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Να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις ζήτησε μέσω επιστολής του προς το Δημοτικό Συμβούλιο ο
Γ. Κασσαβός, ο οποίος δεν μπόρεσε για λόγους υγείας να παρευρεθεί

΄΄ΖΗΤΑΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ.

Τα πρόσφατα μέτρα που ανακοινώθηκαν από
τους πέντε υπουργούς, δεν μας ικανοποιούν."Óåλ. 2

Σε καθεστώς
ειδικής
διαχείρισης
οδεύουν τα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΑ...

Στην Δυτική Αττική
οι πιο επικίνδυνες
βιομηχανικές
εγκαταστάσεις
της χώρας

Óåë. 3

Σε εξαιρετικά ανησυχητικά επίπεδα εξακολουθεί να βρίσκεται
ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων
στη χώρα
369.400 άνεργοι για
πάνω από 4 έτη
Óåë. 3

Óåë. 2

«Παροπλισμένος

εδώ και 3 χρόνια ο μαγνητικός τομογράφος
στο ΑΤΤΙΚΟΝ»

– Ερώτηση του
Γιώργου Μαυρωτά στον υπουργό
υγείας

Óåλ. 9

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΙΝΟΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
«Ο ΠΛΗΣΙΟΝ»

Óåλ. 11

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Καμπόλης Γεώργιος Δ.
Ειρήνης 30, 2105574683

Ελευσίνα
Καρατζάς Γεώργιος Ε.
Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

Μάνδρα
ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232
Aχαρνές

ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Δεκελείας 10 & Οδυσσέως, 2102460652
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Τσακάλωφ
Αθανασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ, 2102484070
Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου Δάσος, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα φτάσει στους
30 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής
Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας
Αγίου Αφροδισίου

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173

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 Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις ζήτησε μέσω επιστολής του προς το Δημοτικό
Συμβούλιο ο Γ. Κασσαβός, ο οποίος δεν μπόρεσε για λόγους υγείας να παρευρεθεί

΄΄ΖΗΤΑΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ.
Τα πρόσφατα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τους πέντε

Τ

υπουργούς, δεν μας ικανοποιούν."

ην συνέχιση των κινητοποιήσεων, καθώς τα
μέτρα της πολιτείας δεν είναι τα αναμενόμενα
ζήτησε με επιστολή του ο Δήμαρχος Αχαρνών
Γιάννης Κασσαβός από το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου
τονίζοντας
πως
ζητά
"ΑΜΕΣΕΣ
και
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ λύσεις". Ακολουθεί η επιστολή
που διάβασε ο Πρόεδρος Κώστας Ρούσσας.
Ακολουθεί η εισήγηση:

Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί συνδημότες
Λόγοι υγείας δεν μου επέτρεψαν να είμαι σήμερα μαζί
σας.
Είμαι όμως βέβαιος, πως όλοι, προτάσσοντας το καλό
της πόλης, θα βοηθήσετε, όπως πάντα, τον πρόεδρο για
την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και τη λήψη των
σωστών αποφάσεων.
Το μεγάλο θέμα του άδικου χαμού ενός μικρού παιδιού
έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα και έχει προκαλέσει βαθιά
θλίψη, αγανάκτηση και την οργή των κατοίκων της
πόλης.
Σαν Δήμαρχος αυτής της πόλης και με βαθύ αίσθημα
ευθύνης απέναντι στους δημότες, αγωνίστηκα κι
αγωνίζομαι για την συνολική λύση του προβλήματος της
εγκληματικότητας.
Η πολιτεία, η κυβέρνηση, έδειξε πως θέλει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια.
Τα πρόσφατα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τους
πέντε υπουργούς, δεν μας ικανοποιούν.
Αυτό που προέχει είναι η εδραίωση του αισθήματος
ασφάλειας των συμπολιτών μας, η πάταξη της εγκλημα-

τικότητας και σε αυτή την
κατεύθυνση ζητάμε ΑΜΕΣΕΣ και
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ λύσεις.

Είναι σαφές ότι οι λύσεις και το
αποτέλεσμα δεν μας αφήνουν
ικανοποιημένους και σε αυτό το
πλαίσιο οφείλουμε να συνεχίσουμε ειρηνικά τον δίκαιο αγώνα
μας, ώστε οι συμπολίτες μας να
απολαμβάνουν αυτό που απολαμβάνουν οι συμπολίτες ενός ευνομούμενου κράτους.
Η σθεναρή διεκδίκηση ενός καλύτερου αύριο είναι
μονόδρομος για εμάς και στους συμπολίτες μας.
Δεν στρεφόμαστε κατά κανενός νομοταγή πολίτη, αλλά
κατά αυτών που υπονομεύουν το κράτος δικαίου στην
πόλη μας, από όπου και αν αυτοί προέρχονται.
Έχοντας ΑΠΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κατά της εγκληματικότητας είμαστε διαθέσιμοι για όποιους μακροπρόθεσμους κοινωνικούς σχεδιασμούς.
Ως Δήμαρχος Αχαρνών έχω στείλει επιστολή με αριθμό
πρωτοκόλλου
39053 – 19/6/2017 στον πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου και εισηγούμαι στη σημερινή συνεδρίαση,
να τεθεί ως έκτακτο το θέμα, το θέμα της εγκληματικότητας στον Δήμο Αχαρνών, καταδεικνύοντας την ανεπάρκεια των μέτρων και τη συνέχιση των ειρηνικών κινητοποιήσεων.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών
Γιάννης Κασσαβός

Σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης
οδεύουν τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Σ

ε καθεστώς ειδικής διαχείρισης οδεύουν τα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά με πληροφορίες να αναφέρουν ότι εντός των
προσεχών ημερών, το Δημόσιο και η
Τράπεζα Πειραιώς πρόκειται να
καταθέσουν αίτηση για υπαγωγή της
επιχείρησης σε ειδική διαχείριση.
Θα πρόκειται για το δεύτερο
μεγάλο «deal», μετά από αυτό του
ΔΟΛ, όπου θα ακολουθηθούν οι
διαδικασίες που προβλέπει το
άρθρο 68 του νόμου 4307/2014 για
εκκαθάριση επιχείρησης εν λειτουργία.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στην περίπτωση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) θα
επιδιωχθεί εκποίηση περιουσιακών στοιχείων ή εύρεση επενδυτή. Προς την κατεύθυνση αυτή,
θα διαχωριστούν οι δραστηριότητες των Ναυπηγείων στο εμπορικό
και στο πολεμικό κομμάτι, ώστε οι
υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να κάνουν ναυπηγήσεις στον
ένα ή και στους δύο κλάδους. Επομένως, η πρόσκληση ενδιαφέροντος
θα βγει αναλόγως με το πώς θα
κατανεμηθούν οι λειτουργικές ενότητες των Ελληνικών Ναυπηγείων
Α.Ε.
Κρίσιμο θέμα με τα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά είναι η ύπαρξη διαιτησίας. Συγκεκριμένα, στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά έχει καταλογι-

στεί με απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ληξιπρόθεσμο ποσό 566
εκατ. ευρώ για παράνομες κρατικές
ενισχύσεις που έλαβαν την περίοδο
1997 – 2002.
Μάλιστα, η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
για τη μη ανάκτηση των ενισχύσεων

αυτών. Το θέμα των κρατικών
ενισχύσεων βρίσκεται την τελευταία
πενταετία στο Διαιτητικό Δικαστήριο
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) μετά από προσφυγές
που υπέβαλε η ΕΝΑΕ και ο μέτοχός
της Ισκαντάρ Σάφα.
Σημειώνεται ότι η ειδική διαχείριση
στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά δεν θα
εμπλακεί με τα λειτουργικά κόστη
των Ναυπηγείων (προσωπικό),
αφού αυτά τα έχει αναλάβει το Πολεμικό Ναυτικό. Ειδικότερα, από τις 30
Απριλίου 2014 η πληρωμή των

εργαζομένων γίνεται από το Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης ναυπηγικού προγράμματος για λογαριασμό του. Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά έχουν οφειλές
προς τους εργαζόμενους της τάξεως
των 150 εκατ. ευρώ, από τον
Απρίλιο του 2012, οι οποίες έχουν
κριθεί δικαστικά.
Στην περίπτωση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τις μακράν
μεγαλύτερες απαιτήσεις ως πιστωτής έχει το Δημόσιο, ενώ οι απαιτήσεις της Τράπεζας Πειραιώς που
θα συνυποβάλλει την αίτηση ειδικής διαχείρισης, κινούνται στα 35 –
40 εκατ. ευρώ.
Με βάση το άρθρο 68 του ν.
4307/2014 που προβλέπει την
έκτακτη διαδικασία της ειδικής
διαχείρισης, η αίτηση υποβάλλεται
από τον πιστωτή ή πιστωτές οι
οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον
το 40% των απαιτήσεων και στους
οποίους θα πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας χρηματοδοτικός φορέας.
Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της
ειδικής διαχείρισης έχει εφαρμογή
σε επιχειρήσεις όπου συντρέχουν:
α) γενική και μόνιμη αδυναμία
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, β)
δεν έχουν δημοσιεύσει οικονομικές
καταστάσεις τα 2 τελευταία χρόνια
και γ) έχουν αρνητική καθαρή θέση.
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θριάσιο-3

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΑ...

Στην Δυτική Αττική οι πιο επικίνδυνες
βιομηχανικές εγκαταστάσεις της χώρας
Οι εγκαταστάσεις για τις οποίες καταρτίζονται ειδικά ΣΑΤΑΜΕ είναι συνολικά
38, εκ ων οποίων 23 βρίσκονται στη Δυτική Αττική και αρκετές ακόμη
στη γειτονική ζώνη Περάματος ή δυτικότερα του Κηφισού ποταμού.

