυθαίρετων παραπηγμάτων όχι μόνο για λόγο-
υς Πολεοδομικών παραβάσεων αλλά και για λόγους δημό-
σιας υγείας. Πέραν αυτού, οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να
συνυπολογίσουμε την κοινωνική διάσταση των ενεργειών
αυτών και να δώσουμε περιθώρια μετακίνησης σε όσους
έχουν πραγματικό πρόβλημα».

ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Στην Ελευσίνα σήμερα 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Την Ελευσίνα θα επισκεφθεί σήμερα το πρωί, ο

Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος
Μητσοτάκης, προκειμένου να έχει συνταντή-

σεις με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρ-
οσώπους του πολιτιστικού τομέα της πόλης.
Ο κ. Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του
θα συνομιλήσει με εκπροσώπους της δημοτικής
αρχής, για οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα
που απασχολούν την περιοχή, ενώ παράλληλα θα
έχει επαφές με φορείς και σωματεία για τις σαρωτικές
εργασιακές αλλαγές και τα βάρη που πλήττουν τους
φορολογούμενους. Ακόμα, ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας θα επισκεφτεί τον Οργανισμό Λιμένος
Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.), την έκθεση "Βιομηχανική Ελευ-
σίνα. Άνθρωποι και εργοστάσια", καθώς και τον αρχαι-
ολογικό χώρο.Τέλος θα περιοδεύσει σε κεντρικά
σημεία της πόλης, προκειμένου να ακούσει από κοντά τα αιτήματα των πολιτών και των καταστηματαρχών. 
Σημειώνουμε εδώ ότι από τις πρώτες επισκέψεις του κ. Μητσοτάκη - ως νέος πρόεδρος του κόμματος-  ήταν στο Θριά-
σιο Πεδίο και τον Ασπρόπυργο, κίνηση που καταδεικνύει ποσό σοβαρά υπόψιν του λαμβάνει την αντιμετώπιση κρίσι-
μων θεμάτων - όπως υψηλή ανεργία, εγκληματικότητα και περιβαλλοντική επιβάρυνση, που υποβαθμίζουν την εικόνα
της Δυτικής Αττικής. 

ΣΣττηηνν  κκααττεεδδάάφφιισσηη  ααυυθθααίίρρεεττωωνν
ππααρρααππηηγγμμάάττωωνν  

προχώρησε ο δήμος Αχαρνών με τη 
συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας

Η κατεδάφιση σταμάτησε -προσωρινά-  στην περίπτωση μιας οικογένειας με τρία
παιδιά, ώστε να προηγηθεί η εξασφάλιση της στέγασής τους.
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Οαντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Γιάν-
νης Βασιλείου, συμμετείχε σε ημερίδα του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(ΕΚΚΑ) για την εθνική πλατφόρμα διαβούλευσης και
διαλόγου για θέματα Ρομά που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα, στις 20 Οκτωβρίου, ως εισηγητής με
θέμα: «Κοινωνική Ένταξη των Ρομά και διαμεσολα-
βητές Ρομά: Το παράδειγμα της Δυτικής Αττικής»

Στην ημερίδα που συμμετείχαν ο Υφυπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γ.
Μπαλάφας, ο Πρόεδρος του ΕΚΚΑ, Π. Τζιάρας, ο
εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης, M.
Guet, εκπρόσωποι Υπουργείων, Περιφερειών,
Ειδικών Διαχειριστικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ, στελέχη
του ΕΚΚΑ και κοινωνικών υπηρεσιών Δήμων, η
Ένωση Διαμεσολαβητών Ρομά και πολυάριθμοι
εκπρόσωποι συλλογικοτήτων Ρομά, παρουσιάστηκε

αναλυτικά ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πολιτικών
κοινωνικής ένταξης για τους Ρομά και ο ρόλος της
διαβούλευσης και των διαμεσολαβητών Ρομά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής στην εισήγ-
ησή του και στηριζόμενος στις εργασίες του Forum
Δυτικής Αττικής για θέματα Ρομά,  αναφέρθηκε στην
ύπαρξη ενός ιδιότυπου τετραπλού αποκλεισμού των
τσιγγάνων (πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και
χωροταξικού) σε κάποιες περιοχές, στους βασικούς
σκοπούς του Forum και τις μέχρι σήμερα δράσεις,
την εμπειρία συνεργασίας με τους διαμεσολαβητές
Ρομά, καθώς και τη λειτουργία Γραφείου Στήριξης
Ρομά και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων στην Αντι-
περιφέρεια Δυτικής Αττικής με απασχολούμενους και
διαμεσολαβητές Ρομά.

Επίσης, αναφέρθηκε στην προβολή αλλά και την
ενδυνάμωση του ρόλου των διαμεσολαβητών, τον
διακριτό τους ρόλο έναντι των συλλόγων ή όποιων
άλλων οργανωμένων συλλογικών εκφράσεων των
τσιγγάνων αλλά και στην ανάγκη προστασίας της ιδι-
ότητας του διαμεσολαβητή από τους ίδιους με διαρκή
επιμόρφωση και κατάρτιση.

ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΕΕΠΠΑΑΛΛΞΞΕΕΙΙΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗ
ΕΕΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΡΡΟΟΜΜΑΑ  ΟΟ  ΓΓ..  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  

Τι δήλωσε ο Aντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής σε ημερίδα του Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης
για τα θέματα των τσιγγάνων 

Έρευνα για τη φύλαξη του ΧΥΤΑ
Φυλής από αστυνομικούς 

διέταξε ο εισαγγελέας

Σε έρευνα σχετικά με τη φύλαξη του ΧΥΤΑ Φυλής
από άνδρες της αστυνομίας προχωρά ο εισαγγε-
λέας Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος θα καλέσει τις

επόμενες ημέρες όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η
έρευνα διατάχθηκε ύστερα από έγγραφο της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής (ΕΑΣΥΔΑ)
προς την περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου, με
παράλληλη κοινοποίηση στον εισαγγελέα και το
αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Ήδη έχει κληθεί να καταθέσει ο πρόεδρος της Ένωσης
Γιώργος Σταματάκης, ο οποίος θα παραδώσει όλα τα
έγγραφα  που έχει στη διάθεσή του. 
Όπως αναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η

αρμοδιότητα της φύλαξης του ΧΥΤΑ ανήκει στην περιφ-
έρεια και τον ΕΔΣΝΑ, συνεπώς δεν έχει κανένα λόγο να
φυλά το χώρο η αστυνομία. 

Επιπλέον, επισημαίνει ότι οι αστυνομικοί που βρίσκονται
στο χώρο δε διαθέτουν κανένα προστατευτικό μέσο,
ούτε φέρουν ειδικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να μην 
καλύπτονται οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειάς
τους.  Αξίζει να σημειωθεί ότι, ακόμα και σήμερα, βρίσκε-
ται σε καθημερινή βάση (δυο τουλάχιστον βάρδιες) περ-
ιπολικό της αστυνομίας στο ΧΥΤΑ Φυλής, παρά το
γεγονός ότι υπάρχει σύμβαση με εταιρία σεκιούριτι, η
οποία φυλά κανονικά το χώρο.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει άτυπη

συμφωνία μεταξύ της αστυνομίας και των ρακοσυλλεκ-
τών να εισέρχονται στο χώρο μετά τις 4 το απόγευμα
(όταν σταματά η εναπόθεση των απορριμμάτων από τα
φορτηγά) και για περίπου 2 ώρες, προκειμένου να μην
υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ούτε των εργαζομένων αλλά
ούτε και των ίδιων.

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΦΦΩΩΦΦΗΗΣΣ
ΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  

ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ  

Τις Αχαρνές θα επισκεφτεί σήμερα 24 Οκτώβρη η
επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης
και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά,

στα πλαίσια του μεγάλου οδοιπορικού στους δήμους της
Αττικής.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης:

11:30   Κέντρο ΑΜΕΑ Δ. Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ»
12:05   Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Αττικής

Λ. Πατουλίδου 1 Ολυμπιακό χωριό
12:40  Στον Χώρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Συνάντηση με τον  Σύλλογο Κατοίκων  Ολυμπιακού χωρ-
ιού
13:00   Κεντρική Πλατεία (πλ. Αγ. Βλασίου)
Περπάτημα στον εμπορικό πεζόδρομο και καφέ στο καφ-
ενείο  » Μπύρος »
14:00 Δημαρχείο Αχαρνών ( γραφείο Δημάρχου ) 
2ος όροφος

Συνάντηση με Δήμαρχο Ιωάννη Κασσαβό
14:30  Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
3ος όροφος

Σύσκεψη με φορείς του Δήμου
16:00  Πέρας επίσκεψης

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΠΠαα..ΔΔ..ΕΕ..ΕΕ..  
κκααιι  ΒΒοουυλλεευυττήήςς  ττηηςς  ΠΠοολλιιττεείίααςς  

NNeeww  HHaammppsshhiirree  
ΘΘωωμμάάςς  ΚΚααττσσιιααννττώώννηηςς

Στη φετινή έναρξη του «Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου Δήμου Ασπροπύργου» 

Έναρξη , για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, έκανε,ο θεσμός
του πολιτισμού και της διανόησης, «Ανοιχτό Πανεπιστή-
μιο του Δήμου Ασπροπύργου», φιλοξενώντας τον Πρόε-

δρο της Πα.Δ.Ε.Ε., και Βουλευτή της Πολιτείας του New
Hampshire κ. Θωμά Κατσιαντώνη.

Ο κ. Θωμάς Κατσιαντώνης, διακήρυξε από το βήμα του
Ανοιχτού Πανεπιστημίου, την ετοιμότητα των εκλεγμένων Βου-
λευτών, ελληνικής καταγωγής, στα Κοινοβούλια είκοσι εννέα
(29) Χωρών του Κόσμου, να στηρίξουν την Πατρίδα, σε μια
σειρά κρίσιμων ζητημάτων, που αντιμετωπίζει. 

Στην πρώτη του δημόσια ομιλία στην Ελλάδα, απ’ τη στιγμή
που εξελέγη στην Προεδρία της Πα.Δ.Ε.Ε., ο κ. Θωμάς Κατσιαν-
τώνης, εντυπωσίασε το ακροατήριο του «Ανοιχτού Πανεπι-
στημίου», με τη σαφήνεια του λόγου του και τις ξεκάθαρες θέσεις
που έλαβε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα της Ελλάδας και της
ευρύτερης περιοχής. 

Συνεχίζεται στη σελ. 13
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ΕΕΥΥΡΡΩΩΜΜΕΕΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ
ΣΣύύννοοδδοοςς  γγιιαα  ττοο  μμεετταανναασσττεευυττιικκόό

ΗΗνόμιμη μετανάστευση και η κοινωνική προ-
στασία στην Ευρώπη θα συζητηθούν στην
Ευρωμεσογειακή Σύνοδο Κορυφής των Οικο-

νομικών και Κοινωνικών Επιτροπών και 33 χωρών και
ΜΚΟ από χώρες της Μεσογείου που οργανώνει η
ελληνική ΟΚΕ στις 24 και 25 Οκτωβρίου στη Βραυρώνα.
Την έναρξη της εκδήλωσης έχει προσκληθεί να κηρύξει
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,

Η Σύνοδος θα ολοκληρωθεί με την υιοθέτηση διακήρ-
υξης που θα αποσταλεί στις πολιτικές αρχές της ευρω-
μεσογειακής περιοχής ως συμβολή της κοινωνίας των
πολιτών.

Ηέκδοση νέων συντάξεων χηρείας έχει
«παγώσει», καθώς καθυστερεί σημαντικά
η αναγκαία εγκύκλιος, παρότι οι νέες δια-

τάξεις ισχύουν από τις 13 Μαΐου.
Εξαιτίας της σοβαρής καθυστέρησης, οι εργαζόμενοι

στο υπουργείο Εργασίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες
των Ταμείων γίνονται αποδέκτες έντονων αντιδράσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», υπηρε-
σιακοί παράγοντες του υπουργείου έχουν καταθέσει
πρόταση για να «ξεμπλοκάρει» το θέμα και να ξεκινή-
σουν τα Ταμεία να εκδίδουν νέες συντάξεις χηρείας για
θανάτους που συνέβησαν από τις 13 Μαΐου 2016 και
μετά, καταβάλλοντας προσωρινά το ποσό των 345
ευρώ, που αντιστοιχεί στην κατώτατη σύνταξη για 15
έτη ασφάλισης. 

Πιέσεις ασκούνται προκειμένου να εκδοθεί η
εγκύκλιος μέσα στις επόμενες ημέρες.

Με το παλαιό καθεστώς, που ίσχυε για όσους κατέθ-
εσαν αιτήσεις για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου μέχρι
τις 12/5/2016, ο επιζών σύζυγος παίρνει το 70% της
σύνταξης του θανόντος, ανεξάρτητα από την ηλικία του
και μετά την τριετία το ποσό περιορίζεται στο 50%, εφό-
σον ο επιζών δεν έχει άλλη πηγή εσόδων, υπενθυμίζει
το δημοσίευμα.

Εάν έχει και εκείνος συνταξιοδοτηθεί ή
εργάζεται/ασφαλίζεται, τότε λαμβάνει το 30% της
σύνταξης.

Σύμφωνα με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο, το 
ποσοστό 70% για την πρώτη τριετία περιορίζεται στο

50%, δηλαδή η νέα σύνταξη χηρείας θα είναι μειωμένη
κατά 28,5%. Στη συνέχεια, εφόσον ο δικαιούχος εργά-
ζεται ή λαμβάνει άλλη σύνταξη από ίδιο ή άλλο δικαίω-
μα, το ποσοστό αυτό θα πέφτει στο 25% από 30% που
είναι σήμερα. Η επιπλέον μείωση για τους συντα-
ξιούχους ανέρχεται στο 16,6%.

Παράλληλα, βέβαια, ο νόμος θέτει και ηλικιακό όριο,
αυτό των 55 ετών. 

Συνεπώς, στην περίπτωση που ο επιζών σύζυγος
είναι μικρότερος, θα λάβει τη σύνταξη χηρείας μόνο για
τρία χρόνια. Εάν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας
του κατά τη διάρκεια των τριών ετών, η σύνταξη χηρ-
είας θα διακοπεί και θα επανακαταβληθεί με τη
συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του δικαι-
ούχου. Εφόσον ο δικαιούχος είναι άνω των 55 ετών,
συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη χηρείας.

Νέοι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας στην περίπτωση
που καταστούν και νέοι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα
θα χάσουν ένα σημαντικό μέρος από τη σύνταξη χηρ-
είας, αφού θα πρέπει να της αφαιρεθεί η βασική
σύνταξη. Και αυτό γιατί ο πρόσφατος ασφαλιστικός
νόμος ορίζει ότι ο νέος συνταξιούχος (από τις 13 Μαΐου
και μετά) θα δικαιούται μία βασική σύνταξη. Κατά συνέ-
πεια, η σύνταξη χηρείας θα αφορά μόνο το ανταποδο-
τικό κομμάτι.

Καθυστερήσεις στις νέες συντάξεις χηρείας 
- Πέντε μήνες δεν έχει εκδοθεί η εγκύκλιος

Με στολή και επιπλέον αρμοδιότητες οι δασοφύλακες

ΑΑπποοττρράάππηηκκεε  ηη  εεππέέκκτταασσηη  ΑΑπποοττρράάππηηκκεε  ηη  εεππέέκκτταασσηη  
ππυυρρκκααγγιιάάςς  σσττοο  δδάάσσοοςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς  σσττοο  δδάάσσοοςς  
ΠΠεευυκκεεννέέαα  σστταα  ΜΜέέγγααρρααΠΠεευυκκεεννέέαα  σστταα  ΜΜέέγγααρραα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πρόσφατα, σε πευκόφυτη
περιοχή στη θέση Πευκενέας Μεγάρων.
Η επέμβαση της Πυροσβεστικής Μεγάρων ήταν

άμεση και απέτρεψε την επέκτασή της φωτιάς στο
δάσος.
Η φωτια έκαψε περίπου 4 στρέμματα, ενώ η Πυρ-

οσβεστική φαίνεται να είναι στα ίχνη του δράστη.

Με αναβαθμισμέ-
νες αρμοδιότητες
και ένστολοι θα

είναι στο εξής οι δασοφύλα-
κες. Όπως δημοσιεύτηκε
στην Εφημερίδα της Κυβε-
ρνήσεως το Προεδρικό Διά-
ταγμα που αφορά στον καθ-
ορισμό του τρόπου
άσκησης ελέγχου της ταυ-
τότητας των οδηγών και
έρευνας αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους και
στον καθορισμό τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας, στολής
και σήματος που φέρουν αυτοί.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μεταβατικό στάδιο, δεδο-
μένου ότι στις προθέσεις του υπουργείου είναι η δημιο-
υργία ενιαίου ένστολου σώματος προστασίας της
φύσης.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι οι περιπολίες των δασικών
υπαλλήλων προγραμματίζονται από τις Δασικές Υπηρ-
εσίες στις οποίες υπάγονται και εφόσον κριθεί απαρ-
αίτητο μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού ή του Λιμενικού
Σώματος.

Οι δασικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ Γεω-

τεχνικών και ΥΕ
Δασοφυλάκων κατά
τον έλεγχο υποχρ-
εώνονται:

• Να φορούν
υπηρεσιακή στολή
χειμερινή ή θερινή.

• Να φέρουν πηλή-
κιο με το σήμα της
Δασικής Υπηρεσίας.

• Να διαθέτουν
υπηρεσιακή ταυτότητα, την οποία θα επιδεικνύουν
στους ελεγχόμενους πριν από κάθε ενέργεια.

• Να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προς επίδειξη
έγγραφα (απαγορευτικές διατάξεις κ.λπ.).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση να προ-
βαίνουν άμεσα σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες
(αυτόφωρο κ.λπ.).

Επίσης οι δασικοί υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ και ΤΕ
κατά την εκτέλεση ελέγχων υποχρεώνονται επίσης να
επιδεικνύουν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.

Η συνολική δαπάνη του μέτρου υπολογίζεται σε
700.000 ευρώ για το 2016, 200.000 ευρώ για το 2017
και ενδεχομένως ακόμα 60.000 ευρώ σε επίπεδο πεντα-
ετίας.
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Οργανωμένη σπείρα Μολδαβών, που διέπρατ-
τε διαρρήξεις σε ΑΤΜ τραπεζών στην Αττική
και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, προ-

καλώντας εκρηξη με συγκεκριμένο τρόπο, (μέθοδος
που είναι γνωστή ως "PROFKRAAK"), εξαρθρώθηκε
απο ειδική ομάδα που είχε συσταθεί απο την Ασφάλεια
Αττικής για τον σκοπό αυτό.

Όπως ανακοίνωσε  ο διευθυντής της Ασφάλειας Αττι-
κής, Χρήστος Παπαζαφείρης, η υπόθεση εξιχνιάστηκε
μετά την σύλληψη τεσσάρων υπηκόων Μολδαβίας
ηλικίας 26, 31, 33 και 47 ετών, στις 14 Οκτωβρίου 2016,
στο Παλαιό Φάληρο.

Οι τέσσερις Μολδαβοί συνελήφθησαν απο αστυνομι-
κούς της ομάδας ΔΙΑΣ και του Τμηματος Ασφαλείας,
μετά απο αναζητήσεις, καθώς υπήρχαν πληροφορίες
οτι κινούνταν ύποπτα τα ξημερώματα, με ΙΧ αυτοκίνητο,
σε σημεία που υπήρχαν ΑΤΜ τραπεζών.

Ύστερα από έλεγχο στο εσωτερικό του οχήματος των
συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκε-
υασίες εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ, δύο πυροκροτητές,
καλώδια συνολικού μήκους σαράντα μέτρων, μπαταρία
με αυτοσχέδια κατασκευή με καλωδίωση και πρίζα και
πλήθος διαρρηκτικών και αυτοσχέδιων εργαλείων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος
Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, το οποίο είχε συστήσει
την ειδική ομάδα για τον εντοπισμό και την σύλληψη
των μελών της σπείρας, οι δράστες εντόπιζαν μηχανή-
ματα ΑΤΜ τα οποία είτε βρίσκονταν εγκατεστημένα σε
υποκαταστήματα τραπεζών σε απομακρυσμένα σημεία
είτε ήταν εγκατεστημένα εκτός Τραπεζών σε πλατείες,
βενζινάδικα, super market και άλλα σημεία στα οποία
δεν υπάρχουν κλειστά κυκλώματα εικονοσκόπησης και
έβαζαν σε εφαρμογή το σχέδιο τους.

Ειδικότερα, με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων δια-
ρρηκτικών εργαλείων, άνοιγαν οπή στην πρόσοψη του
μηχανήματος, μέσα από την οποία, με την βοήθεια ελα-
στικών σωλήνων, διοχέτευαν εύφλεκτα αέρια από φιά

λες στο εσωτερικό και τα πυροδοτούσαν προ-
καλώντας έκρηξη.Με την μέθοδο αυτή γνωστή ως
PROFKRAAK διάνοιγαν το μηχάνημα και αφαιρούσαν
τις κασετίνες που περιείχαν τα χρήματα.

Οι δράστες, για ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες να
συλληφθούν, εισέρχονταν στην χώρα μας από την Βου-
λγαρία, ειδικά για τον σκοπό αυτό, λίγο πριν την διάπρ-
αξη της κλοπής και αμέσως μετά έφευγαν απο τον ίδιο
δρόμο.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, έχει ταυτοποιηθεί η
εμπλοκή τους σε διάρρηξη με την συγκεκριμένη μέθοδο,
σε ΑΤΜ Τράπεζας την 1-6-2016 στην Ξυλόπολη Θεσσα-
λονίκης, από όπου οι απέσπασαν 52.350 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκαν σε Τακ-
τικό Ανακριτή, ο οποίος εξέδωσε σε βάρος τους εντά-
λματα προσωρινής κράτησης.

Οι έρευνες της Ασφάλειας συνεχίζονται, προκειμένου
να ταυτοποιηθούν και άλλες παρόμοιες πράξεις όπως
για παράδειγμα η ανατίναξη υποκαταστήματος της Εθνι-
κής Σστις Ερυθρές, ώστε να διαπιστωθεί το εύρος της
εγκληματικής τους δράσης.

ΣΣΕΕ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΝΝΟΟ  ΗΗ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΑΑΥΥΡΡΙΙΑΑΝΝΟΟ  
ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  
Η συζήτηση για την Παιδεία είχε ζητηθεί από την Ένωση Γονέων 
Αχαρνών καθώς και από δύο σχολικές επιτροπές του δήμου.

Με πρώτο και κύριο θέμα αυτό της
Παιδείας συνεδριάζει την Τρίτη
25 Οκτωβρίου, στις 19:00 το

Δημοτικό Συμβούλιο στις Αχαρνές. Η συζήτ-
ηση για την Παιδεία είχε ζητηθεί από την
Ένωση Γονέων Αχαρνών όπως και από τις
δύο σχολικές επιτροπές του δήμου.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1  Συζήτηση για την Παιδεία.
2  Ψήφιση  πίστωσης    177.285,15 €,

από  το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης  δια  μέσου    του
Ταμείου  Παρακαταθηκών   και  Δανείων    και
κατανομή   αυτών    στις   Σχολικές  Επιτρο-
πές  Πρωτοβάθμιας   και   Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης  Δήμου  Αχαρνών  για  την κάλ-
υψη των λειτουργικών τους αναγκών». (Γ΄
κατανομή  2016)

3 Επιστροφή χρημάτων ποσού 80,78 €
στους κ.κ. Καλαϊτζή Χρυσάνθη και Σιδηρό-
πουλο Νικόλαο ως αχρεωστήτως καταβληθ-

έντα για Τ.Α.Π.
4 Επιστροφή χρημάτων ποσού 60,74 €

στην κ. Λογοθέτη Παρασκευή ως αχρεωστή-
τως καταβληθέντα για Τ.Α.Π.

5 Έγκριση διενέργειας ετήσιας παροχής
ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων
του Δήμου και τρόπος εκτέλεσής της.

6  «Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ.
163/13-09-16 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου Αχαρνών περί  επιστροφής
ποσού 50,00 €  για  είσπραξη κλήσης Κ.Ο.Κ.
με δικαιούχο το Δήμο Κηφισιάς».

7  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης
του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γ΄
τριμήνου οικονομικού έτους 2016

8 Απευθείας ανάθεση της διοργάνωσης
των πολιτιστικών και εορταστικών
εκδηλώσεων έτους 2016 του Δήμου Αχα-
ρνών στη ΔΗ.Κ.Ε.Α..

9 2η Παράταση της συνολικής προθε-
σμίας περαίωσης του έργου: «Συνδέσεις

αποχέτευσης ακαθάρτων σε διά-
φορες περιοχές»

10  Έγκριση Πρωτοκόλλου
Προσωρινής και Οριστικής Παρα-
λαβής του έργου:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
Α Κ Α Θ Α Ρ Τ Ω Ν
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ»

11  Χορήγηση Δικαιώματος
Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών
στην εταιρεία  VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (αρ. πρωτ. αίτησης
59902/4-10-2016) με Ανάδοχο εταιρεία την
EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

12 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής
Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Βρεφ-
ονηπιακού Σταθμού στο ΟΤ 326 του Δήμου
Αχαρνών»

13  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα  Εργασιών (Τακτοποιητικός) για το 

έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ
326 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», Χωρίς
Χρήση  των «Επί Έλασσον Δαπανών»

14  Ορισμός ενός (1) Δημοτικού
Συμβούλου ως προέδρου στη Δημοτική Επι-
τροπή Παιδείας και εκπροσώπων των παρ-
αγωγικών τάξεων για τη διετία 2016-2018.