Ε

πιβεβαιώθηκε για μια ακόμη
φορά ο πρωταγωνιστικός ρόλος
της Δυτικής Αττικής στη φιλοξενία
της πλειονότητας των πιο επικίνδυνων
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο με την κατάρτιση του
πίνακα όσων υπάγονται στον Κανονισμό
Σεβέζο.
Ο Κανονισμός αυτός πήρε το όνομά του
από το ατύχημα που έγινε στην ομώνυμη
ιταλική πόλη το 1976, όταν διέρρευσαν
δηλητηριώδη αέρια από ένα εργοστάσιο
που οδήγησαν στο θάνατο χιλιάδες ανθρώπους.
Με βάση τον Κανονισμό, πρέπει κάθε
βιομηχανική εγκατάσταση στην οποία
βρίσκονται καύσιμα, φυτοφάρμακα, εκρηκτικά και κάθε λογής επικίνδυνα χημικά σε
ποσότητες πάνω από κάποιο όριο να
διαθέτει όχι μόνο συγκεκριμένα μέτρα
πρόληψης ατυχημάτων αλλά και οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των συνεπειών με την ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση όλων των συναρμόδιων φορέων
της Πολιτείας για να περιοριστούν οι
συνέπειες.
Το σχέδιο αυτό ονομάζεται ΣΑΤΑΜΕ
(Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών
Ατυχημάτων Μεγάλης Εκτασης) και
προβλέπεται η κατάρτισή του ενώ για τις
πιο επικίνδυνες περιπτώσεις υπάρχουν
τα «ειδικά ΣΑΤΑΜΕ».
Η Περιφέρεια Αττικής ξεκίνησε την
κατάρτισή τους από το 2015 και το προχθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις διαδικασίες που προχωρούν δύο χρόνια μετά. Στο μεταξύ, διαπι-

στώθηκε η αδυναμία των κρατικών
αρμοδίων να παρέμβουν αμέσως σε δύο
περιπτώσεις: Η μία όταν το 2015 πήρε
φωτιά εργοστάσιο επεξεργασίας ανακυκλωμένων υλικών στον Ασπρόπυργο
που έμεινε να σιγοκαίει επί μήνες και η
άλλη όταν 90 τόνοι υδραργύρου παρέμεναν προχείρως αποθηκευμένοι σε χώρο
επίσης στη Δυτική Αττική.

στηκαν επιφυλάξεις για το
ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται μετά την καθυστέρηση των δύο χρόνων που μεσολάβησε προκειμένου να
γίνουν οι σχετικές μελέτες. Από την πλευρά της Λαϊκής Συσπείρωσης εκφράστηκαν πρόσθετες επιφυλάξεις και για τις
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες που χάνουν
συνεχώς έμψυχο δυναμικό ενώ καλούνται
να παρέμβουν συχνά με εξοπλισμό που
είναι ανεπαρκής και απαξιωμένος λόγω
οικονομικής κρίσης.
Στα ΣΑΤΑΜΕ περιλαμβάνονται:

– Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων της
Περιφέρειας Αττικής.

Οι εγκαταστάσεις για τις οποίες καταρτίζονται ειδικά ΣΑΤΑΜΕ είναι συνολικά
38, εκ ων οποίων 23 βρίσκονται στη Δυτική Αττική και αρκετές ακόμη στη γειτονική
ζώνη Περάματος ή δυτικότερα του Κηφισού ποταμού.
Η κατάρτιση των ειδικών ΣΑΤΑΜΕ
προβλέπεται και στο σχέδιο «Ξενοκράτης» ενώ καθένα από αυτά περιγράφει σε
500 σελίδες εξαντλητικά τις υπηρεσίες
που πρέπει να παρέμβουν στην περίπτωση που συμβεί ένα ατύχημα. Τα σχέδια
αυτά θα πρέπει από εδώ και μπρος να
έρθουν ένα προς ένα για έγκριση στο
Περιφερειακό Συμβούλιο ενώ από
συμβούλους της αντιπολίτευσης εκφρά-

– Η εξέταση συγκεκριμένων και ενδεικτικών ανά εγκατάσταση κατηγοριών βιομηχανικών ατυχημάτων, που έχουν αναγνωριστεί ως πιθανά στην κάθε υπό εξέταση μονάδα, καθώς επίσης και των λειτουργιών και των μέτρων αντιμετώπισης
των επιπτώσεών τους στον άνθρωπο και
το περιβάλλον (γίνεται και χαρτογραφική
αποτύπωση ζωνών προστασίας ανά
ατύχημα που εξετάζεται).

– Τα στάδια κλιμάκωσης επιχειρήσεων
και οι διαδικασίες αντίδρασης και περιορισμού των συνεπειών.
Επιγραμματικά τα υπόψη σχέδια πραγματεύονται θέματα όπως:

Σε εξαιρετικά ανησυχητικά επίπεδα εξακολουθεί να βρίσκεται
ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων στη χώρα

– Η ειδοποίηση/κινητοποίηση των
αρχών επέμβασης.
– Η διεύθυνση/έλεγχος των επιχειρήσεων.

– Η ειδοποίηση/ενημέρωση και η προστασία του κοινού.

– Η ασφάλεια του προσωπικού επέμβασης.
– Η δημόσια υγεία.
– Η αναγνώριση των πηγών τεχνικής
υποστήριξης.
– Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν
μετά το ατύχημα, προκειμένου η πληγείσα
περιοχή να επανέλθει σε κανονικές συνθήκες ζωής.

Οι αρμόδιες αρχές που καλούνται να
συνδράμουν σε περίπτωση ατυχήματος
είναι: Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΛ.ΑΣ.,
ΕΚΑΒ, Λιμεναρχείο, Αδειοδοτούσα Αρχή
της εγκατάστασης (υπουργείου – περιφέρειας), Υπηρεσίες της Κεντρικής
Διοίκησης, όπως του Γενικού Χημείου του
Κράτους, των υπουργείων Οικονομίας &
Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Ναυτιλίας, Υπηρεσίες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, (Πολιτικής
Προστασίας, ΠΕΧΩ), Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, όπως Δ/νση Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος & Κλιματικής
Αλλαγής, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Υπηρεσίες του
τοπικού δήμου κ.ά.

369.400 άνεργοι για πάνω από 4 έτη

Σ

ε εξαιρετικά υψηλά και ανησυχητικά επίπεδα εξακολουθεί να βρίσκεται ο αριθμός των μακροχρόνια
ανέργων στη χώρα μας, παρά τη σταδιακή μείωση
του συνολικού αριθμού των ανθρώπων που βρίσκονται εκτός
της αγοράς εργασίας τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία, έχουμε 779.200
μακροχρόνια ανέργους (70% πάνω από 1 χρόνο), ενώ από
το γενικό σύνολο του 1.114.700 ανέργων οι 369.400 -ένας
στους τρεις- είναι άνεργοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των τεσσάρων ετών!
Το στοιχείο της αύξησης του απόλυτου αριθμού των ανθρώπων που είναι άνεργοι περισσότερα από τέσσερα έτη
αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα εάν συνεκτιμηθεί και η
ηλικιακή διάσταση αυτής της ομάδας των ανέργων, καθώς
σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία οι 359.400 άνεργοι είναι ηλικίας
άνω των 45 ετών.
Η διαμόρφωση ενός συμπαγούς και εξαιρετικά μεγάλου
αριθμού ανέργων που είναι εκτός αγοράς εργασίας για τόσο
μεγάλο χρονικό διάστημα συνιστά ένα μείζον κοινωνικό
πρόβλημα με πολλές και διαφορετικές διαστάσεις, καθώς το
φαινόμενο της χαρακτηριζόμενης ως «επίμονης ανεργίας»
αποκτά πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της
Ε.Ε. για την Ενίσχυση της Ανάκαμψης και της Απασχόλησης

για το έτος 2016, «Η επίμονη μακροχρόνια ανεργία έχει συνέπειες για την κοινωνία στο σύνολό της. Οδυνηρές κοινωνικές
επιπτώσεις για τους ενδιαφερομένους και αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στα δημόσια οικονομικά.
Η μακροχρόνια ανεργία είναι ένας από τους παράγοντες
που συνδέονται με την αύξηση της φτώχειας στην Ε.Ε. από
την έναρξη της κρίσης. Το 2014, το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Ε.Ε. αντιμετώπιζε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού».
Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε ότι
απαιτούνται πιο αποτελεσματικά συστήματα κοινωνικής προστασίας για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με παράλληλη διατήρηση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και των κινήτρων για εργασία.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, μια τέτοια εξέλιξη θα πρέπει να
συνεχίσει να εξασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός των ενδοεργασιακών παροχών, των παροχών ανεργίας και των συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος αποτελεί κίνητρο για την είσοδο
στην αγορά εργασίας.
Η επαρκής και ορθά σχεδιασμένη εισοδηματική στήριξη,
όπως είναι τα επιδόματα ανεργίας και τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος, επιτρέπει στους μη έχοντες απασχόληση
να επενδύσουν στην αναζήτηση εργασίας και κατάρτισης,
αυξάνοντας τις πιθανότητές τους να βρουν ικανοποιητική

απασχόληση που να αντιστοιχεί προς τις δεξιότητές τους.
Η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου, κατά τη συμμετοχή της στο συνέδριο που συνδιοργάνωσαν το γερμανικό υπουργείο Εργασίας και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο
Βερολίνο, έθεσε το θέμα ενίσχυσης των κονδυλίων που προορίζονται για την αντιμετώπιση της ανεργίας, υποστηρίζοντας
ότι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με ποσοστά ανεργίας μεγαλύτερα από τον μέσο
όρο της Ε.Ε πρέπει, ειδικά στο πλαίσιο του Κοινωνικού
Πυλώνα, να μπορούν να κατοχυρώνουν το δικαίωμα να μην
εγγράφουν στο έλλειμμα δαπάνες έως και 1% του ΑΕΠ τους
που προορίζονται για προγράμματα υποστήριξης των ανέργων.
Υπενθυμίζεται ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί για παράδειγμα σε χώρες όπως η Γερμανία και οι ΗΠΑ, οι οποίες επένδυσαν το 4% και το 2,5% του ΑΕΠ τους, αντίστοιχα, σε προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας.