15  Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης
τοπικού χαρακτήρα, στα πλαίσια του αθλή-
ματος Σκάκι και βράβευσης μικρών μαθητών
και Αθλητών του Δήμου Αχαρνών.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΥΠΗΚΟΟΙ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ
ΕΕξξααρρθθρρώώθθηηκκεε  οορργγααννωωμμέέννηη  σσππεείίρραα  
πποουυ  ααννααττίίννααζζεε  ΑΑΤΤΜΜ  ττρρααππεεζζώώνν
Εξετάζεται εάν εμπλέκονται και στην Εξετάζεται εάν εμπλέκονται και στην 
καταστροφή ΑΤΜ στις Ερυθρές. καταστροφή ΑΤΜ στις Ερυθρές. 

ΤΤσσααννττάάκκηηδδεεςς  λλήήσσττεεψψαανν  
κκααιι  χχττύύππηησσαανν  

3366χχρροοννηη  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι

Επίθεση από δύο άτομα, τα οποία την
χτύπησαν ενώ περπατούσε στην συμβολή
των οδών Αριστοτέλους και Εθνικής Αντι-

στάσεως δέχτηκε μια γυναίκα ηλικίας 36 ετών στο
Μενίδι.

Οι δράστες επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και
στόχος τους ήταν η τσάντα της 36χρονης την οποία
κατάφεραν να αποσπάσουν κλέβοντάς της χρήμα-
τα και ένα κινητό τηλέφωνο. Το περιστατικό
σημειώθηκε στις 08:00 το πρωί της Πέμπτης και οι
άνδρες της ασφάλειας αναζητούν τους δράστες.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΚΑΠΗ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία
σας την εκδήλωση για τον εορτασμό της 28ης
Οκτωβρίου 1940, που θα πραγματοποιηθεί στο
Κ.Α.Π.Η  της Δημοτικής  Κοινότητας  Ζεφυρίου τη
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου  και ώρα 11:00 π.μ.

Με εκτίμηση,
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ &

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η
ΜΑΥΡΟΣ  ΔΑΥΙΔ   
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Βασικά υλικά αγαθά και υπηρεσίες,
όπως φαγητό και θέρμανση, στερείται το
39,9% του πληθυσμού στη χώρα, με το
ποσοστό αυτό να εκτοξεύεται στο 44,5
του πληθυσμού ηλικίας 0-17 ετών! Μάλι-
στα σχεδόν ένα στα έξι νοικοκυριά
(ποσοστό 17,7) διαμένουν σε σπίτια ακα-
τάλληλα με διαρροές στη στέγη, υγρασία
σε τοίχους, πατώματα, κ.ά. Συνολικά,
περισσότεροι από 4.512.000 Έλληνες
αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, με τα
παιδιά να απειλούνται περισσότερο.
Ενδεικτικό είναι ότι 230.774 παιδιά ζουν
σε νοικοκυριά χωρίς
κανέναν εργαζόμενο και
ουσιαστικά χωρίς κανέ-
να εισόδημα!

Τα παραπάνω
στοιχεία περιλαμβάνον-
ται στη τελευταία έκθεση
-Σεπτέμβριος 2016- της
Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τις
Συνθήκες Διαβίωσης
στην Ελλάδα. Στην έκθ-
εση περιέχονται στοιχεία
που αφορούν σε ένα
ευρύ φάσμα παραγόν-
των (εργασία, υγεία,
εκπαίδευση, τεχνολογία
κλπ.) που επηρεάζουν
τις συνθήκες διαβίωσης, καθώς, επίσης,
και στοιχεία για την ποιότητα ζωής, όπως
η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός.
Πιο αναλυτικά:

Φτώχεια - Ανισότητα
Ποσοστό 35,7% του πληθυσμού

βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινω-
νικό αποκλεισμό. Δηλαδή 3.828.500
άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή
στερούνται υλικά αγαθά, το 2015. Την ίδια
στιγμή, ποσοστό 18,7% του πληθυσμού,
σε απόλυτους αριθμούς 1.111.300
άτομα, διαβιούν σε νοικοκυριά με χαμηλή
ένταση εργασίας.

Δραματικά είναι και τα στοιχεία που
αφορούν στον αριθμό των «ατόμων με
υλικές στερήσεις», δηλαδή του πληθυ-
σμού της χώρας που δεν μπορεί να αντα-
ποκριθεί οικονομικά ή στερείται, λόγω
οικονομικής αδυναμίας, τουλάχιστον 3
από έναν κατάλογο 9 αγαθών και υπηρ-
εσιών:

• Πληρωμή πάγιων λογαριασμών,

όπως ενοίκιο ή δόση δανείου, πάγιοι
λογαριασμοί κ.ά.

• Διατροφή που να περιλαμβάνει κάθε
δεύτερη ημέρα κοτόπουλα, κρέας, ψάρι ή
λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας.

• Ικανοποιητική θέρμανση
• Τηλέφωνο
• Εγχρωμη τηλεόραση
• Πλυντήριο ρούχων,
• Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο
• Διακοπές για μία εβδομάδα.
Συγκεκριμένα, το 2015 ποσοστό

39,9% του πληθυσμού στερείται βασικά

υλικά αγαθά και υπηρεσίες με το ποσο-
στό αυτό να ανέρχεται στο 44,5 του
πληθυσμού ηλικίας 0-17 ετών, στο
41,5% στις ηλικίες 18-64 ετών και 34,9%
στις ηλικίες άνω των 65 ετών. Από τα ίδια
στοιχεία προκύπτει ότι κίνδυνο φτώχειας
αντιμετωπίζουν 4.512.000 Έλληνες με τα
παιδιά να απειλούνται περισσότερο.

Ειδικότερα, το 2015 ποσοστό 21,5%
των ανδρών και 21,2% των γυναικών
ζουν σε νοικοκυριά με το συνολικό διαθέ-
σιμο εισόδημα να είναι χαμηλότερο του
κατωφλιού της φτώχειας, δηλαδή του
60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος.

Την ίδια στιγμή, ποσοστό 26,6% των
παιδιών (ηλικίες 0-17 ετών) αντιμετωπίζει
κίνδυνο φτώχειας, με το ποσοστό αυτό
να διαμορφώνεται στο 22,5% στις ηλικίες
18-64 ετών και στο 13,7% στις ηλικίες
άνω των 65 ετών. Ποσοστό 17,7% των
νοικοκυριών αντιμετωπίζουν δυσμενείς
συνθήκες στην κατοικία τους όπως δια-
ρροή στη στέγη, υγρασία σε τοίχους,
πατώματα, θεμέλια κ.ά.

Αγορά εργασίας
Το πρώτο τρίμηνο του έτους (Ιανουάρ-

ιος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2016) το
ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 24,9%
έναντι 24,4% το προηγούμενο τρίμηνο
και το ποσοστό απασχόλησης στο 39,1%
έναντι 39,4%. Σε απόλυτους αριθμούς, το
διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016, οι
απασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και
άνω, ανήλθαν σε 3.606.300 έναντι
3.641.700 το προηγούμενο τρίμηνο
(Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος
2015) και οι άνεργοι σε 1.195.100 έναντι

1.174.700, αντίστοιχα.
Μάλιστα το πρώτο τρίμηνο
του έτους η ελληνική στατι-
στική αρχή κατέγραψε και
4.424.900 μη οικονομικά
ενεργούς πολίτες. Στον
πληθυσμό ηλικίας 20-64
ετών, σύμφωνα με τα ίδια
στοιχεία, το ποσοστό ανε-
ργίας έφθασε στο 24,9%
(1.170.000 άτομα) το
πρώτο τρίμηνο του έτους
έναντι 24,4% το προη-
γούμενο τρίμηνο και στο
55,1% το ποσοστό
απασχόλησης (3.533.800)
έναντι 55,5% ενώ ο αριθμός
των μη οικονομικά ενεργών

ατόμων ανήλθε σε 1.710.800.
Κατά ομάδες ηλικιών, η ανεργία το

πρώτο τρίμηνο του έτους «χτύπησε»
κόκκινο στις ηλικίες15-29 ετών με το
ποσοστό να φθάνει στο 40,9%. Ακολουθ-
ούν οι ηλικίες 30-44 ετών με ποσοστό
ανεργίας 23,4% και 45-64 ετών με ποσο-
στό 20,4%. Μακροχρόνια άνεργοι είναι το
14,9% των ανδρών και το 20,7% των
γυναικών στο σύνολου του εργατικού
δυναμικού.

Το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 0-17
ετών που ζει σε νοικοκυριά χωρίς κανέ-
ναν εργαζόμενο έφθασε το πρώτο
τρίμηνο του έτους στο 12% έναντι 11,2%
που ήταν το προηγούμενο τρίμηνο. Σε
απόλυτους αριθμούς 230.774 παιδιά
ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν
εργαζόμενο! Αντίστοιχα, το ποσοστό
ενηλίκων ηλικίας 18-60 ετών που ζει σε
νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο
έφθασε το ίδιο διάστημα στο 18,1%
(έναντι 17,7% το προηγούμενο τρίμηνο),
δηλαδή 1.052.802 άτομα.

ΤΤοο  1111οο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ΤΤοο  1111οο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμαστο ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Erasmus+ HAPPENSErasmus+ HAPPENS

Ολοκληρώθηκε η 4η Διακρατική Συνάντηση των μελών του
ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ HAPPENS, στο εται-
ρικό δημοτικό σχολείο του Ραντόμσκο της Πολωνίας.

Στο διάστημα από τις 5 ως τις 9 Οκτωβρίου, δύο μέλη της παιδα-
γωγικής ομάδας του προγράμματος  ERASMUS+ HAPPENS του
11ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου,  επισκέφτηκαν το εταιρικό δημο-
τικό σχολείο στο Radomsko της Πολωνίας, με σκοπό τον απολογισμό
του πρώτου έτους του ευρωπαϊκού προγράμματος και την οργάνωση
των δράσεων του δευτέρου έτους.

Από το Σεπτέμβριο του 2015 το 11ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου
συμμετέχει στο διετές  ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ HAPPENS
(Health Actions Promoting the Physical, Emotional, Nutritional and
Social) μαζί με άλλα πέντε σχολεία της Ευρώπης από την Ισπανία, την
Ιρλανδία, την Ουαλία, την Πολωνία και την Ιταλία. Στόχος του προ-
γράμματος είναι η βελτίωση του επιπέδου υγείας και ευεξίας όλων των
μελών της σχολικής κοινότητας, μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών,
μέσα από ποικίλες δράσεις  που αφορούν την υγιεινή διατροφή, τη
συστηματική άσκηση και την ψυχική υγεία.

Στο Radomsko υης Πολωνίας συναντήθηκαν  στις αρχές του
Οκτώβρη τα μέλη όλων των εταιρικών  χωρών που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα ( Ελλάδα, Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία, Ουαλία και Ιρλανδία)
και συζήτησαν  για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν τη χρονιά που πέρ-
ασε, για τους στόχους που επετεύχθησαν και για τους τρόπους
διάχυσης του προγράμματος στα παιδιά , στους γονείς και στην τοπι-
κή κοινωνία γενικότερα.

Πρωταρχικό μέλημα για όλους τους εκπαιδευτικούς της ευρωπαϊκής
ομάδας Erasmus+ HAPPENS  είναι η βιωσιμότητα του προγράμμα-
τος, ώστε οι πρακτικές του να γίνουν συνείδηση στην καθημερινότητα
όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών και ενηλίκων. Αυτό ήταν και το
βασικότερο από τα θέματα που συζητήθηκαν αμέσως μετά την παρ-
ουσίαση των δράσεων του πρώτου έτους.

Στη συνέχεια δρομολογήθηκαν οι δράσεις για την επόμενη χρονιά και
οργανώθηκε  ένα χρονοδιάγραμμα με στόχο να υπάρξει η δυνατότητα
να αναπτυχθούν και να καλλιεργηθούν στον μέγιστο βαθμό τακτικές
που αφορούν και στους τρεις τομείς του προγράμματος, σωματική
άσκηση, σωστή διατροφή,  ψυχική υγεία και ευεξία.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη συνάντηση είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν το εξαιρετικά οργανωμένο σχολείο της
Πολωνίας, να μιλήσουν με τους μαθητές και τους δασκάλους του σχο-
λείου και να μάθουν για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Η φιλοξενία των Πολωνών ήταν εξαιρετική. Παρουσίασαν όχι μόνο
την εκπαίδευση στη χώρα τους, αλλά και πολλές από τις παραδόσεις
και συνήθειές τους.
Πρόσφεραν σε όλους τα παραδοσιακά τους φαγητά και γλυκά και
ξενάγησαν τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν, σε πολλές περιοχές
του Radomsko με ιστορική και θρησκευτική σημασία.

Ήταν ένα συντονιστικό πρόγραμμα, αλλά ταυτόχρονα και εκπαιδευ-
τικό, που σκοπό είχε τον καλύτερο προγραμματισμό του Erasmus +
H.A.P.P.E.N.S, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες  συνθήκες για
την ολοκλήρωση  και επιτυχία του προγράμματος κατά το σχολικό έτος
2016-2017.

ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΣΣεε  ννοοιικκοοκκυυρριιάά  χχωωρρίίςς  εειισσόόδδηημμαα  ζζοουυνν  223300..000000  ππααιιδδιιάά
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ΑΑΠΠΟΟΜΜΑΑΚΚΡΡΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΒΒΥΥΘΘΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΣΣΚΚΑΑΦΦΩΩΝΝ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΛΛΙΙΜΜΑΑΝΝΑΑΚΚΙΙ  ΒΒΑΑΡΡΕΕΑΑΣΣ  
Με πρωτοβουλία του Εξωραϊστικού Συλλόγου της περιοχής 

ΕΕοορρτταασσμμόόςς  ττηηςς  ΕΕθθννιικκήήςς  
ΕΕππεεττεείίοουυ  ΄́́́2288ηη  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  
11994400΄́́́  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΑΑχχααρρννώώνν  

ΤΤηηνν  ΠΠέέμμππττηη  2277  κκααιι  ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  2288  ΟΟκκττωω--
ββρρίίοουυ  22001166  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθοούύνν  οοιι    εεοορρτταασσττιι--
κκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  πποουυ  δδιιοορργγααννώώννεειι  οο  ΔΔήήμμοοςς  ΑΑχχαα--
ρρννώώνν  γγιιαα  νναα  ττιιμμήήσσεειι  ττηηνν  ΕΕθθννιικκήή  ΕΕππέέττεειιοο  ττοουυ
11994400..

Πρόγραμμα Εορταστικών Εκδηλώσεων

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου  2016
19:00 "28η Οκτωβρίου Τότε και Σήμερα"
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών - Πνε-

υματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων (πλατεία Αριστο-
τέλους, Θρακομακεδόνες)  

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016
Δημοτική ενότητα Αχαρνών
10:00 Προσέλευση σχολείων, συλλόγων, σωμα-

τείων και οργανώσεων στον Καθεδρικό Ιερό Ναό
Αγίου Βλασίου  

10:10 Προσέλευση επισήμων 
10:15 Επίσημη Δοξολογία 10:30 Μετάβαση στο

μνημείο Ηρώων 
10:45 Επιμνημόσυνη Δέηση. Εκφώνηση του

Πανηγυρικού της Ημέρας από τη Χαρίκλεια  Σοκο-
λάκη, αριστούχο Φοιτήτρια Ιατρικής.

Κατάθεση Στεφάνων
Aνάκρουση του Εθνικού  Ύμνου 
11:45 Παρέλαση στην οδό Φιλαδελφείας (Δημα-

ρχείο)

Δημοτική ενότητα Θρακομακεδόνων
09:30 Προσέλευση σχολείων, συλλόγων, σωμα-

τείων και οργανώσεων στον Ιερό Ναό Αγίας Τριά-
δας

09:55 Προσέλευση επισήμων 
10:00 Επίσημη Δοξολογία και εκφώνηση του

Πανηγυρικού της Ημέρας από τη Μαρία-Βιολέτα
Πλατυπόδη, αριστούχο Φοιτήτρια Νομικής

10:25 Συγκέντρωση των μαθητών, των προσκό-
πων και των φορέων που θα παρελάσουν στη δια-
σταύρωση των οδών Πρωταγόρα και Ηφαιστίωνος

10:40 Παρέλαση

Α
κόμα μια
παρέμβαση στο
περιβάλλον της

Βαρέας έκανε ο Εξωραϊ-
στικός Σύλλογος της
περιοχής απομακρύνον-
τας δύο βυθισμένες βάρ-
κες οι οποίες βρίσκονταν
μέσα σε αυτό εδώ και
χρόνια.

Θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι το λιμά-
νι αυτό  δεν είναι καταγε-
γραμμένο στους
επίσημους χάρτες και
αποτελεί εδώ και χρόνια
προβληματική εστία
όπου λιμνάζουν τα νερά.

Στο παρελθόν ο λιμενοβραχίονας ο οποίος κατασκευά-
στηκε τμηματικά και διατηρήθηκε προκειμένου να ελλι-

μενίζουν τις βάρκες
τους ορισμένοι κάτοικοι
της περιοχής.

Στο πέρασμα των
χρόνων το λιμανάκι
καθιερώθηκε και σήμε-
ρα αποτελεί κομμάτι
της παραλίας και δεν
προξενεί πλέον τις αντι-
δράσεις τον κατοίκων.

Τουλάχιστο για περι-
βαλλοντικούς λόγους, ο
Σύλλογος Βαρέας με
προσωπικό ενδιαφέρον
του προέδρου του Γιάν-
νη Βαρελά προέβη
στην απομάκρυνση
των κουφαριών των

σκαφών δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οπουδήποτε
χρειάζεται παρέμβαση είναι παρών.

ΜΜεεγγάάλληηςς  κκλλίίμμαακκααςς  εερργγαασσίίεεςς  σσττοο  εεππιιββααρρυυμμέέννοο  οοδδιικκόόΜΜεεγγάάλληηςς  κκλλίίμμαακκααςς  εερργγαασσίίεεςς  σσττοο  εεππιιββααρρυυμμέέννοο  οοδδιικκόό
δδίίκκττυυοο  ττηηςς  ΒΒΙΙΠΠΕΕ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςςδδίίκκττυυοο  ττηηςς  ΒΒΙΙΠΠΕΕ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς

Σε μεγάλης κλίμα-
κας ασφαλτο-

στρώσεις και αποκατα-
στάσεις του οδικού δικ-
τύου προχώρησαν τα
συνεργεία του Δήμου
Μ ά ν δ ρ α ς -
Ειδυλλίας.Συγκεκριμέ-
να έγιναν παρεμβάσεις
στο ιδιαίτερα επιβαρ-
υμένο οδικό δίκτυο της
ΒΙΠΕ,στη Θέση Ξηρο-
πήγαδο και στις οδούς
Τσόκα, Βασιλείου Μοίρα και Λούτσας.

Είναι γνωστό πως το οδικό δίκτυο στις συγκεκριμένες περιοχές επιβαρύνεται ιδιαίτερα λόγω της διέλευσης βαρέων
οχημάτων που εξυπηρετούν τα εργοστάσια και τις βιοτεχνίες. Στις προτεραιότητες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας είναι το
να βρίσκεται το οδικό δίκτυο που εξυπηρετεί όλη τη βιοτεχνική
και βιομηχανική ζώνη του Δήμου σε άριστη κατάσταση.
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Δώδεκα κριτήρια στον 
εξωδικαστικό μηχανισμό για 
τα χρέη των επιχειρήσεων

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αν και ακόμη δεν έχουν οριστικο-
ποιηθεί, αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ένταξης όσο το
δυνατόν περισσότερων ενδιαφερομένων που θα πληρούν
όμως κάποια ελάχιστα προαπαιτούμενα. Τα αυτοματοποιημένα
κριτήρια είναι μία επιλογή του επιχειρηματία, την οποία όμως
μπορεί να παρακάμψει και να αποφασίσει να υποβάλλει ένα
τεκμηριωμένο Business Plan,  στο οποίο θα περιλαμβάνονται
αρκετά ποιοτικά χαρακτηριστικά που καταδεικνύουν τη βιω-
σιμότητα της επιχείρησης.

Στην ίδια λύση μπορεί να καταφύγει και όποιος επιτηδε-
υματίας έχει υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο μηχανι-
σμό, η οποία όμως απορρίπτεται από το αρχικό «φιλτράρισμα»
των αυτοματοποιημένων κριτηρίων.

Στόχος του επικείμενου νομοσχεδίου, τις βασικές κατε-
υθύνσεις του οποίου παρουσίασε στους φορείς της αγοράς, ο
υπουργός Οικονομίας. Ειδικότερα:

Δώδεκα κριτήρια

Στόχος η διαμόρφωση ελαστικών κριτηρίων επιλεξιμότητας
της επιχείρησης, έτσι ώστε να μην απαιτηθεί η σύνταξη και η
υποβολή Business Plan, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα απο-
τελέσει ένα επιπρόσθετο κόστος για τον επιτηδευματία.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα διαφοροποιούνται αναλόγως
του τζίρου και των χρεών της επιχείρησης (ατομικές επιχειρή-
σεις, τήρηση απλογραφικών & διπλογραφικών βιβλίων).

Ο οριζόμενος διαμεσολαβητής θα έχει καθήκοντα συντονι-
σμού των μερών (πιστωτές και οφειλέτης).

Η δικαστική επικύρωση της συμφωνίας μεταξύ των
πιστωτών της επιχείρησης, συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα επικρατέστερα κριτήρια επιλεξιμότητας θα περιλαμβάνουν
κατά κύριο λόγω μεταβλητές/δείκτες που θα έχουν συνάφεια με
την κερδοφορία της επιχείρησης (κέρδη EBITDA), την αναλογία
των συνολικών υποχρεώσεων προς τον τζίρο της επιχείρησης,
την καθαρή θέση της, το συσχετισμό των μεικτών κερδών με
τον τζίρο κ.α.

Ο προσδιορισμός των συνολικών χρεών θα γίνεται από τον
επιχειρηματία, ενώ θα μπορεί να μην προβαίνει στη ρύθμιση
μέρους αυτών σε περίπτωση που δεν το επιθυμεί.

Από τη στιγμή που ο επιτηδευματίας θα υποβάλλει αίτηση
υπαγωγής στο  Μηχανισμό, καταργείται αυτόματα οποιοδήπο-
τε τραπεζικό απόρρητο και πραγματοποιούνται εξονυχιστικοί
έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δεν μπορούν να ενταχθούν στο Μηχανισμό όσοι επιχειρ-
ηματίες έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για φοροδιαφυγή (από-
κρυψη εισοδημάτων), εξαιρουμένων όμως εκείνων που ενώ

έχουν δηλώσει τα εισοδήματά τους δεν μπορούν να ανταποκρ-
ιθούν στις υποχρεώσεις τους.

Μεταξύ των διαθέσιμων λύσεων περιλαμβάνεται η επιμήκ-
υνση της αποπληρωμής οφειλών και το «πάγωμά» τους, ενώ
το «κούρεμα» της οφειλής αποτελεί ύστατη λύση.

Οφειλές προς το Δημόσιο, όπως εκείνες του ΦΠΑ και ΦΜΥ
(παρακρατούμενοι φόροι), αν και υπόκεινται σε ρύθμιση δεν
προβλέπεται το «κούρεμά» τους.

Σε περίπτωση κακόπιστου πιστωτή, ο οποίος έχει ωφέλεια
από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του υπόχρεου, το εργα-
λείο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού δεν μπορεί να προσφέρει
λύση.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις θα ορίζεται ανεξάρτητος εκτιμ-
ητής.

Τι ζητά η αγορά

ΕΣΕΕ
Η σύσταση του επικείμενου Μηχανισμού, αποτελούσε πάγιο

αίτημα της ΕΣΕΕ, προκειμένου να δοθεί μία λύση στο χρόνιο
πρόβλημα των πάσης φύσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών των
επιχειρήσεων.

Προτείνεται η θέσπιση ημιαυματοποιημένων κριτηρίων για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία θα είναι περισσότερο ευέ-
λικτα, αξιολογώντας ταυτόχρονα τα ποιοτικά στοιχεία/μεταβ-
λητες της επιχείρησης και τις προοπτικές ανάπτυξής της.

Για την όσο το δυνατόν μαζικότερη συμμετοχή των επιχειρή-
σεων στο νέο Μηχανισμό,  θα πρέπει η ισχύς του νέου Νόμου
να έχει διευρυμένη διάρκεια (τουλάχιστον 1 έτους).

Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης εκείνων
των οφειλών που δημιουργήθηκαν από το 2009 και μετά, στη
διάρκεια δηλαδή της οικονομικής κρίσης.

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη διευκόλυνση των υπερχρ-
εωμένων πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι ιδιοκτήτες των οποίων
επιθυμούν το τερματισμό της λειτουργίας τους (κυρίως λόγω
συνταξιοδότησης).

ΓΣΕΒΕΕ
Πρόβλεψη θέσπισης 2ης ευκαιρίας για νέους επιχειρηματίες,

οι οποίοι έχουν κληρονομήσει χρέη ή έχουν οριστεί ως εγγυητές
δανείων.

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα  πάσης φύσεως
τρέχοντα κόστη της επιχείρησης (μεταφορικό, φορολογικό κ.α.)
και οι πραγματικές συνθήκες της Αγοράς.

ΣΕΒ
Η διαμόρφωση του κριτηρίου βιωσιμότητας αποτελεί μία

δύσκολη και συνάμα κομβικής σημασίας παράμετρο, με απαρ-
αίτητη την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων αλλά και των
κριτηρίων με βάση τον κλάδο δραστηριοποίησης.