4-θριάσιο
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ΛΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΦΥΛΗΣ - ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Συγκέντρωση υπό βροχή για το
κλείσιμο της χωματερής στη Φυλή

«Να κλείσει άμεσα η χωματερή της Φυλής Διαχείριση των σκουπιδιών με κριτήριο τις λαϊκές
ανάγκες» απαίτησαν την Παρασκευή το απόγευμα
εργαζόμενοι της περιοχής, οι οποίοι συμμετείχαν,
παρά τη δυνατή βροχή, στη συγκέντρωση που
διοργάνωσαν στην πλατεία Ηρώων στα Άνω
Λιόσια η Λαϊκή Επιτροπή Φυλής και η Λαϊκή
Επιτροπή Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

Στην κινητοποίηση παραβρέθηκαν τα μέλη της
ΚΕ του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης βουλευτής και
Γιάννης
Μανουσογιαννάκης
περιφερειακός
σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση.
Επίσης ο Βαγγέλης Σίμος, Δήμαρχος
Πετρούπολης και ο Δημήτρης Τσιουμπρής,
δημοτικός σύμβουλος Φυλής με τη Λαϊκή
Συσπείρωση.
Στη συγκέντρωση εκ μέρους της Λαϊκής
Επιτροπής Φυλής μίλησε ο Χάρης Κωστόπουλος
ο οποίος τόνισε ότι «Το ζήτημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων είναι βαθιά πολιτικό θέμα και ως
τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται παντού και
πάντα. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε να
κάνουμε με αδυναμία ή ανικανότητα ή αστοχία των
κυβερνήσεων - περιφερειακών και δημοτικών
αρχών να δώσουν λύση»
Αντίθετα σημείωσε «έχουμε να κάνουμε με μια
συνειδητή ταξική επιλογή που θεωρεί τους
κατοίκους της Φυλής, της Δυτικής Αθήνας και της

ευρύτερης
περιοχής
του
Θριασίου ως αντικείμενα της
πιο στυγνής εκμετάλλευσης
για την εξασφάλιση όσων
γίνεται
μεγαλύτερων
οικονομικών οφειλών για το
μεγάλο κεφάλαιο αλλά και
πολιτικών οφειλών».
Οι εργαζόμενοι απαιτούν:

Άμεσο και οριστικό κλείσιμο
του ΧΥΤΑ Φυλής και όλων των
ρυπογόνων δραστηριοτήτων
που συντελούνται μέσα και
γύρω από αυτόν.
Όχι στην καύση των
απορριμμάτων.
Να αποκλειστεί η ενιαία
περιοχή των Άνω Λιοσίων - Ασπροπύργου Ελευσίνας - Φυλής (Θριάσιο Πεδίο) από
οποιαδήποτε ρυπογόνο δραστηριότητα.
Η εξεύρεση νέων χώρων να αποτελέσει μέρος
ενός
συνολικού
σχεδιασμού
διαχείρισης
απορριμμάτων, με κριτήριο την ποιότητα ζωής του
λαού.
Όχι στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των
λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά
τέλη και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Στο ΓΝΕ Θριάσιο με σοβαρά τραύματα η
29χρονη μετά το ατύχημα με kite στη Νάξο

Καμία ιδιωτικοποίηση μέρους ή του συνόλου
στον τομέα της καθαριότητας. Διασφάλιση των
θέσεων των εργαζομένων με μόνιμες σταθερές
θέσεις εργασίας και πλήρη δικαιώματα.
Να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έναρξη του
έργου της απορρύπανσης της ευρύτερης περιοχής
γύρω από το ΧΥΤΑ Φυλής (μελέτη, εξασφάλιση
χρηματοδότησης
από
τον
κρατικό
προϋπολογισμό, δημοπράτηση, υλοποίηση).

Σ

το Θριάσιο
Νοσοκομείο
μεταφέρθηκε
με ελικόπτερο του
στρατού από τη
Νάξο η 29χρονη
τουρίστρια, αυστριακής καταγωγής, η
οποία παρασύρθηκε
από τον ισχύρό
άνεμο, ενώ έκανε
kite surf στην παραλία της Μικρής
Βίγλας και χτύπησε
πολλές φορές πάνω
στέγη και σε τοίχο
παραλιακού ξενοδοχείου.
Η άτυχη κοπέλα
που έκανε διακοπές
στο νησί με το
σύζυγο και το παιδί
της, αμέσως μετά το
συμβάν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο
του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Νάξου και αργότερα διακομίστηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Αθήνας, όπως αναφέρει το naxostimes.gr
Σύμφωνα με τους γιατρούς τους νοσοκομείου Νάξου, η
29χρονη φέρει πολλαπλά, σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το
θώρακα, την κοιλιακή χώρα και σε άλλα σημεία του σώματος της και η κατάσταση της υγείας της είναι κρίσιμη.
Το χρονικό του ατυχήματος

Η 29χρονη, χρησιμοποιώντας δικό της kite surf, επιδόθηκε στο θαλάσσιο σπορ στην παραλία Μικρή Βίγλα του
νησιού.
Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή την παρέ-

Απολογείται σήμερα το πλήρωμα
του πλοίου με τα λαθραία τσιγάρα

Σ

συραν και εκείνη χάνοντας τον έλεγχο δεν λύθηκε από τον
«αετό» με αποτέλεσμα να τη στροβιλίζει ανεξέλεγκτα ο
αέρας.
Αρχικά την πέταξε επάνω στις ξαπλώστρες παραλιακού
ξενοδοχείου που απέχει περίπου 100 μέτρα από τη θάλασσα και στη συνέχεια την έριξε πάνω σε τζαμαρία η οποία
έγινε θρύψαλα.
Η περιπέτεια της άτυχης κοπέλας δεν τελείωσε εκεί αφού
ο ισχυρός άνεμος συνέχισε να τη στροβιλίζει χτυπώντας την
αυτή τη φορά πάνω στην αλουμινένια σκεπή του εστιατορίου του ξενοδοχείου, η οποία μάλιστα από τη σφοδρότητα
της σύγκρουσης έφυγε από τη θέση της. Το επόμενο και
τελευταίο χτύπημα για την 29χρονη ήταν επάνω στον τοίχο
του ξενοδοχείου.

την ανακρίτρια Πειραιά θα οδηγηθούν την
Τετάρτη προκειμένου να απολογηθούν οι έξι
Ουκρανοί, πλήρωμα του φορτηγού πλοίου
«Golendri» με σημαία Τανζανίας, που είχε εντοπιστεί σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, έμφορτο στα αμπάρια του με 1.557.200 λαθραία πακέτα
τσιγάρα.
Οι έξι Ουκρανοί οδηγήθηκαν προχθες στην Εισαγγελία Πειραιά, όπου ζήτησαν προθεσμία και κρατούνται στην Ασφάλεια του Λιμεναρχείου.
Το πλοίο, το οποίο σύμφωνα με τα χαρτιά του είχε
ξεκινήσει από το Μαυροβούνιο με προορισμό τη
Λιβύη, επρόκειτο να μεταφορτώσει το λαθραίο
εμπόρευμα με τη βοήθεια ταχύπλοου σε τέσσερα
φορτηγά οχήματα σε όρμο των Σφακίων.
Τα φορτηγά οχήματα εγκαταλείφθηκαν από τους
οδηγούς στην ξηρά, ενώ το ταχύπλοο κατάφερε να
διαφύγει.
Το «Golendri», συνοδεία πλωτών του ΛΣ, οδηγήθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου.
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Η ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ στον αγώνα κατά της εγκληματικότητας

Μ

ε πρωτοβουλία της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας,
παράρτημα Αχαρνών, και
με αφορμή, τον άδικο θάνατο ενός
παιδιού, την Πέμπτη 15/06/2017,
υποδέχτηκε στα γραφεία της το Κλιμάκιο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης αποτελούμενο από τη Βουλευτή Αττικής και Υπεύθυνη Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Υγείας της
Κ.Ο. Εύη Χριστοφιλοπούλου, τον
Βουλευτή Αχαΐας και Υπεύθυνο Δικαιοσύνης, Μεταναστευτικής Πολιτικής
& Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο.
Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, το μέλος

του
Κεντρικού
Συντονιστικού
Συμβουλίου
της
Δημοκρατικής
Συμπαράταξης Δημήτρη Χατζησωκράτη και τα στελέχη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Σπύρο Βρεττό,
Απόστολο Ψωμά, Θανάση Κατερινόπουλο και Ελένη Ζωντήρου, για να
συσκεφθούν και συζητήσουν μαζί με
το Σύλλογο κατά της Εγκληματικότητας και πολίτες το ζήτημα της
εγκληματικότητας που μαστίζει την
περιοχή.
Η συζήτηση ήταν εξαιρετικά εποικοδομητική, καθώς το Κλιμάκιο της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης ενημε

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας για αθλητικές
υποδομές , αποφάσισε το ΠΕΣΥ

Τ

ο
Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής στα πλαισια της αναβάθμισης όλων των αθλητικών υποδομών της Δυτικής Αττικής - αποφάσισε την
χρηματοδότηση
με
300.000,00 ευρώ του έργου Παρεμβάσεις Επισκευών σε
Αθλητικές
Εγκαταστάσεις
Δήμου Μάνδρας- ΕιδυλλίαςΕρυθρών.

Τα εργα θα πραγματοποιηθούν στο 1ο κλειστό γυμναστήριο στη Δεξαμηνή, στο 2ο
κλειστο γυμναστήριο, και στο γήπεδο ποδοσφαίρου ΄΄Φράγκειο΄΄.
Τα εργα θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των αθλητικων χώρων - και κατά συνέπεια
στην ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού - ενος ακόμα απο τους πέντε Δήμους της Δυτικής Αττικής.

ρώθηκε αρχικά για την κλιμακούμενη τη βία και εγκληματικότητα
αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι καθημερινά.
Η συζήτηση κατέληξε σε σημαντικές προτάσεις που το κλιμάκιο ανάλαβε την ευθύνη να τις προωθήσει
στη Βουλή ώστε να γίνει μια συντονισμένη παρέμβαση, ένα ολοκληρωμένο, επιχειρησιακό σχέδιο, με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων και Υπηρεσιών της Πολιτείας,
αντιμετώπισης της παραβατικότητας
και κοινωνικής υποστήριξης των
πολιτών που πλήττονται καθώς

ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης.
Τα θλιβερά γεγονότα και την έξαρση της εγκληματικότητας στην πόλη
μας είχαν συζητήσει και κατά την
επίσκεψή τους στη Βουλή των Ελλήνων την 12/6/2017, οι γυναίκες της
ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ , με τη βουλευτή Εύη
Χριστοφιλοπούλου πού είχε ήδη
καταθέσει άλλη μια σχετική ερώτηση
στη Βουλή για το θέμα αυτό,
ζητώντας της να συνεχίσει τη προσπάθεια προκειμένου να πείσει την
κυβέρνηση για την άμεση λήψη
ουσιαστικών μέτρων...

Πρόσκληση 45 εκατ. € για
υπηρεσίες προσφύγων

Τ

ο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και η Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού και Διαχείρισης
Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων
(Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) δημοσίευσε πρόσκληση με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών σίτισης, καθαριότητας και συντήρησης στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου».
Η προκηρυσσόμενη δράση, προϋπολογισμού 45.000.000€, αφορά στη χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
2014-2020 της παροχής υπηρεσιών σίτισης, καθαριότητας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και υποδομών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών
του Ανατολικού Αιγαίου, ήτοι Λέσβο, Σάμο, Κω, Λέρο, Χίο, καθώς και της κάλυψης των
λειτουργικών εξόδων τους (δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης,
τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομικά έξοδα κλπ.). Επιπλέον, η δράση αφορά στην προμήθεια
ειδών πρώτης ανάγκης και τη διανομή τους στους φιλοξενούμενους των συγκεκριμένων Κ.Υ.Τ.
Η πρόσκληση απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα στη
Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.
Μέσω της δράσης αυτής, επιδιώκεται η άμεση κάλυψη των βασικών αναγκών των
προσφύγων που στεγάζονται στα Κ.Υ.Τ. και η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών σε
αυτά. Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, ανταποκρινόμενο με σεβασμό και συνέπεια στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, εξασφαλίζει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για τη λειτουργία των εν λόγω Κέντρων.
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση βρίσκονται στην ιστοσελίδα της
Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. www.amifisf.gr

6-θριάσιο

Νέες παρεμβάσεις του
Δήμου Ασπροπύργου
στην ποιότητα ζωής

Κ

αθοριστικές για την ποιότητα ζωής ήταν οι αποφάσεις που πάρθηκαν στο τελευταίο Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου.
Οι πιο σημαντικές απο αυτές έχουν σχέση με την
αποξήλωση παράνομων πινακίδων με ταυτόχρονη
τοποθέτηση νέων πινακιδών κυκλοφορίας ενω άλλη
σχετική παρέμβαση σχετίζεται με την προμήθεια νέων
ιστών φωτισμού.
Άλλη απόφαση είχε σχέση με την προμήθεια
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Πανελλαδικές 2017: Η «βουτιά» των
βάσεων θα είναι… θεαματική

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις
βάσεις 2017 δείχνουν πως θα
υπάρξουν πτώσεις σε αρκετά
τμήματα καθώς η κακές επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθηματικά κατεύθυνσεις θα
σπρώξουν προς τα κάτω τις
βάσεις 2017 στις θετικές και
τεχνολογικές σχολές αλλά και
στο 2ο και 5ο επιστημονικό
πεδίο.
Μάλιστα εκπαιδευτικοί δεν αποκλείουν σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρξουν και θεαματικές «βουτιές». Μεγαλύτερη
πτώση, αναμένεται να υπάρξει στις περιζήτητες σχολές του Πολυτεχνείου και των Οικονομικών Τμημάτων. Μικρά αλλά όχι καθοριστική θα είναι και η πτώση των Ιατρικών Σχολών στο ύψος
τους, μετά τα δύσκολα θέματα στη Βιολογία Προσανατολισμού.
Επίσης μικρές μειώσεις θα υπάρξουν και στις Νομικές Σχολές.
Αυτά είναι τα πρώτα συμπεράσματα μετά και την ολοκλήρωση με Μαθηματικά και Ιστορία Γενικής Παιδείας, των πανελλαδικών εξετάσεων.
Οι αυξομειώσεις κατά πεδίο

συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας, μια παρέμβαση που προστατεύει κυρίως τα σχολικά κτήρια του
Δήμου απο τις καιρικές συνθήκες.
Πρωτοβουλία επίσης και για το οδικό δίκυο της
πόλης, με την έγκριση αναγκαιότητας και εκτέλεσης
έργων οδοποιίας, που δίνουν κυκλοφοριακή «ανάσα»
σε επαγγελματίες, οδηγούς και πεζούς.
Τέλος μια ακόμη απόφαση είχε σχέση με το περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα με δεντροφύτευση και καλλωπισμό χώρων αρμοδιότητας του Δήμου.

Μνημόσυνο του Δήμου Φυλής
για τους πεσόντες κατά την τουρκική
εισβολή στην Κύπρο

Ε

κδήλωση απόδοσης τιμών στους τέσσερις
έλληνες στρατιώτες από το Ζεφύρι που έχασαν
τη ζωή τους πολεμώντας στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974, θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Φυλής
σήμερα 21 Ιουνίου 2017, με αφορμή τη συμπλήρωση 43
χρόνων από το θάνατό τους.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ηρώων
Πολυτεχνείου (μπροστά στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου), στο μνημείο του Ανθυποσμηναγού Στυλιανού
Κλαπάκη, ώρα 19:30.
Το πρωί της ίδιας ημέρας, ώρα 07:30, θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας Γρηγορούσας και ακολούθως (ώρα 09:30) θα τελεστεί Ιερατικό
Μνημόσυνο του Ανθυπασπιστή Νικόλαου Κρητικού.

Χωρίς ιδιαίτερες αυξομειώσεις φαίνεται πως θα έχουν οι
βάσεις των τμημάτων το 1ου επιστημονικού πεδιου σε αντίθεση
με το 2ο επιστημονικό πεδίο που τα μαθηματικά κατεύθυνσης
θα τραβήξουν τις βάσεις προς τα κάτω
Όπως κάθε χρόνο για το 3ο επιστημονικό πεδίο ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, πράγμα που οδήγησε μάλιστα και την Ιατρική Αθηνών να ξεπεράσει τα 19.000 μόρια. Φέτος όπως
σημειώνει το Φροντιστήριο Ορόσημο. Οπως σημειώνει το φροντιστήριο Ορόσημο τα θέματα της βιολογίας προσανατολισμού
ήταν Πρωτότυπα και μεγαλύτερης δυσκολίας σε σχέση με τα
περσινά ενώ της Γενικής ήταν πιο απαιτητικά από πέρυσι.
Στο 4ο πεδίο δεν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση με ασφάλεια καθώς την Δευτέρα θα δοθούν μαθήματ απου θα κρίνουν
την πορεία των βάσεων σε αυτό το πεδίο
Στο 5ο Πεδίο, τα μαθηματικά κατεύθυνσης και οι κακές επιδόσεις λόγω της δυσκολίας των θεμάτων θα σπρώξει προς τα
κάτω τις βάσεις ενώ μια ενισχυμένω τάση προς τα κάτω ενδεχομένως να έχουν οι οικονομικές σχολές καθώς το ΑΟΘ όπως
αναφέρει το φροντιστήριο ορόσημο ειχε φέτος απαιτητικά θέματα και για ιδιαίτερα καλά προετοιμασμένους μαθητές.
Τι δείχνουν τα πρώτα γραπτά

Ειδικότερα πανωλεθρία σημειώθηκε στο μάθημα των Μαθηματικών, που θα συμπαρασύρει σε πτώση τις σχολές των
Θετικών Επιστημών, τα Πολυτεχνεία, τις σχολές Πληροφορικής

Την Πέμπτη 22 Ιουνίου
η νησιώτικη βραδιά που
διοργανώνουν ο
Σύλλογος Ζωφριάς και το
ΝΠΔΔ «Πάρνηθα»

Γ

ια την Πέμπτη, 22 Ιουνίου, αναβλήθηκε η εκδήλωση "Θαλασσινά Περάσματα" που συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Ζωφριάς και το ΝΠΔΔ Πολιτισμού
και Αθλητισμού "Η Πάρνηθα", η οποία επρόκειτο να
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιουνίου, αλλά αναβλήθηκε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Ακολουθεί η αρχική ανακοίνωση με αλλαγή ημέρας:

Σε ένα νησιώτικο γλέντι προσκαλούν τους δημότες την
Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017, ο Σύλλογος Ζωφριάς και το
ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φυλής «Η
Πάρνηθα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Θεατράκι «Βορεινό», στη Ζωφριά, ώρα 21:00.
Στην εκδήλωση θα εμφανιστούν ο Νίκος Οικονομίδης
και η Κυριακή Σπανού, με τον Παναγιώτη Βέργο στο
σαντούρι και τον Αργύρη Ψαθά στο λαούτο.