Ο περιορισμός του γραφειοκρατικού κόστους, η διευθέτηση
των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων και η ρύθμιση μίας σει-
ράς θεμάτων όπως η νομική κάλυψη των τραπεζικών στελεχών
και των δημοσίων υπαλλήλων, θα συντελέσουν  στην ευκολό-
τερη μετάβαση στο νέο καθεστώς ρύθμισης επιχειρηματικών
ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΣΕΤΕ
Σε περίπτωση μη επιλεξιμότητας της επιχείρησης με βάση τα

αυτοματοποιημένα κριτήρια, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα
σε εκείνον που μεταβιβάζεται η επιχείρηση να συντάσσει και να
υποβάλλει Business Plan.

Η εξειδίκευση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας των
επιχειρήσεων και των αντίστοιχων κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα
πρέπει να έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα και να μην εξειδικεύε-
ται/αναλύεται σε μεγάλο βαθμό.

Υπό την έγκριση των θεσμών θα τεθούν τα κριτήρια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμι-
σης χρεών των επιχειρήσεων, στη διαπραγμάτευση που άρχισε εχθές.Η νέα φιλοσοφία
του μηχανισμού είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη του Νόμου Δένδια, ενώ αδιευκρίνι-

στη παραμένει η διάρκεια του. Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση των χρεών των επιχειρήσεων θα γίνει
με βάση την υφιστάμενη εικόνα της επιχείρησης, ενώ δεν θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρηματίες
που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή. 

Παρέμβαση της Περιφερειάρχη Ρ. Δούρου   
στο 4ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΝΠΕ

Έμφαση στην καθιέρωση του  
μητροπολιτικού χαρακτήρα 
των Περιφερειών

Έμφαση στη θωράκιση του αποτελεσματικού
ρόλου των Περιφερειών μέσα από τη συνταγ-
ματική καθιέρωση της έννοιας της μητροπολι-

τικότητας, έδωσε χθες κατά την παρέμβασή της στο 4ο
Τακτικό Συνέδριο της ΕΝΠΕ, η Περιφερειάρχης Ρένα
Δούρου, η οποία αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να
απαλλαγούν οι Περιφέρειες από τους «θεσμικούς ανα-
σταλτικούς παράγοντες», προκειμένου να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά σε ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο. Η
ίδια αναφέρθηκε στην παράλειψη από τη χώρα μας της
επέκτασης της επικύρωσης του Χάρτη της Τοπικής Αυτο-
νομίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και στον β' βαθμό:
«κάτι δικαιολογημένο για τις αρχές της δεκαετίας του
1990 όταν δεν υπήρχε αιρετή δευτεροβάθμια αυτο-
διοίκηση, εντελώς αδικαιολόγητο σήμερα». 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΠρρόότταασσηη  --  σσοοκκ::  ΜΜεειιώώσσττεε  ττοο  

ααφφοορροολλόόγγηηττοο  σστταα  55..000000  εευυρρώώ  
Μια πρόταση

- σοκ για
την Ελλά-

δα έρχεται να βάλει
φωτιά στην εν εξελίξει
διαπραγμάτευσης. Τη
μείωση του αφορολόγ-
ητου ορίου στα 5.000
ευρώ επαναφέρει στο
τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων με τους
εκπροσώπους των
δανειστών η Παγκό-
σμια Τράπεζα, έχον-
τας αναλάβει συμβου-
λευτικό ρόλο στη δια-
πραγμάτευση. 

Ζητούμενο είναι η εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ από τις συνο-
λικές δαπάνες για την προνοιακή πολιτική και την καθολική εφα-
ρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης το 2017.

Σε ό,τι αφορά τις φοροαπαλλαγές, στο μικροσκόπιο της Παγ-
κόσμιας Τράπεζας έχουν μπει περίπου 30 από τα συνολικά 200
επιδόματα, που αφορούν κυρίως την ιατροφαρμακευτική κάλ-

υψη εκτός δημόσιου
συστήματος υγείας. 

Σύμφωνα με πληροφ-
ορίες που αναφέρει η
Καθημερινή της Κυριακής
πάντως, η πρόταση για
μείωση του αφορολόγ-
ητου ακόμα και κάτω από
τις πέντε χιλιάδες ευρώ,
έχει απορριφθεί από τις
ηγεσίες των υπουργείων
Οικονομικών και
Εργασίας καθώς, όπως
σημειώνουν, το θέμα του
αφορολόγητου έκλεισε με
την προηγούμενη

αξιολόγηση και δεν συζητείται. Η προνοιακή πολιτική της
κυβέρνησης αναμένεται να τεθεί αύριο στο τραπέζι της διαπρ-
αγμάτευσης στη συνάντηση που θα έχει η αναπληρώτρια υπο-
υργός Κοινωνικής Πρόνοιας Θεανώ Φωτίου με τους θεσμούς.

Στην ατζέντα θα βρεθεί μεταξύ άλλων η ενιαία βάση δεδομέ-
νων για όλα τα επιδόματα (που ήδη βρίσκεται σε ισχύ) αλλά και
η μετατροπή του ΟΓΑ σε ενιαία αρχή πληρωμών. 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Παρασκευόπουλος: Αν ο νόμος

Παππά κριθεί αντισυνταγματικός, 
θα πρέπει να πάμε σε νέα ρύθμιση

«Αν ο νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες κριθεί αντισυνταγμα-
τικός, θα πρέπει να πάμε γρήγορα σε νέα ρύθμιση, γιατί θα
βρεθούμε σε μια κατάσταση με επίσης αντισυνταγματικά χαρ-
ακτηριστικά, που είναι η έλλειψη αδειών και η απουσία εκλεγ-
μένου ΕΣΡ», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρ-
ασκευόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ.

Απαντώντας σε ερώτημα για την επόμενη μέρα, αν το ΣτΕ
κρίνει τον νόμο Παππά αντισυνταγματικό, πρόσθεσε πως η
αποκατάσταση της ομαλής πορείας προύποθέτει ούτως ή
άλλως, όποια κι αν είναι η απόφαση, τη συγκρότηση του ΕΣΡ,
ενώ συμπλήρωσε ότι θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες αναμο-
ρφώσεις στην ισχύουσα νομοθεσία για τις άδειες ώστε αυτή
να προσαρμοστεί στην απόφαση του ΣτΕ.

Ο δρόμος προς αυτή τη νέα ρύθμιση θα είναι δύσβατος,
όμως στη δημοκρατία δεν υπάρχουν άλυτα προβλήματα,
σημείωσε ο κ. Παρασκευόπουλος.
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Καθάρισε το ντέρμπι στη Νέα 
Πέραμο ο Ασπρόπυργος

Σ
το ντέρμπι της 5ης
αγωνιστικής που έγινε
στο γήπεδο Νέας

Περάμου η Ενωση Πανασπρ-
οπυργιακού Δόξας απέδρασε με
το τρίποντο αφού επικράτησε με
0-1 του Ατταλου. Το τέρμα που
έδωσε τους τρείς βαθμούς στην
ομάδα του Νίκου Μουράτογλου
σημείωσε ο Καλέμι που απο-
δείχτηκε χρυσή αλλαγή στο 85’.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
Ασπροπυργιώτες είχαν και
δοκάρι στο 87’ με τον Πλατανιά.

Διαιτήτευσε ο Δημητρόπουλος. Βοηθοί: Δημόπουλος-Πρέντζας.
ΑΤΤΑΛΟΣ(προπονητής Κώστας Λινάρδος): Μουκέας, Νικολάου, Τζαφεράκος, Ασλανίδης,

Καμαρά, Βάσης, Στρατιδάκης, Κρούτι(46’ Γκελάι), Βουλωμένος(85’ Μουράτης), Χωραβάτης, Μπαγ-
δάτογλου(65’ Πιπέρης).

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ(προπονητής Νίκος Μουράτογλου): Τσακιλτζίδης, Σακελλαρίου, Χάρμπαλης,
Σταγάκης, Πολύζος, Νάκας, Κατσίκης, Μεϊμαρίδης(74’ Πλατανιάς), Λαμπρογιώργος(54’ Καλέμι),
Καλογρίδης, Κουσίδης(92’ Ντεντέι). 

Με ανατροπή ο Μανδραϊκός
Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα βρίσκεται ο Μανδραϊκός του Θεόφιλου Μπεκέ, ο

οποίος επικράτησε στις Αδάμες της ΑΕΝΚ με 66-59, φτάνοντας στην ανατροπή στο τέτα-
ρτο δεκάλεπτο. Έτσι, και αυτή τη φορά «μίλησαν» οι προσωπικότητες (έτσι είχε αναφέρει

ο Δημήτρης Λιόγας μετά τη νίκη της ομάδας του με τον Πανελευσινικό), ή μάλλον η προσωπικότ-
ητα του Νίκου Ψυλέα, ο οποίος ήταν ο ηγέτης της ανατροπής, και της σπουδαίας νίκης της ομάδας
της Μάνδρας, σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα.ΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 59-66

Δεκάλεπτα: 25-24, 36-36, 50-48, 59-66
Διαιτητές: Μαραμής, Τσολάκος
ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ (Λιόγας): Καμαριανός 4, Μοσχοβίτης 5 (1), Κεφαλάς 6, Χατζηνικόλας 6 (1), Καρ-

αβανάς 7, Οικονομόπουλος 14, Αρακάκης 4, Ψαρόπουλος 14 (1).
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ (Μπεκές): Τζιβελέκας 3 (1), Λυτόπουλος 7, Κούρτης 11 (3), Ζαφείρης 7, Μου-

στόπουλος 10, Ψυλέας 22 (2), Γεωργοπαπαδάκος 6 (1)

Επιστροφή στις νίκες για την Ελευσίνα

Σ
τις επιτυχίες επέστρεψε ο Πανελευσινιακός, ο οποίος επικράτησε στο κλειστό της
«Γούβας» της Αγίας Παρασκευής με 91-76, έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόν-
των. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι για ένα ημίχρονο (46-45), με το συγκρότημα του Φώτη Καρ-

ακώστα να μην αντέχει στη συνέχεια, και να χάνει και με τραυματισμό τον Σκάνδαλο, μετρώντας δυο
αρνητικά αποτελέσματα στα πρώτα του παιχνίδι στην κατηγορία.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 91-76
Δεκάλεπτα: 29-27, 46-45, 76-60, 91-76
Διαιτητές: Μπούκας,Φραγκούλη
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Τσαουσίδης): Αβραμίδης 12, Ντορμπάρης, Πέτρουλας 7, Μούκας,

Μουμπάρακ 12 (1), Σιδέρης, Δούκας 3, Ρεκουνιώτης 17, Μαντζιώρης 23, Δρακωτός 2, Ζούμπος 15
(1).

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Καρακώστας): Σκάνδαλος 12 (2), Γραμματίκας, Κόκκας 6, Γαπκιάδης 8,
Πανταζής, Καρτέρης 9, Καραμπάς 17 (3), Ροδοστόγλου 17 (3), Μαλτέζος 7, Θεοδωράκης, Μπάρτ-
ζης, Μαργέλης.

Καθάρισε ο Γρηγόρης Κάτσος για τον Θρασύβουλο

Σ
ε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο ο Θρασύβουλος για την 5η αγωνιστική της Α’ κατηγορίας επι-
κράτησε του ΠΑΟΚ Μάνδρας με 1-0 και οδηγεί την κούρσα μετά την ήττα του Ατταλου
Νέας Περάμου και έχει συγκάτοικο την Ενωση Πανασπροπυργιακού Δόξας. 

Το τέρμα πού έδωσε τους τρείς βαθμούς στην ομάδα της Φυλής και έκρινε την αναμέτρηση
σημείωσε ο Γρηγόρης Κάτσος στο 73’. 

Καλός ο διαιτητής Αλιάγας. Βοηθοί: Φαρμάκης-Πλάκας. 
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ(προπονητής Κυριάκος Μίχας): Μουζάκης, Ρόδης, Κάτσος, Σταυρόπουλος,

Νικολακόπουλος, Αγκόλι, Παπαδόπουλος(91’ Καψάλας), Κοντούλης Α., Γεωεγιάδης Η.(89’ Σκα-
μαντζούρας), Γεωργιάδης Χ., Μπιλίτσης(59’ Κοντούλης Γ.) 

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπονητής Μιχάλης Κασδαγλής): Τσέπερης, Βλάχος, Θεοδωρόπουλος,
Διολέτης(61’ Πέτρου), Ευαγγέλου, Θεοδωρόπουλος, Μαντζιούρας(74’ Τσαπάρας), Κουβίδης, Ριζάι,
Λάσκος(78’ Σγουρόπουλος), Παπακωνσταντίνου.

Κάλεσμα μικτών ομάδων παίδων-
νέων της Δυτικής Αττικής

Κ
αλούνται από τους προπονητές παίδων και νέων Σωκράτη Τυρλή και Αποστόλη Λινάρδο
όπως οι κάτωθι ποδοσφαιριστές να βρίσκονται την Δευτέρα στο γήπεδο Γιώργος Ρουμε-
λιώτης για προπόνηση ενόψει του αγώνα με την αντίστοιχη της ΕΠΣ Αθηνών για το πρω-

τάθλημα ενώσεων.