και τις Οικονομικές Σχολές.
Οπως προκύπτει από τα εξεταστικά κέντρα που έχουν βαθμολογήσει τα Μαθηματικά, σε
1.500 γραπτά από Αθήνα και
Θεσσαλονίκη μόνο 8 βαθμολογήθηκαν με άριστα, ενώ ποσοστό μεγαλύτερο του 50% βαθμολογήθηκε με βαθμό κάτω
από 5. Εξάλλου, περίπου το
30% των εξεταζομένων κινήθηκε γύρω στο 10.
Επίσης σύμφωνα με στοιχεία για τα μαθήματα Χημεία, Ανάπτυξη Εφαρμογών και Οικονομία, οι βαθμολογίες διαμορφώνονται χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, με πολλά γραπτά να
είναι κάτω από τη βάση.
Μάλιστα έμπειροι εκπαιδευτικοί δεν αποκλείουν στις περιζήτητες σχολές των Πολυτεχνείων, αλλά και στα Οικονομικά Τμήματα, για κάποια τμήματα να υπάρξει πτώσει ακόμα στα 1.0001.500 μόρια
Τα δυσκολότερα θέματα σε σχέση με πέρυσι στα Μαθηματικά και τα Αρχαία φαίνεται ότι επηρεάζουν περισσότερο τις φετινές βάσεις.
Για τα Μαθηματικά η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία αναφέρει: «Καλύφθηκε μεγάλο μέρος της ύλης, όχι όμως στο απαραίτητο εύρος της. Αρκετά ερωτήματα ήταν επικεντρωμένα σε
συγκεκριμένο κεφάλαιο που αναφέρεται σε προηγούμενες
τάξεις. Ωστόσο, ο διατιθέμενος χρόνος δεν επαρκούσε για την
πλήρη και επιτυχή ανάπτυξη των θεμάτων, παρότι σε κάποια
ερωτήματα είχαν δοθεί τα ενδιάμεσα αποτελέσματα. Τα θέματα
έκρυβαν φέτος ορισμένες εκπλήξεις. Στο πρώτο θέμα -και
συγκεκριμένα στο ζήτημα Α2.β.- ζητήθηκε για πρώτη φορά
αιτιολόγηση απάντησης σε ερώτηση κλειστού τύπου (Ψευδής –
Αληθής), που εξετάζει την κριτική ικανότητα των υποψηφίων. Τα
υπόλοιπα θέματα απαιτούσαν μεγάλη ευχέρεια στις πράξεις και
άριστες αλγεβρικές γνώσεις από τις προηγούμενες τάξεις του
Λυκείου».
Στην εξέταση των Αρχαίων εδόθησαν στους υποψηφίους ένα
διδαγμένο κείμενο του Πλάτωνα (Πρωταγόρας 322d-323c) και
ένα αδίδακτο του Ισοκράτη (Φίλιππος, 26-27). «Τα ερωτήματα
που συνοδεύουν το διδαγμένο κείμενο είναι σαφή και κατανοητά. Η αναμενόμενη -όπως και κάθε χρόνο- επιλογή του διδαγμένου επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα ανανέωσης της ύλης»,
ανέφερε η Πανελλήνια Ενωση Φιλολόγων (ΠΕΦ). Το αδίδακτο
κείμενο χαρακτηρίζεται θέμα μέτριας δυσκολίας και όχι πιο
απαιτητικό από το αντίστοιχο των εξετάσεων του 2016. Θεωρείται πιθανό οι βαθμολογίες να κυμανθούν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια σε κάποιες σχολές, στο
σύνολό τους πάντως οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν στα ίδια
επίπεδα με πέρυσι.
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Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): Εγκρίθηκε η πληρωμή Ιουνίου

θριάσιο-7

Την έγκριση σκοπιμότητας για την καταβολή της πληρωμής μηνός Ιουνίου των δικαιούχων του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης προβλέπει υπουργική
απόφαση που υπογράφει η υπουργός Εργασίας κ. Αχτσιογλου.
Συγκεκριμένα εγκρίνεται η μεταφορά πίστωσης συνολικού
ποσού 49.786.353,81 € (σαράντα εννιά εκατομμύρια
επτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία
ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά) για την πληρωμή μηνός Ιουνίου σε 220.940 (διακόσιουςείκοσι χιλιάδες εννιακόσιους
σαράντα) δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
Η πληρωμή αναμένεται να γίνει την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου και συγκεκριμένα το διάστημα 26 εως
30 Ιουνίου 2017.

Η πληρωμή του ΚΕΑ - Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης
θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με
ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα. Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί
χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.
Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ
παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Σύμφωνα με το
υπουργείο Εργασίας, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ θα πρέπει να
απευθύνονται στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και
μόνο σε αυτήν για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό

λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.
Να υπενθυμίσουμε ότι με απόφαση του υπουργείου
Εργασίας περιγράφονται αναλυτικά όλες οι περιπτώσεις
ανάκλησης του ΚΕΑ, αλλά και πώς μπορούν οι πολίτες να
υποβάλλουν εκ νέου αίτηση, αν θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί καταθέτοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά.
Ειδικότερα η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του
ΚΕΑ διακόπτεται οσάκις περιέλθουν σε γνώση των
αρμοδίων οργάνων των Δήμων έγγραφα στοιχεία από τα
οποία προκύπτει ότι με ευθύνη των αιτούντων κακώς κατεβλήθη το εν λόγω εισόδημα, διότι δεν πληρούνται οι νόμιμες
προϋποθέσεις.
Στις περιπτώσεις αυτές τα αρμόδια όργανα του Δήμου
προχωρούν καταρχάς σε διερεύνηση της υπόθεσης, επικοι

«Αντιμετώπιση δυσβάσταχτων προστίμων»

Τ

Νομιμοποίηση λιμανιών και αλιευτικών καταφυγίων ζητεί η Ένωση Περιφερειών

ην άμεση νομιμοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων, που
κατασκευάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια από το κράτος αλλά
δίχως άδεια και εξακολουθούν να ανήκουν σε δημόσιο φορέα,
ζητεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
Ακόμη, ζητά να καταρτισθεί Μητρώο Λιμενικών Εγκαταστάσεων
δημοσίων φορέων αλλά και να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί
για τα λιμάνια, προβλήτες ή άλλες συναφείς κατασκευές που κατασκευάστηκαν από το κράτος, την αυτοδιοίκηση ή τις λιμενικές αρχές και σήμερα
παραμένουν σε δημόσιους φορείς, χωρίς κάποια άδεια ή έγκριση.
Όπως επισημαίνει ο Β' Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ, αντιπεριφερειάρχης
Χαλκιδικής, Γιάννης Γιώργος προσπαθώντας οι Περιφέρειες να νομιμοποιήσουν αυτές τις λιμενικές εγκαταστάσεις αντιμετωπίζουν «δυσβάσταχτα,
για την εποχή μας, πρόστιμα ύψους αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ καθώς και πιθανές πειθαρχικές κυρώσεις».
Επίσης, λόγω έλλειψης αδειών δεν μπορούν να υλοποιηθούν σ'αυτές τις λιμενικές εγκαταστάσεις έργα εκσυγχρονισμού ή επέκτασή τους, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Καταδίκη της άνανδρης
επίθεσης κατά του
Αντιδημάρχου Θηβαίων
Ανδρέα Χατζησταμάτη

Νέα Ζηλανδία: Γονείς
έδωσαν κατά λάθος
σκυλοτροφή
στα παιδιά τους

Δ

Ο Δήμος Θηβαίων καταδικάζει την απρόκλητη, βίαιη και
άνανδρη επίθεση που δέχθηκε στις 18/6/2017 ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Χατζησταμάτης, από άτομα που ζουν και
δραστηριοποιούνται στη Θήβα.
«Απαντάμε σε αυτούς ότι η πόλη της Θήβας δεν τρομοκρατείται και δεν εκβιάζεται και τους δηλώνουμε ότι τέτοιες
“τραμπούκικες” συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές από
την τοπική κοινωνία».

εκάδες γονείς στη Νέα Ζηλανδία έχουν μπει στη
μαύρη λίστα των παιδιών τους, καθώς τους έδωσαν κατά λάθος να φάνε σκυλοτροφή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wanganui Chronicle, το
«Σκούμπι Σνακ», που είναι σνακ για σκύλους, τοποθετήθηκε κατά λάθος στο διάδρομο με τα πατατάκια σε
τοπικό σούπερ μάρκετ.
Φαίνεται πως πολλοί πελάτες δεν κατάλαβαν ότι πρόκειται για σκυλοτροφή και τα αγόρασαν ως μπισκοτάκια.
Η συσκευασία του προϊόντος γράφει ότι πρόκειται για
προϊόν ζωοτροφών, αλλά η σήμανση αυτή δεν
παρατηρήθηκε από πολλούς γονείς.
Τώρα μαζικά οι γονείς τηλεφωνούν στα σχολεία και
καλούν τους δασκάλους να ελέγξουν το κολατσιό που
έχουν δώσει στα παιδιά τους.