ΠΑΙΔΕΣ(15:00)
ΓΚΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜ/Σ, ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

,ΔΡΙΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝ/Σ( ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ) , ΠΟΛΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ,( ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ
ΕΝΩΣΗ ) ,ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ,ΜΟΙΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ) ,ΚΑΨΗΣ ΑΝΘΥΜΟΣ ,ΡΟΚΚΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ( ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ )
,ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ/ΟΣ , ( ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ) ,ΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ,ΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
,ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ , ΔΕΛΗΠΑΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ,( ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ )
,ΤΣΙΜΠΟΥΡΛΑΣ ΑΛΕΞΑΞΑΝΔΡΟΣ, ΥΖΕΪΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΛΕΩΝ), ΔΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞ/ΟΣ, ΛΑΣΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ).

NEOI(16:15)
ΜΠΟΥΡΗΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΧΑΤΖΗΣ, ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ, ΚΟΥΦΗΣ, ΦΡΥΓΑΝΑΣ

(ΒΥΖΑΣ), ΕΡΜΠΑΛΙΔΗΣ, ΤΣΟΥΛΦΑΣ (ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ), ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ (ΖΟΦΡΙΑ), ΑΛΕΞΙΟΥ
(ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ), ΓΚΟΥΣΕΤΗΣ, ΜΠΑΔΗΜΑΣ (ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ), ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΡΕΤΖΕΠΗΣ (ΑΙΑΣ ΠΑΡ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ), ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΥΤΑΣ, ΤΣΙΤΟΣ (ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ), ΜΠΑΚΟΪΑΣ, ΛΥΜΠΕΡΗΣ (ΣΚΟΡΠΙΟΣ), ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΣΑΧΟΛΛΙ (ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΣ), ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ, ΦΙΛΕ, ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ (ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ), ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
(ΛΕΩΝ).-

Υ. Γ…Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Tα αποτελέσµατα στην Α’ και Β’ κατηγορία 
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Πωλητήριο σε πάνω από 200.000 σπίτια, λόγω των επιβαρύνσεων

Ξεπερνούν τις 200.000 οι κατοικίες που διατίθενται προς
πώληση σε όλη την Ελλάδα, με τον αριθμό τους να έχει αυξηθ-
εί κατά 25%, σε σύγκριση με πριν από μία διετία, σύμφωνα με

κτηματομεσιτικούς παράγοντες, εξαιτίας των επιβαρύνσεων. Σύμφωνα
με τον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής» περίπου 99.000 κατοικίες διατίθ-
ενται προς πώληση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τον αριθμό για το
σύνολο της χώρας να προσεγγίζει τις 110.000. Ομως, σύμφωνα με τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Κτηματομεσιτικού ∆ικτύου E

Real Estates, Θεμιστοκλή Μπάκα, υπάρχουν και κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν την πρόθεση να πουλήσουν,
χωρίς, όμως, να το δηλώσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. «Εάν σε αυτούς προστεθούν και οι κατασκευαστές, τότε τα
προς πώληση ακίνητα ξεπερνούν τις 200.000» ανέφερε στην εφημερίδα, συμπληρώνοντας ότι κατά κύριο λόγο πρόκειται
για ακίνητα που αποτελούν ως επί το πλείστον δεύτερη κατοικία.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, στα βόρεια και ανατολικά της Αθήνας εμφανίζονται να είναι προς πώληση
23.144 κατοικίες. Με στοκ 23.025 ακινήτων βρίσκονται τα κεντρικά και νότια προάστια της Αττικής, ενώ μικρότερο αριθμό
προς διάθεση κατοικιών εμφανίζει ο Πειραιάς και το υπόλοιπό του (Νίκαια, Κερατσίνι, Κορυδαλλός και Πέραμα) με συνολι-
κά 8.129 ακίνητα. Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, τα ανατολικά προάστια εμφανίζουν το μεγαλύτερο στοκ προς διάθεση
κατοικιών. Ειδικότερα, σε σύνολο 7.030 ακινήτων, 792 είναι στην Κάτω Τούμπα, 683 στην Καλαμαριά, 434 στο Φάληρο και
251 στην Πυλαία. Στα περίχωρα, πληθώρα ακινήτων διαθέτει η Θέρμη (313 σε σύνολο 2.192), ενώ τη μερίδα του λέοντος
στην κεντρική Θεσσαλονίκη κατέχει το κέντρο (459 σε σύνολο 2.032). τέλος στα δυτικά ο Εύοσμος πουλά περί τα 200
ακίνητα, οι Συκιές 164, οι Αμπελόκηποι 145 και η Σταυρούπολη 98.

Περίπου 5.000 κατοικίες πωλούνται στην Πελοπόννησο, με Αχαΐα και Κορινθία να κρατούν τα… σκήπτρα. Ειδικότερα,
στον πρώτο νομό διατίθενται 2.160 κατοικίες και στο δεύτερο 1.250. Περισσότερα από 560 ακίνητα αναζητούν αγοραστές
στη Μύκονο, πάνω από 250 στην Πάρο, 180 στην Ανδρο και 150 στη Σαντορίνη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ

ΣΣεε  22  έέωωςς  44  δδοουυλλεειιέέςς  
113344..115533  μμιισσθθωωττοοίί

Σε περισσότερες από 2, 3 ή ακόμη και 4 δουλειές (!)
απασχολούνται νόμιμα - με ασφάλιση στο ΙΚΑ -
134.153 εργαζόμενοι μετά την «έκρηξη» της μερι-

κής και «εκ περιτροπής» εργασίας και την απομείωση
των μισθών.
Στον αριθμό αυτό φτάνουν, σύμφωνα με τα επίσημα

στοιχεία του ΙΚΑ, οι εργαζόμενοι που επισήμως
«δηλώνονται» ως «πολλαπλά απασχολούμενοι». Με
βάση τα στοιχεία:
• 65.428 που ασφαλίζονται ως εργαζόμενοι με πλήρη
απασχόληση έχουν κι’ άλλες απασχολήσεις: 45.754
έχουν 1 μερική απασχόληση για να συμπληρώνουν το
μειωμένο μισθό ενώ άλλοι 19.674 εμφανίζονται να έχουν 

ακόμη περισσότερες δουλειές ενώ
• 68.725 εργαζόμενοι με μερική απασχόληση, ασφαλίζον-
ται ως παράλληλα εργαζόμενοι σε 2,3, 4 ή και περισσό-
τερες δουλειές: 51.568 δηλώνονται με δύο μερικές
απασχολήσεις, 10.566 με 3 μερικές απασχολήσεις και
6.591 με 4 ή πάνω από 4 θέσεις μερικής απασχόλησης.

Ικανοποιημένος... αλλά ΚΑΙ οριστική λύση για το Βοήθεια στο Σπίτι ο Γ. Πατούλης

ΟΠρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης, εκφράζει την ικανοποίησή του, για την παράταση κατά
ένα έτος της διάρκειας του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και των συμβάσεων
του εξειδικευμένου προσωπικού σε αυτό, ενώ ζητεί να υπάρξουν πρωτοβουλίες, για να βρε-

θεί οριστική λύση στο πρόβλημα.
Όπως επισημαίνει η κατάθεση τροπολογίας από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, Οικονομικών και Εργασίας, αποτελεί μια θετική εξέλιξη και αποδεικνύει ότι οι επαφές
και οι πρωτοβουλίες που πραγματοποίησε η ΚΕΔΕ όλο το προηγούμενο διάστημα έφεραν αποτέλε-
σμα. Ωστόσο, ο κ. Γ. Πατούλης υπογραμμίζει ότι «είναι απολύτως απαραίτητη η διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης του προ-
γράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, με ταυτόχρονη διασφάλιση απασχόλησης του υφιστάμενου προσωπικού, στην κατεύθυνση μόνιμης,
κοινά αποδεκτής λύσης, τόσο για το πρόγραμμα, όσο και για τους εργαζόμενους, οι οποίοι με την αφοσίωση και τις άοκνες προσπά-
θειες τους στηρίζουν και επικοινωνούν τα οφέλη του προγράμματος στην κοινωνία».

ΕΙΧΕ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟ ΘΥΜΑΕΙΧΕ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟ ΘΥΜΑ

Εγκλημα στους Αμπελόκηπους: 
ΠΠρροοββλλήήμμαατταα  σσεε  όόλληη  ττηη  
γγεειιττοοννιιάά  δδηημμιιοουυρργγοούύσσεε  
οο  6600χχρροοννοοςς  δδοολλοοφφόόννοοςς

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 60χρονος δράστης
της δολοφονίας του ιδιοκτήτη γυμναστηρίου στους
Αμπελόκηπους .Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική

δίωξη για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθ-
εση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και της παράνομης
οπλοχρησίας.

Ο κατηγορούμενος, που έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί
σε ανακριτή, μέσω του συνηγόρου υπεράσπισης του, δηλώνει
μετανιωμένος και υποστηρίζει πως βρέθηκε σε άμυνα καθώς
του επιτέθηκε το θύμα.
Ο 60χρονος πυροβόλησε και σκότωσε έναν τον
62χρονο ιδιοκτήτη γυμναστηρίου, στην συμβολή των
οδών Πανόρμου και Βατοπεδίου, στους Αμπελόκηπο-
υς.
Ο δράστης εμφανίστηκε στην ΓΑΔΑ, όπου παρέδωσε
και το όπλο του εγκλήματος και στην συνέχεια συνελή-
φθη.
Τα κίνητρα του φόνου δεν έχουν γίνει επίσημα γνωστά
από την Αστυνομία, ωστόσο, σύμφωνα με αρμόδιες
πηγές, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται ότι ο
συνταξιούχος αστυνομικός, δημιουργούσε προβλήματα
γενικώς στη γειτονιά, ενώ με το θύμα είχε διαμάχη από
παλιά.
Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν μάρτυρες στους αστυνο-
μικούς, ο δράστης στο παρελθόν πήγαινε για γυμναστι-
κή στο γυμναστήριο του θύματος, αλλά ο ιδιοκτήτης του
γυμναστηρίου τον απομάκρυνε, καθώς δημιουργούσε
προβλήματα.
Το τελευταίο πάντως που ενόχλησε τον δράστη, ήταν
ότι ο 62χρονος, ο οποίος έμενε στην οδό Βατοπεδίου,
είχε τοποθετήσει κάμερες στο μπαλκόνι του, καθώς και
σε άλλα σημεία στο γυμναστήριο.
Ο 60χρονος πρώην αστυνομικός του ζήτησε να βγάλει
τις κάμερες, κάτι που δεν έγινε, γι' αυτό φιλονίκησαν
άγρια και συνεπλάκησαν έξω από το γυμναστήριο.
Ο 60χρονος έφυγε προσωρινά, αφού πρώτα απείλησε
τον ιδιοκτήτη του γυμναστηρίου ότι θα επέστρεφε με το
πιστόλι του, κάτι που έκανε.
Το θύμα προσπάθησε να φύγει, αλλά ο πρώην αστυνο-
μικός τον πρόλαβε και τον πυροβόλησε τρεις φορές στο
στήθος με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.
Ο 60χρονος, με την δικογραφία που σχηματίζεται σε
βάρος του θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

ΜΜυυσσττήήρριιοο  μμεε  ααππααννθθρραακκωωμμέέννοο  ΜΜυυσσττήήρριιοο  μμεε  ααππααννθθρραακκωωμμέέννοο  
ππττώώμμαα  σσττοονν  ΠΠεειιρρααιιάάππττώώμμαα  σσττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά

ΜΜυστήριο με απανθρακωμένο
πτώμα μέσα σε αυτοκίνητο στον
Πειραιά το οποίο εντοπίστηκε με-
τά την κατάσβεση της φωτιάς το
αμάξι. 
Το αυτοκίνητο δεν είχε δηλωθεί ό-
τι έχει κλαπεί και φέρεται ότι ανή-
κει σε 50χρονη.
Η νεκροτομή θα γίνει σήμερα
Δευτέρα, ενώ κατά την
Αστυνομία όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και αυτό της
αυτοκτονίας.  Το περιστατικό συνέβη στις 13:30 στη συμβολή των οδών Εμμανου-
ηλίδη και Σουλτάνη. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αίτημα να κηρυχθεί ο δήμος Μεσολογγίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Αίτημα να κηρυχθεί ο δήμος Μεσολογγίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έστειλε η πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.Τα προβλή-
ματα, σύμφωνα με την περιφέρεια, επεκτείνονται στις βασικές υποδομές, κατοικίες, φυ-

τικό και ζωικό κεφάλαιο του δήμου και ιδιαίτερα στα δημοτικά διαμερίσματα Μεσολογγίου, Αι-
τωλικού και στις τοπικές κοινότητες Αγίου Γεωργίου, Ευηνοχωρίου, Αγίου Θωμά και Σταμνών.
Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, «η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό των κατοίκων των περιοχών αυτών, ώστε να μην κιν-
δυνεύσει ανθρώπινη ζωή και να προστατευθούν οι περιουσίες των συμπολιτών μας».Επίσης
πρόσθεσε, πως το τμήμα πολιτικής προστασίας, όπως και όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας,
είναι σε επιφυλακή από την αρχή των έκτακτων καιρικών φαινομένων και στις τρεις περιφερει-
ακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας και σε συνεργασία με τους δήμους επεμ-
βαίνουν όπου χρειάζεται».
Νωρίτερα, ο δήμαρχος Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος είχε στείλει έγγραφο προς τον περιφ-
ερειάρχη, με το οποίο ζητούσε να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφω-
να με τον δήμαρχο, ο πρωτοφανής όγκος νερού που έπεσε στην περιοχή από τις πρωινές ώρ-
ες, προκάλεσε καταστροφές σε σπίτια, ποιμνιοστάσια, αλλά και σε καλλιέργειες βαμβακιού, ε-
λιάς και κηπευτικών. Πάντως οι υπηρεσίες και ο μηχανικός εξοπλισμός του δήμου, βρίσκονται
σε διαρκή ετοιμότητα.
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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

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟ & ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟ & ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

440000%%  αακκρριιββόόττεερροο  ττοο  κκόόσσττοοςς  χχρρηημμαα--
ττοοδδόόττηησσηηςς  ττωωνν  εελλλληηννιικκώώνν  εεππιιχχεειι--
ρρήήσσεεωωνν  ααππόό  ττιιςς  εευυρρωωππααϊϊκκέέςς

Ηακραία υπεφορολόγηση δεν είναι ο μόνος λόγος, που η ελληνική επιχειρηματικότητα
βρίσκεται «υπό διωγμό» αλλά και το πραγματικό κόστος χρηματοδότησης των
ελληνικών επιχειρήσεων που είναι κατά 400% υψηλότερο από τους σημαντικότερους

ευρωπαίους ανταγωνιστές τους.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις εκτός από το κλίμα αβεβαιότητας στο οποίο κινούνται τα τελευταία

χρόνια, είναι αντιμέτωπες όχι μόνο με τις ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας, που κυριαρχεί στην
ελληνική οικονομία αλλά με το υψηλό κόστος χρηματοδότησης. Οπως εκτιμά ο ΣΕΒ στο δελτίο
του για την οικονομία,  οι σχετικά διστακτικές μεταρρυθμίσεις, στο πλαίσιο ακραίας υπερφορ-
ολόγησης των συνεπών και με πραγματικό κόστος χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρή-
σεων 400% υψηλότερoυ των σημαντικότερων ευρωπαίων ανταγωνιστών τους  αδυνατούν να
ξεδιπλώσουν τις θετικές τους συνέπειες στην ανάπτυξη και απασχόληση.

Επιπλέον, η αποσπασματική προώθηση πολλών μεταρρυθμίσεων, αντί της συνεκτικής και
αποφασιστικής τους προώθησης σαν ένα ενιαίο σύνολο αναπτυξιακών μέτρων παράλληλα με
αποτελεσματικές δράσεις υποστήριξης της κοινωνίας και των εργαζομένων, υπονομεύει τις θετι-
κές επιπτώσεις της κάθε επιμέρους μεταρρύθμισης.

Ο αφελληνισμός των επιχειρήσεων
Τον κίνδυνο αφελληνισμού για το ελληνικό επιχειρείν, σε περίπτωση νέας κωλυσιεργίας για την

εξεύρεση λύσης ανέδειξε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, επικεφαλής του ομώνυμου ομίλου. Με αφο-
ρμή την πώληση της ιστορικής βιομηχανίας Γιούλα που περνάει σε πορτογαλικά χέρια, στην εται-
ρεία BA Vidro,  ο κ. Μυτιληναίος από το βήμα εκδήλωσης της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών,
είπε: «Ξέρετε τι συνέβη με την εξαγορά την περασμένη εβδομάδα της ιστορικής υαλουργίας
Γιούλα; Αυτός που αγόρασε την εταιρεία δανείστηκε με 1% όταν το χρηματοδοτικό κόστος της
Γιούλα ήταν 8%. Είναι συγκλονιστικό, καθώς πρόκειται για μια εταιρεία που δεν είχε προβλήματα
πλην του υψηλού της δανεισμού». 

«Αν συνεχιστεί αυτό σε λίγο καιρό δεν θα μείνει καμία εταιρεία, οι ξένοι θα αγοράσουν όλη τη 

χώρα, ακριβώς λόγω της διαφοράς επιτοκίων. Θα δανείζονται χαμηλά, με 0,25%, και το μόνο
που θα κάνουν, θα είναι να σου πληρώνουν τα δάνεια» προσέθεσε ο επιχειρηματίας.

Η αποκατάσταση της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση υπό εύλο-
γους όρους θα έρθουν, σύμφωνα με τον ΣΕΒ αν υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις που προβλέ-
πονται από το μνημόνιο. «Τα μέτρα που έχουν δρομολογηθεί πρέπει να ολοκληρωθούν, αλλά και
να συμπληρωθούν με πρωτοβουλίες που στην πράξη να εντάξουν εκ νέου την Ελλάδα στην
ενιαία αγορά χρήματος και κεφαλαίων.»

Η φυγή στο εξωτερικό
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Endeavor Greece (Μάρτιος 2016) το 39% των επιχειρή-

σεων εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας τους στο εξωτερικό, ποσοστό σχεδόν διπ-
λάσιο από την αντίστοιχη έρευνα της Endeavor τον περασμένο Ιούλιο (2015), μετά την επιβολή
των κεφαλαιακών ελέγχων και της τραπεζικής αργίας. Το ποσοστό αυτό υποδηλώνει ότι συνολι-
κά περισσότερες από 9.000 μικρές, μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις αξιολογούν αυτή
τη στιγμή τα συν και πλην της μεταφοράς τους σε χώρα του εξωτερικού.

Για «τσουνάμι» μετεγκατάστασης σε γειτονικές χώρες έχει προειδοποιήσει και ο πρόε-
δρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων, Κωνσταντίνος Μίχαλος.

«Αυτό που πρόκειται να δούμε στους προσεχείς μήνες είναι η μετεγκατάσταση πολλών
ελληνικών επαγγελματικών τάξεων σε άλλες γειτονικές χώρες, όπως η Βουλγαρία, αλλά κυρίως
στην Κύπρο, όπου ο φορολογικός συντελεστής δεν ξεπερνά το 17%, καθώς με την αύξηση των
φορολογικών και ασφαλιστικών από το νέο έτος, συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες θα
φορολογούνται με ποσά που θα φτάνουν και το 75% του ετήσιου εισοδήματός τους.

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

δδρρόόμμοοιι  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  
σσττρρεεμμμμάάττωωνν  μμεε  άάδδεειιαα  οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  κκααττααππλληηκκττιικκέέςς  ττιιμμέέςς    μμεε  55..000000€€    ττοο  σσττρρέέμμμμαα  χχωωρρίίςς

ππρροοκκααττααββοολλήή    μμεε  άάττοοκκεεςς  δδόόσσεειιςς  110000  εευυρρώώ//μμήήνναα..  ΠΠωωλλοούύννττααιι  44  σσττρρέέμμμμαατταα  άάρρττιιαα    κκααιι  οοιικκοο--
δδοομμήήσσιιμμαα  χχττίίζζεειι  220000ττ..μμ..  μμεε  φφώώςς  κκααιι  ννεερρόό  μμέέσσαα  σσττοο  οοιικκόόππεεδδοο  μμόόννοο  33..000000€€//σσττρρέέμμμμαα..

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΦΦΕΕ  ΄́́́ΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΡΡΕΕ΄́́́

ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ
ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ))  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ.

ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6977403342
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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)

Η συνέχεια από σελ. 3

Παράλληλα. ο κ. Κατσιαντώννης, επανέφερε
το ζήτημα της ψήφου των Ομογενών, στις
Εθνικές Εκλογές, όπως συμβαίνει για το σύνο-
λο των δημοκρατικών χωρών του κόσμου.
Μάλιστα, προέβη σε μια αναδρομή των εξαγ-
γελιών που κατά καιρούς έγιναν για το συγκε-
κριμένο θέμα. Επιπλέον υπογράμμισε ότι,
μέσω της συγκεκριμένης δυνατότητας θα
αναθερμανθεί το ενδιαφέρον των Ελλήνων για
τα τεκταινόμενα στην Πατρίδα, ταυτόχρονα με
την αύξηση της πίεσης που θα ασκηθεί στις
ηγεσίες των Χωρών όπου διαμένουν.

Σε ότι, αφορά επίσης τα ζητήματα αρχής,
όπως τα ανέφερε ο Πρόεδρος της Πα.Δ.Ε.Ε.,
ζήτησε να πάψουν οι επιθέσεις στα θεμέλια της
Ελλάδας, αναφέροντας χαρακτηριστικά το
ρόλο της Ορθοδοξίας διαχρονικά, αλλά και της
Εκκλησίας, τόσο στην Πατρίδα, όσο και στις
Χώρες όπου διαμένουν οι Έλληνες της Δια-
σποράς.

ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
΄́ Είναι η στιγμή, που χρειαζόμαστε, όσο
ποτέ άλλοτε, τα αδέλφια μας στα ξένα!

Εκείνους τους Έλληνες, που διακρίνονται,
που απολαμβάνουν τιμής, σεβασμού και

θαυμασμού, που κρίνονται άξιοι 
να αναλάβουν τις δημόσιες υποθέσεις,

στις χώρες όπου ζουν. ΄́

Τον Ελληνοαμερικάνο Βουλευτή καλωσόρι-
σε με θερμά λόγια ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
και Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Νικόλαος
Μελετίου, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

«Αξιότιμε, Πρόεδρε της Παγκόσμιας Διακοι-
νοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισμού, η
πόλη που σας υποδέχεται σήμερα, προβάλλει
διαρκώς, με συνέπεια και συνέχεια, τη σταθερή
πεποίθηση, της Δημοτικής Αρχής και των
Πολιτών της, πως, σε τούτα τα ταραγμένα χρό-
νια, για όλη την ανθρωπότητα, σε τούτους τους
δίσεχτους καιρούς, για την Ελλάδα, μόνο ενω-
μένος ο Ελληνισμός, μπορεί να ανταποκριθεί,
στις πολλαπλές, και συχνά επικίνδυνες προκ-
λήσεις, που αντιμετωπίζει! Κι όταν λέμε ο
Ελληνισμός, φυσικά και δεν εννοούμε μόνο,
τους Πολίτες της Πατρίδας μας, που βιώνει την
πιο βαθιά, οικονομική, πολιτική, ηθική, πνευμα-
τική κρίση, απ  ́την εθνική παλιγγενεσία ίσαμε
σήμερα. Όταν λέμε Ελληνισμός, εννοούμε, επι-
τρέψτε την κατηγοριοποίηση, αν και για μας
είναι ένα εννοούμε, πρωτίστως τους Έλληνες
της Διασποράς! Κι αυτό το λέω, όχι για να χαϊ-
δέψω αυτιά! Το επισημαίνω, διότι, είναι πια ολο-
φάνερο πως, το πιο ζωντανό, το πιο εκλεκτό, το
πιο παραγωγικό, το πιο δραστήριο, το πιο πετ-
υχημένο κομμάτι του Ελληνισμού, βρίσκεται
σήμερα εκτός των συνόρων, του μίζερου Ελλα-
δικού Κράτους! Και κάθε μέρα που περνά,
κάθε στιγμή, ολοένα και περισσότεροι, άξιοι
Έλληνες, ειδικά νέοι, μορφωμένοι και φιλόδο-
ξοι, μεγαλώνουν των Ελλήνων τις Κοινότητες,
στα ξένα, ενώ ο τόπος μας, η Πατρίδα,
φτωχαίνει διαρκώς, ολοένα και περισσότερο!