νωνώντας με τυχόν αρμόδιες Υπηρεσίες ή και καλώντας
τους αιτούντες να παράσχουν προφορικές ή έγγραφες διευκρινήσεις εντός εύλογης προθεσμίας (τουλάχιστον πέντε
εργάσιμων ημερών), όποτε κρίνουν ότι αυτό απαιτείται. Ακολούθως, ενημερώνουν εγγράφως με σχετική εισήγηση τη
Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επισυνάπτοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία από
τα οποία προκύπτει ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η εισήγηση περιλαμβάνει
σε κάθε περίπτωση το λόγο για τον οποίο προτείνεται η
ανάκληση της πράξης έγκρισης, καθώς και την ημερομηνία
από την οποία η ανάκληση ισχύει αναδρομικά και διακόπτεται η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης.

«Η Ελλάδα είναι ο φθηνότερος
δημοφιλής τουριστικός
προορισμός στην Ευρώπη»

Η

πλέον φθηνή χώρα -μεταξύ των δημοφιλέστερων τουριστικών προορισμών της
Ευρώπης- είναι η Ελλάδα, με βάση τα
στοιχεία της ολλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας
(Centraal Bureau voor de Statistiek).
Η βελγική εφημερίδα De Standaard σε σχετικό
ρεπορτάζ υπό τον τίτλο «Από όλους τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, η
Ελλάδα είναι η φτηνότερη», υπογραμμίζει πως εάν
κάποιος αναζητά μία ηλιόλουστη χώρα για τις διακοπές του, «η Ελλάδα αποτελεί μία καλή ιδέα», όχι
μόνο επειδή ο καιρός εκεί είναι υπέροχος, αλλά και
επειδή η διαμονή και η διατροφή στοιχίζουν λιγότερο απ' ότι στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία.
Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας, η Γαλλία
είναι η ακριβότερη χώρα και η Ελλάδα η φτηνότερη.

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

8-θριάσιο

Αυστηρότερη η παραμονή στη ρύθμιση 100 δόσεων

Στην έξοδο θα οδηγεί από 1/1/2018 η εκπρόθεσμη εξόφληση νέων οφειλών

Χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν εντάξει
παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο
στη ρύθμιση του ν. 4321/2015, προκειμένου να τις εξοφλήσουν τμηματικά έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις, κινδυνεύουν από την 1η Ιανουαρίου 2018 να τεθούν εκτός
της ρύθμισης αυτής, αν από την ημερομηνία αυτή και
μετά αφήσουν απλήρωτα έστω και για μία ημέρα οποιαδήποτε νέα χρέη τους προς τη φορολογική διοίκηση.
Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες θα διεκδικούν το σύνολο των ανεξόφλητων υπολοίπων των ρυθμισμένων έως και σε 100 δόσεις οφειλών
τους, εφαρμόζοντας σε βάρος τους όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα
αναγκαστικής
είσπραξης,
δηλαδή
προχωρώντας σε κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων τους, σύμφωνα με τη
Ναυτεμπορική.

Τι προβλέπει η νέα διάταξη
Από το επόμενο έτος θα τεθεί σε ισχύ μια νέα διάταξη,
η οποία προβλέπει ότι όσοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση
του ν. 4321/2015 για τις 100 δόσεις τίθενται αυτόματα
εκτός της ρύθμισης αυτής εφόσον δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα οποιαδήποτε νέα οφειλή τους προς το Δημόσιο
βεβαιωθεί στο όνομά τους από την 1η Ιανουαρίου 2018
και μετά.
Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2018 θα τεθεί σε
ισχύ το αυστηρότερο καθεστώς προϋποθέσεων παραμονής στη ρύθμιση των 100 δόσεων που προβλέπει το
άρθρο 4 του νόμου 4346/2015. Σύμφωνα με το καθεστώς αυτό, η απώλεια της ρύθμισης του ν. 4321/2015 για
τις 100 δόσεις θα επέρχεται αυτόματα για κάθε οφειλέτη
που έχει εντάξει στη ρύθμιση αυτή ένα παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος του προς το Δημόσιο, εφόσον αυτός καθυστερήσει να πληρώσει μια νέα οφειλή του προς το Δημόσιο έστω και μία μέρα.

Λύση μέσω υπαγωγής στο άρθρο 43 του ΚΦΔ
Η μοναδική εναλλακτική διέξοδος που θα έχουν πλέον
όσοι οφειλέτες είναι ενταγμένοι στη ρύθμιση των 100
δόσεων θα είναι να εντάξουν την οποιαδήποτε νέα οφειλή προς το Δημόσιο -πριν αυτή γίνει ληξιπρόθεσμη έστω
και εν μέρει- στην πάγια ρύθμιση του άρθρου 43 του
Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013), η
οποία προβλέπει τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης
κάθε νέας οφειλής προς το Δημόσιο έως και σε 12

μηνιαίες δόσεις ή σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν πρόκειται για
κάποιον έκτακτο φόρο. Στην περίπτωση αυτή, η ρύθμιση
των 100 δόσεων δεν θα χάνεται.
Η αίτηση υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση του άρθρου
43 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών θα πρέπει να
υποβληθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής
έστω και μίας δόσης της νέας οφειλής. Η δυνατότητα
υπαγωγής, όμως, στην πάγια ρύθμιση του άρθρου 43
του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών παρέχεται μόνο
εφόσον ο φορολογούμενος προσέλθει αυτοπροσώπως
στην αρμόδια ΔΟΥ και υποβάλει ένα πολυσέλιδο έντυπο
αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης στο οποίο θα πρέπει να
αναγράψει αναλυτικά στοιχεία για τα μηνιαία εισοδήματά
του και την περιουσιακή του κατάσταση προκειμένου να
γίνει αποδεκτό το αίτημά του για αποπληρωμή των νέων
οφειλών σε 12 δόσεις. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στη
ρύθμιση των 12 δόσεων του άρθρου 43 του Κώδικα
Φορολογικών Διαδικασιών δεν παρέχεται στους φορολογούμενους μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSNET.
Οι προϋποθέσεις από την 1η Ιανουαρίου 2018

Ουσιαστικά, από την 1η Ιανουαρίου 2018 όσοι φορολογούμενοι έχουν εντάξει παλαιές οφειλές τους στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις 100 δόσεις θα πρέπει, για
να μη χάσουν τη ρύθμιση αυτή:
* είτε να εξοφλούν εγκαίρως, πριν λήξουν, όλες τις νέες
οφειλές τους στο Δημόσιο,
* είτε να ρυθμίζουν τις νέες οφειλές τους με την πάγια
ρύθμιση των 12 δόσεων του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών προσερχόμενοι αυτοπροσώπως στις αρμόδιες
ΔΟΥ πριν από τη λήξη των προθεσμιών καταβολής της
πρώτης δόσης ή ολόκληρων των ποσών των νέων
αυτών οφειλών.

Σε κάθε περίπτωση, ο
φορολογούμενος που θα
υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση
του Κώδικα Φορολογικών
Διαδικασιών θα πρέπει να
γνωρίζει ότι:
α) Το συνολικό ποσό των
νέων οφειλών που θα
ρυθμίσει επιβαρύνεται με
ετήσιο ποσοστό τόκων 5%,
ακόμη κι αν ένα τμήμα του
ποσού αυτού δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά την
υποβολή της αίτησης.
β) Σε περίπτωση που, μετά την ημερομηνία υπαγωγής
στη ρύθμιση, δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο οφειλέτης μπορεί να τις υπαγάγει και αυτές στην
πάγια ρύθμιση (άπαξ) με τους ίδιους όρους.
γ) Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι ο
οφειλέτης να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, καθώς και τυχόν
περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις
οποίες ήταν υπόχρεος την τελευταία πενταετία. Η ανωτέρω προϋπόθεση πληρούται εφόσον ο οφειλέτης έχει
υποβάλει τις ανωτέρω δηλώσεις εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, αλλά υποχρεωτικά έως την ημερομηνία της
αίτησης. Θα πρέπει, επίσης, όλα τα προηγούμενα χρέη
του να έχουν ρυθμιστεί. Γενικά, πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο όλες οι οφειλές οι
οποίες δεν υπάγονται στην πάγια ρύθμιση των 12
δόσεων του ν. 4174/2013.
δ) Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση και να μην ακυρωθεί,
ο φορολογούμενος θα πρέπει να εξοφλήσει είτε μέσω
ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) είτε στο ΑΤΜ υποκαταστήματος της τράπεζάς του είτε σε υποκατάστημα
οποιασδήποτε τράπεζας την πρώτη δόση της ρύθμισης
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών
από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Η εξόφληση της
πρώτης δόσης είναι εφικτή είτε με την πληκτρολόγηση σε περίπτωση πληρωμής μέσω e-banking ή μέσω ΑΤΜείτε με την προσκόμιση -σε περίπτωση προσέλευσης
στο ταμείο τραπεζικού υποκαταστήματος- της λεγόμενης
Ταυτότητας Ρυθμιζόμενης Οφειλής, δηλαδή του ειδικού
τριμερούς πολυψήφιου κωδικού αριθμού που συνοδεύει
τη ρυθμιζόμενη οφειλή και τον οποίο θα του έχει εκδώσει
η αρμόδια ΔΟΥ.

Συνάντηση Τόσκα με την Πανελλαδική Συνομοσπονδία
Ελλήνων Ρομά. Τι αποφασίστηκε

Τ

ο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ
Ελληνικής Αστυνομίας και Ρομά,
για τον έλεγχο της παραβατικότητας, συζήτησε την Δευτερα ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Νίκος Τόσκας, με εκπροσώπους της
Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων

Ρομά, με τους οποίους συναντήθηκε
στο γραφείο του.
Ο κ. Τόσκας είχε συναντηθεί με εκπροσώπους της Συνομοσπονδίας και πριν
από περίπου δύο μήνες, στις αρχές
Μαρτίου, όταν μπήκε σε εφαρμογή το
σχέδιο της ΕΛΑΣ για την αστυνόμευση
στην Δυτική Αττική, αλλά μετά τον

θάνατο του 11χρονου από αδέσποτη
σφαίρα στο Μενίδι και όσα ακολούθησαν,
οι Ρομά ζήτησαν και πάλι συνάντηση μαζί
του, προκειμένου να συζητήσουν στη νέα
βάση που διαμορφώνεται.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου,
συζητήθηκαν οι τρόποι συνεργασίας των
Ρομά με την

Αστυνομία, προκειμένου να διευκολύνεται η ΕΛΑΣ στην πραγματοποίηση
ελέγχων σε καταυλισμούς, για τον έλεγχο
της παραβατικότητας, την ηχορύπανση
σε γλέντια ή άσκοπους πυροβολισμούς,
χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις, καθώς
και η προώθηση κοινών εκδηλώσεων
που θα αμβλύνουν τις αντιθέσεις.

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017
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«Παροπλισμένος εδώ και 3 χρόνια ο μαγνητικός τομογράφος στο ΑΤΤΙΚΟΝ»

– Ερώτηση του Γιώργου Μαυρωτά στον υπουργό υγείας

Τ

ην απαράδεκτη ολιγωρία στην
επισκευή του μαγνητικού τομογράφου στο Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ,
που παραμένει παροπλισμένος από το
2014, ανέδειξε ο βουλευτής Αττικής με το
Ποτάμι Γιώργος Μαυρωτάς καταθέτοντας
σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό
Υγείας Ανδρέα Ξανθό.
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
Προς τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Παροπλισμένος εδώ και 3
ολόκληρα χρόνια ο μαγνητικός τομογράφος στο Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ»

Οι καταγγελίες για περιστατικά μη λειτουργίας τομογράφων σε νοσοκομεία της
χώρας κινδυνεύουν να αποτελέσουν καθημερινή είδηση, μια κατάσταση η οποία
αντί να εξομαλύνεται, δυστυχώς αμβλύνεται με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η
ζωή των ασθενών λόγω των αναγκαστικών μεταφορών τους σε άλλα νοσοκομεία είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, διαδικασία
για την οποία ο χρόνος που απαιτείται
μπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση της
υγείας τους, ειδικά για τις περιπτώσεις
που προσέρχονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο
μαγνητικός τομογράφος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ
(Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ), ο μοναδικός σε δημόσια μονάδα υγείας στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, ο οποίος παραμένει σε
αχρηστία από τον Ιούνιο του 2014 χωρίς
εμφανή προοπτική επαναλειτουργίας. Να
σημειωθεί ότι σύμφωνα με καταγγελία
του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου, η συγκεκριμένη βλάβη προέκυψε εξαιτίας της ελλιπούς συντήρησης
καθώς όπως αναφέρεται, παρέμεινε
χωρίς να συντηρηθεί επί 2 χρόνια, με
αδιάκοπη λειτουργία τόσο κατά τη διάρκεια των πρωινών όσο και απογευματινών ιατρείων. Έτσι, το μεγαλύτερο
πανεπιστημιακό νοσοκομείο της χώρας,
δεν διαθέτει ουσιαστικά μαγνητικό τομογράφο εδώ και 3 χρόνια!

Ο συγκεκριμένος μαγνητικός τομογράφος ο οποίος αριθμεί 18 χρόνια ζωής
αλλά δυστυχώς όχι και λειτουργίας, μεταφέρθηκε από το Σισμανόγλειο το 2003
οπότε και μετακόμισαν στο Π.Γ.Ν.
ΑΤΤΙΚΟΝ πανεπιστημιακές κλινικές από
όλα νοσοκομεία της Αττικής. Όταν
διεκόπη η λειτουργία του το 2014, η εταιρεία η οποία είχε αναλάβει τη συντήρησή
του, είχε κοστολογήσει την αποκατάσταση της ζημιάς, ωστόσο το υψηλό κόστος
επισκευής σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι το μηχάνημα ανήκει σε άλλο νοσοκομείο από εκείνο που κάνει χρήση του,
συνέτειναν στη μη επίλυση του προβλήματος.
Και σε αυτήν την περίπτωση είναι προ-

φανής η διαχρονική απουσία κάθε είδους
πολιτικής βούλησης από το Υπουργείο
Υγείας, τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις
αντίστοιχες διοικήσεις, για την αντιμετώπιση ενός ακόμη πολύ σοβαρού
προβλήματος στις δομές υγείας το οποίο
έχει άμεσο αντίκτυπο στους ασθενείς.
Επειδή οι περιοχές της Δυτικής Αττικής
της οποίες εξυπηρετεί το Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ
είναι οι πολυπληθέστερες του νομού και
ως εκ τούτου εμφανίζουν αυξημένες
ανάγκες υγειονομικής κάλυψης.
Επειδή δεν νοείται το μεγαλύτερο
πανεπιστημιακό νοσοκομείο της χώρας
να παραμένει χωρίς μαγνητικό τομογράφο για τρία συναπτά έτη.
Επειδή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έχει την υποχρέωση να υλοποιεί τα όσα εξαγγέλλει περί παροχής

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Αναγνωρισμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη
Γερμανία

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
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υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας για
όλους, τόσο με την ύπαρξη αλλά κυρίως
με τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
των απαραίτητων υλικοτεχνικών υποδομών όσο και με την εξασφάλιση της
επαρκούς στελέχωσης όλων των μονάδων υγείας.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)
Ποιοι είναι οι ακριβείς λόγοι για
τους οποίους ο μαγνητικός τομογράφος
του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ παραμένει εκτός λειτουργίας για 3 ολόκληρα χρόνια;
2)
Σε ποιους λόγους οφείλεται η
πρόκληση της βλάβης και ποια η ακριβής
περιγραφή της;
3)
Πότε πραγματοποιήθηκε
η
τελευταία προγραμματισμένη συντήρηση του μαγνητικού
τομογράφου; Όταν
εμφανίστηκε
η
βλάβη υπήρχε σε
ισχύ
συμβόλαιο
συντήρησης;
4)
Ποιο είναι το
ανώτατο όριο αριθμού εξετάσεων κατ’
έτος βάσει προδιαγραφών και πόσες εξετάσεις διενεργούνταν κατά μέσο όρο ετησίως με το
συγκεκριμένο μηχάνημα;
5)
Έχουν ζητηθεί εκ νέου προσφορές από εταιρείες για τη διερεύνηση της
δυνατότητας αποκατάστασης της βλάβης; Ποια είναι η τρέχουσα εκτίμηση για
το κόστος επισκευής του συγκεκριμένου
μηχανήματος;
6)
Έχετε εξετάσει τρόπους χρηματοδότησης για την επαναλειτουργία του
μαγνητικού τομογράφου; Και στη βάση
ποιου χρονοδιαγράμματος εκτιμάτε ότι
μπορεί να γίνει η επισκευή του;
7)
Ποιες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από την προηγούμενη και τη νυν
διοίκηση του νοσοκομείου για την αποκατάσταση της βλάβης;
8)
Ποιο είναι το καθεστώς ιδιοκ-

τησίας του εν λόγω μαγνητικού τομογράφου; Έχουν ανακύψει ζητήματα ως προς
το τυπικό της ιδιοκτησίας σε συνάρτηση
με τη δυνατότητα επισκευής του, και αν
ναι με ποια διαδικασία προτίθεστε να τα
διευθετήσετε;
9)
Την τελευταία 3ετία, πόσοι ασθενείς διακομίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία
εξαιτίας της μη λειτουργίας του μαγνητικού τομογράφου στο Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ;
Θεωρείτε ότι αυτές οι αναγκαστικές λόγω
αδυναμίας του νοσοκομείου μετακινήσεις
ασθενών, συνεπάγονται κινδύνους για
την υγεία τους;
10) Κατά τη διάρκεια της σχεδόν
10ετούς λειτουργίας του μαγνητικού
τομογράφου από το 2003 έως το 2014,
πόσα έσοδα απέφερε στο νοσοκομείο
από τη διενέργεια εξετάσεων; Ποιά είναι
αντίστοιχα τα διαφυγόντα έσοδα του
νοσοκομείου την τελευταία 3ετία εξαιτίας
της μη λειτουργίας του;
Παρακαλούμε, όπως καταθέσετε :

1)
Το ημερολόγιο συντήρησης του
μαγνητικού τομογράφου από το 2003
μέχρι σήμερα.