Άκουσα, πριν λίγες μέρες, στη Θεσσαλονίκη,
μια φράση που αποδίδεται στον Υπουργό
Εξωτερικών της Ελλάδας, προφανούς αλήθει-
ας, αλλά υπό προϋποθέσεις… Ότι, ¨σε τούτα
τα ταραγμένα χρόνια, τα κράτη που θα επι-
βιώσουν, είναι εκείνα που έχουν ισχυρή Δια-
σπορά .̈ Προσέξτε! Όχι μεγάλη, αριθμητικά!
Αλλά, ισχυρή Διασπορά! Κι ειλικρινά, αναρω-
τήθηκα: Αρκεί ο μακρύς κατάλογος Ελλήνων
που διαπρέπουν στο εξωτερικό, σε όλους τους
τομείς, της πολιτικής, της οικονομίας, των Γραμ-
μάτων, των Τεχνών, των Επιστημών, για να
πλημμυρίσουν τα στήθη μας ελπίδα; Άλλωστε,
πότε τους αξιοποιήσαμε: Πότε τους καλέσαμε
να γίνουν συμμέτοχοι σε προσπάθειες καλά
σχεδιασμένες; Το ξέρετε πως, η απάντηση είναι
¨Ποτέ !̈ Κι επειδή, σήμερα, το συνειδητοποι-
ούμε όλοι, ο χρόνος που μας απομένει να αντι-
δράσουμε, είναι ελάχιστος, είναι η στιγμή, που
χρειαζόμαστε, όσο ποτέ άλλοτε, τα αδέλφια μας
στα ξένα! Εκείνους τους Έλληνες, που δια-
κρίνονται, που απολαμβάνουν τιμής, σεβα-
σμού και θαυμασμού, που κρίνονται άξιοι να
αναλάβουν τις δημόσιες υποθέσεις, στις χώρες
όπου ζουν. Καλούμαστε, λοιπόν, να συντονίσο-
υμε με όλους αυτούς, τις προσπάθειές μας,
έχοντας όμως συμφωνήσει, νωρίτερα, ποιοι
είμαστε, πού μας πάνε, πού μας πρέπει να
πάμε, ως φορείς ιστορίας και κληρονομιάς αξε-
πέραστης! Ίσως σε μερικούς να φανεί σκληρό,
αυτό πού θα αναφέρω. Πιστέψτε με, όμως,
επειδή η σχέση των Δημάρχων με τους
συμπολίτες τους χαρακτηρίζεται από ευθύτητα
και αμεσότητα, όσοι αναλάβαμε να συντονίζο-
υμε το βηματισμό του τόπου μας, γινόμαστε
δέκτες αγωνίας κι απόγνωσης. Ολοένα και
περισσότεροι συμπατριώτες, με τους οποίους
συνομιλώ,
καθημερι-
νά, το
σ ύ ν ο λ ο
σ χ ε δ ό ν
των Νέων,
σε μια
διαπίστω-
ση καταλή-
γ ο υ ν .
Ό π ω ς
είναι σήμε-
ρα, τα
πράγματα στην Ελλάδα, την ελπίδα, το χαμό-
γελο, την απόφαση μάχης, την προσπάθεια να
βγούμε συντεταγμένα από το τέλμα που
βιώνουμε, δυστυχώς, δεν φαίνεται ικανή να τα
εμπνεύσει, να τα ξαναβάλει στη ζωή, στην
ψυχή μας, καμιά ηγεσία! Τηρουμένων των ανα-
λογιών, αν το καλοσκεφτούμε, βρισκόμαστε, εν
έτει 2016, σε εκείνο το σημείο που βρέθηκε ο
Ελληνισμός, στα πιο σκοτεινά χρόνια της ιστο-
ρικής του διαδρομής. Και τότε τον κρατούσε
όρθιο ο Κοινοτισμός. Και τότε, όπως και σήμε-
ρα, οι ελπίδες που έτρεφε τούτος ο Τόπος, οι
προσδοκίες των Ελλήνων, αφορούσαν στις
πιθανές αποφάσεις ξένων, μεγάλων δυνά-
μεων! Ενώ προσέβλεπαν και στις μάχες που
θα έδιναν γί  αυτούς, οι πατριώτες της Διασπο-

ράς! Απ  ́αυτούς οποίους ανέμε-
νε το Γένος, επί τέσσερις αιώνες
και πλέον να ανάψουν τη φλόγα
της εξέγερσης, πρώτα στις
ψυχές τους, ώστε να ξεκινή-
σουν οι μάχες, ενάντια στην
παρακμή, στο ραγιαδισμό, στη
μοιρολατρία, στη συνθηκολόγ-
ηση με τους δυνάστες του. Δεν ξέρω, αγαπητέ
μου, Θωμά Κατσιαντώνη, αν, η Παγκόσμια Δια-
κοινοβουλευτική Ένωση του Ελληνισμού, έχει
αφουγκραστεί τούτη την αγωνία που καθιστά
και πάλι επίκαιρους τους λόγους και τους στίχο-
υς, του Ρήγα Φεραίου, του Ανδρέα Κάλβου, του
Διονύσιου Σολωμού. Εκείνο, όμως, που -μετά
λόγου- γνώσεως, μπορώ να πω σήμερα, είναι:
Όλοι οι Έλληνες, προσβλέπουμε στη βοήθειά
σας! Προσβλέπουμε στην καταλυτική δράση
σας, ώστε, έστω και την ύστατη ώρα, ο Ελληνι-
σμός, να πάψει να φθίνει! Να εγερθεί και να
διεκδικήσει, μια πορεία αξιοπρέπειας και ανόρ-
θωσης! Να ξαναβρεί την επαφή που έχασε, με
την κληρονομιά του! Να διαμορφώσει και πάλι,
πρόταση πολιτισμού, ικανή να συνεγείρει,
πρώτα όλους εμάς, και ταυτόχρονα τους λαούς
εκείνους, που έχτισαν τον πολιτικό και κοινω-
νικό βίο τους, πάνω στα θεμέλια του Ελληνικού
Πνεύματος! Γιατί, κι αυτοί οι λαοί, ζουν τα απο-
τελέσματα της απομάκρυνσης απ  ́ τις αρχές
και τις αξίες, πάνω στις οποίες έχτισαν την εθνι-
κή και κρατική τους πορεία. Αυτή η αναγκαιότ-
ητα, λοιπόν, δεν αφορά μόνον εμάς! Αγγίζει όλη
την ανθρωπότητα, η οποία βιώνει πλέον, Όχι
μόνο συγκρούσεις των πολιτισμών, αλλά και
πολλές ακόμη, σύγχρονες, αυτοεκπληρούμε-
νες προφητείες!

Με αυτές τις σκέψεις, που δεν έχουν αφετ-
ηρία, την εθνική
μελαγχολία και την
παραίτηση, αλλά
τη συνειδητή μας
απόφαση, να
δώσουμε μάχη,
μέχρις εσχάτων,
όπως κάνουμε,
εδώ και 10 χρόνια,
κι από τούτο εδώ,
το μετερίζι της εθνι-
κής και της κοινω-
νικής μας αυτογ-

νωσίας, αγαπητέ μου Πρόεδρε και Βουλευτή,
Θωμά Κατσιαντώνη, σε καλωσορίζω στον
Ασπρόπυργο!

Σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσ-
κλησης, και σε παρακαλώ, να μεταφέρεις σε
όλα τα μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτι-
κής Ένωσης του Ελληνισμού, τη βαθιά μας
εκτίμηση, και τις προσδοκίες που έχουμε από
όλους εσάς! »   

Τον εκλεκτό προσκεκλημένο του Ανοιχτού
Πανεπιστημίου του Δήμου Ασπροπύργου
καλωσόρισε και ο αναπληρωτής Γενικός, της
Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού,
του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Δημήτρης Πλε-
υράκης, ο οποίος παράλληλα συνεχάρη τον
Δήμαρχο Ασπροπύργου και τη Δημοτική Αρχή,

για τις δράσεις που διασυνδέουν την πόλη και
το Λαό του Ασπρόπυργου με τον Ελληνισμό
της Διασποράς.

Ακόμη, πριν τη διάλεξη του Προέδρου της
Πα.Δ.Ε.Ε., ο Δρ. Γεώργιος Νούλας, Δικηγόρος
– Διεθνολόγος και Νομικός Σύμβουλος της
Πα.Δ.Ε.Ε., ανέλυσε στους παρισταμένους, το
πλαίσιο και τις δυνατότητες της Διακοινοβου-
λευτικής Διπλωματίας, και τις δυνατότητες για
διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος, στις Χώρες με
τις οποίες, έχουν συνδιαμορφωθεί Κοινοβου-
λευτικές Επιτροπές Φιλίας.

Στην εκδήλωση απέστειλαν χαιρετισμό, οι
Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ.κ.
Καρακώστα, Παπακώστα, Θεοχάρης Αρβα-
νιτίδης, ενώ παρέστη ο Βουλευτής Αττικής κ.
Αθανάσιος Μπούρας. Χαιρετισμό, επίσης,
απηύθυναν και οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών
Ελλήνων της Διασποράς, απ’ τη Ρουμανία και
τη Ρωσική Ομοσπονδία, κ.κ. Γραβριήλ Ζησό-
πουλος και Ιβάν Σαββίδης αντίστοιχα.

Στα αξιοσημείωτα της εκδήλωσης καταγράφ-
εται επίσης και η μακρά συζήτηση που ακο-
λούθησε της διάλεξης, με τον Βουλευτή να
απαντά με σαφήνεια σε όλες τις ερωτήσεις που
τέθηκαν.

Ο κ. Κατσιαντώνης, ευχήθηκε 
από καρδιάς να έχει αίσια κατάληξη η

προσπάθεια ανάληψης της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας 2021 

Αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο
Δημοκρατικός Βουλευτής του New Hampsire
και Πρόεδρος των Ελληνικής καταγωγής Βου-
λευτών, από 29 Χώρες του κόσμου, σε μια
προφανούς συμβολισμού επίσκεψη, μετέβη
στον Αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, όπου
τον ανέμενε ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Τσουκα-
λάς. Ο κ. Κατσιαντώνης, ευχήθηκε από καρ-
διάς να έχει αίσια κατάληξη η προσπάθεια
ανάληψης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
2021, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι, η ιστο-
ρική και πολιτιστική κληρονομιά της Πόλης, μαζί
με τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής,
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ανάδειξής
τους. Τις ίδιες ευχές απηύθυνε και ο αναπληρ-
ωτής Γενικός του Υπουργείου Εξωτερικών κ.
Δημήτρης Πλευράκης, που συνόδευσε τον κ.
Κατσιαντώνη, μαζί με τη Διευθύντρια Ευρώπης
της Γ.Γ.Α.Ε., κ. Εύα Παπαδάτου.

Στη διάλεξη του κ. Κατσιαντώνη παρέστησαν
μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Ισίδωρος Τσίγκος, ο Αντιδήμα-
ρχος κ. Αντώνιος Καραμπούλας, ο Πρόεδρος
του «Attica tv» κ. Κωνσταντίνος Τσολερίδης, και
η Αντιπρόεδρος κ. Σοφία Μαυρίδη, ο Πρόεδρ-
ος του Πνευματικού Κέντρου κ. Μελέτιος Μπο-
υραντάς. 

Ο Δημοκρατικός Βουλευτής του New Hampsire, αναφέρθηκε στο ζήτημα της κρίσης και των μνημονίων, 
υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα της δραστικής απομείωσης του χρέους, στη μεταναστευτική κρίση, 

 καθώς και στην ανάγκη σταθεροποίησης στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, μέσω συγκροτημένης 
προσπάθειας, με διακριτό πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας.



14-θριάσιο Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

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, δια-
μέρισμα 93 τ.μ., 1ου, γωνιακό, 2
υ/δ, κατασκευή '08, μπάνιο, wc,
αυτόνομη θέρμανση, ηλιακός,
πάρκιν πιλοτής, αποθήκη, χωρίς
κοινόχρηστα, άριστη κατάσταση,
Ενοικιάζεται στο κέντρο του
Ασπρόπυργου διαμέρισμα 93
τμ, σε άριστη κατάσταση ,κατασ-
κευή 2008 ,1 ος όροφος ,2 κρε-
βατοκάμαρες,1 μπάνιο και 1 wc
με ντουζιέρα,ηλιακός θερμοσίφ-
ωνας,αυτόνομη θέρμανση,παρ-
κιν στην πιλωτή,αποθηκευτικός
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 μονοκα-
τοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπε-
ρής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόριστη
θέα, ελεύθερη, καλή κατά-
σταση, κοντά στον Σκλα-
βενίτη, με θερμοσίφωνα
χωρίς θέρμανση, 2 ενοίκια
μπροστά, άμεσα 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

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

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 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
μπάνια, σε οικόπεδο 279
τ.μ., 3 κτισματα, αυτόνομη
θέρμανση, αποθήκη 40 τ.μ.,
ιδιόκτητη ταράτσα 75 τ.μ.,
κήπος 40 τ.μ., χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη,
κατάλληλη και για
επαγγελματική χρήση, καλή
κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιμή 52.000€, συζητήσιμη ,
09:00-21:00τηλ:6945983862

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ.,
ισογείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 2
μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη 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 ανάγκης,
τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
μονοκατοικία 120 τ.μ.,
διαμπερής, σε οικόπεδο
1.520 τ.μ., τζάκι, αποθήκη,
πλήρως ανακαινισμένο, τιμή
80.000€
τηλ:6930916701

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο
διαμέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ.,
3ου ορόφου, 3 υ/δ,
κατασκευή '09, πάρκιν,
αποθήκη, άριστης
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 γκαρ-
σονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματι-
σμός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, μεσίτες
δεκτοί, τιμή 57.000€, συζητή-
σιμητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ε-
νιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τι-
μή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ:6978415698

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

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες 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
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
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμ-
πειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις με εχεμύθ-
εια και υπευθυνότητα.

Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπι-
τιών. Τηλ. επικοινωνίας
6980702259 κος Πανα-
γιώτης (1.10.16)

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 

ΜΕ ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ.

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

210 2615232.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.μ 
ΜΕ ΠΕΡΙΒΟΛΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΙ ΜΑΝΔΡΑΣ.

ΚΟΣΤΟΣ 100Ε. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ 
Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2105555044 ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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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..
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