2)
Τα υπηρεσιακά έγγραφα των διοικήσεων του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ από το 2014
μέχρι και σήμερα σχετικά με τις ενέργειες
στις οποίες προέβησαν για την αποκατάσταση της βλάβης.
3)
Τις προσφορές των εταιρειών με
τα κοστολογικά στοιχεία για την επισκευή
του μαγνητικού τομογράφου.
Ο ερωτών και αιτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

Ξεκινά σήμερα η υποβολή
μηχανογραφικών

Α

πό σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουλίου
θα μπορούν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών
εξετάσεων να υποβάλουν το μηχανογραφικό
τους δελτίο (ΜΔ).
Αναλυτικά, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν
στο λύκειό τους από αύριο, Τετάρτη, για να αποκτήσουν
προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον
προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την
ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να
μελετούν το μηχανογραφικό τους και σε πρώτο στάδιο να
κάνουν κάποιες προσωρινές αποθηκεύσεις.
Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των βαθμών
των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να «κλειδώσουν» το τελικό
τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας «Οριστικοποίηση»)
μέχρι και τις 14 Ιουλίου.
Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρείται στη βάση του υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τους υποψηφίους δεν είναι πλέον δυνατή,
χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας.
Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή και να
αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και
αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και
μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο. Αυτό

πρακτικά σημαίνει ότι όσοι δεν υποβάλουν μηχανογραφικό εμπρόθεσμα, θα αποκλειστούν από την εισαγωγή
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για φέτος.
Εξάλλου, αξίζει να σημειωθεί ότι μηχανογραφικό δελτίο
μπορούν να υποβάλουν:

- όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή
ΕΠΑΛ φέτος, και εφόσον κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι
υποψήφιοι ΕΠΑΛ).
- όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2015 ή 2016,
διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς
νέα εξέταση.
Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν
επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.
Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που
είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.
Οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν
μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις τους, μαζί με τους
υποψηφίους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) της τακτικής εξεταστικής
περιόδου, δηλαδή την ίδια περίοδο 21 Ιουνίου με 14 Ιουλίου 2017.
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ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ/ΜΑΝΔΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 (ΒΑΣΙΛΙΚΗ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ"
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€
- ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τμ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ).
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Η΄ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6985821192

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΙΝΟΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ «Ο ΠΛΗΣΙΟΝ»

Ο

Δήμαρχος Ασπροπύργου και μέλος του Δ.Σ.
της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας, κ. Νικόλαος
Μελετίου και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικών
Δομών, κ. Δημήτριος Καγιάς ενημερώνουν
τους
Πολίτες
ότι,
συνεχίζονται, οι διανομές τροφίμων
από το Κοινωνικό Κατάστημα
Αλληλεγγύης «ο Πλησίον» του
Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα
με το προκαθορισμένο πρόγραμμα.
Συγκεκριμένα, για το μήνα που
πέρασε, πραγματοποιήθηκε διανομή τυποποιημένων τροφίμων σε
480 οικογένειες, πάντα σε συνεργασία με τον Όμιλο «Ελληνικά Πετρέλαια», ο οποίος
στέκει αρωγός στις κοινωνικές πρωτοβουλίες του
Δήμου. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί, ότι τον μήνα
Ιούνιο, δόθηκαν σε 200 ωφελούμενες οικογένειες του

Κοινωνικού Καταστήματος, φρούτα, κυρίως ροδάκινα. Η ενέργεια αυτή θα συνεχιστεί και για τους υπόλοιπους δικαιούχους, το επόμενο διάστημα.
Ο Δήμος Ασπροπύργου ευχαριστεί θερμά, τον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα
του
Ομίλου
Σύμβουλο
ΕΛΓΕΚΑ,
κ.
Αλέξανδρο
Κατσιώτη, καθώς και την εταιρεία “Διακίνηση”, του ιδίου
ομίλου, αφού προσέφερε στο
Κοινωνικό
Κατάστημα
του Δήμου
Αλληλεγγύης
3.500.τμχ πάνες για την τρίτη
ηλικία. Ακόμη καλωσορίζει την
κοινωνική συνεργασία με την
Εταιρεία “ΝΟΥΝΟΥ”, μέλος
του ομίλου Friesland Campina,
με τη στήριξη της οποίας,
καλύφθηκαν οι ανάγκες στη
διανομή γάλακτος.

Στα 3,9 δισ. ευρώ τα
χρέη Γενικής Κυβέρνησης
στους ιδιώτες τον Απρίλιο

Σ

τα 3,907 δισ. ευρώ μειώθηκε τον Απρίλιο το
σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
της Γενικής Κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό
τομέα έναντι 3,955 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα
Μάρτιο.
Τον Απρίλιο οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων προς
τον ιδιωτικό τομέα περιορίστηκαν στα 1,050 δισ. ευρώ
έναντι 1,120 δισ. ευρώ τον Μάρτιο σύμφωνα με τα
στοιχεία που έδωσε τη δημοσιότητα το υπουργείο
Οικονομικών σχετικά με την πορεία των πιστώσεων πληρωμών των ληξιπρόθεσμων οφειλών του
δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.
Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι από την αρχή
του έτους διατέθηκαν μέσω του προϋπολογισμού
προς τους φορείς χρηματοδοτήσεις ύψους 168,5 εκατ.
ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους και εξοφλήθηκαν τελικά υποχρεώσεις
ύψους 243,8 εκατ. ευρώ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 816
Ε.ΣΕ.
Β΄/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΛΗ 16/06
/2017
ΤΗΛ:
2131603420
&2131603468
Περίληψη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για τις μσθώσεις των
κυλικείων του 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, του 3ου
Δ.Ε.
ΑΝΩ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΙΟΣΙΩΝ,του 2ου ΓΕΛ Δ.Ε. ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ, του 3ου ΓΕΛ Δ.Ε. ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
Βάσει των αποφάσεων 36/1506-2017 και 37/15-06-2017 του
Διοικητικού Συμβουλίου της
Ε.Σ.Ε Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Φυλής, προκηρύσσονται

Σκουρλέτης: Μόνιμες προσλήψεις 2.500
ατόμων στην καθαριότητα των δήμων

Μ

ε τη δρομολόγηση
περίπου
2.500 μόνιμων προσλήψεων επιχειρεί το υπουργείο Εσωτερικών να
αντιμετωπίσει το κενό
που δημιουργεί στην
καθαριότητα των
δήμων η απόφαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου,
που έκρινε αντισυνταγματική την παράταση
των συμβάσεων στους
ΟΤΑ.
Όπως ανέφερε ο
υπουργός Εσωτερικών
Πάνος Σκουρλέτης,
κατά τη συνάντησή του
με την ΠΟΕ-ΟΤΑ και σε
δηλώσεις του, μέχρι να
καλυφθούν οι κενές θέσεις με μόνιμο
προσωπικό και για να μην υπάρξει
πρόβλημα με την αποκομιδή των
απορριμμάτων και μάλιστα σε καλοκαιρινή περίοδο, υπάρχει η δυνατότητα σύναψης δίμηνων συμβάσεων
από τους δήμους.
Οι μόνιμες προσλήψεις αποτελούν
αιτήματα των δήμων από το 2016,
ενώ ο υπουργός κάλεσε τους ΟΤΑ
να καταθέσουν τα σχετικά αιτήματά
τους, ώστε να μην υπάρξουν κενά.
Για τα δεδουλευμένα των συμβασιούχων των οποίων η σύμβαση
αναγκαστικά λήγει, ο κ.Σκουρλέτης
εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου που
θα κρίνουν την εισήγηση της Ολομέλειας, δεν θα φτάσουν στο σημείο
να αφήσουν τους εργαζόμενους

απλήρωτους για δουλειά που έχουν
κάνει.
Διαβεβαίωσε, πάντως, ότι «σε
κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα
εξασφαλίσει ότι αυτοί οι άνθρωποι
θα πληρωθούν».
Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
δεν σχετίζεται με άλλες κατηγορίες
συμβασιούχων και επανέλαβε ότι η
κυβέρνηση αναζητεί νομοθετική ρύθμιση για συμβασιούχους, οι οποίοι
εδώ και «πάρα πολλά χρόνια» δουλεύουν είτε σε προγράμματα (Βοήθεια στο Σπίτι κλπ), είτε στα νοσοκομεία, στα πανεπιστήμια και στους
δήμους.
Κλιμάκωση κινητοποιήσεων προανήγγειλε η ΠΟΕ - ΟΤΑ
Η αδυναμία εξεύρεσης λύσης για

τους οκταμηνίτες εργαζομένους των
ΟΤΑ, οι συμβάσεις των οποίων παρατάθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου,
αλλά τώρα αναγκαστικά λήγουν,
προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια
των συνδικαλιστών.
Σε δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση υπογράμμισαν ότι οδηγούνται
άμεσα στην ανεργία 10.000 εργαζόμενοι (ο υπουργός έκανε λόγο για
6.500), έκαναν λόγο για προσπάθεια
«κάτω από το τραπέζι» να ιδιωτικοποιηθούν υπηρεσίες των δήμων
όλης της χώρας, ενώ προανήγγειλαν
κλιμάκωση των κινητοποιήσεών
τους, κάτι που θα καθοριστεί την
προσεχή Πέμπτη, ανήμερα της
24ωρης πανελλαδικής απεργίας της
ΠΟΕ-ΟΤΑ.

θριάσιο-11

Επίσης διατέθηκαν χρηματοδοτήσεις ύψους 70
εκατ. ευρώ για την τακτοποίηση εκκρεμών επιστροφών φόρων ενώ οι τελικές επιστροφές ανήλθαν σε
75,2 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα τον Απρίλιο διατέθηκαν πιστώσεις
ύψους 70 εκατ. ευρώ (όσο και τον Μάρτιο) για την ικανοποίηση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και
καταβλήθηκαν για τον σκοπό αυτόν 42,1 εκατ. ευρώ (
έναντι 39,1 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο).
Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:
- Το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των
φορέων του κρατικού προϋπολογισμού (υπουργεία)
προς τον ιδιωτικό τομέα τον Απρίλιο ανήλθε σε 239,4
εκατ. ευρώ έναντι 197,8 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.
- Το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθε σε 354,2 εκατ. ευρώ
έναντι 363,9 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.
- Το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των
Νοσοκομείων διαμορφώθηκε σε 599,9 εκατ. ευρώ
έναντι 617,9 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.
- Το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθε σε 2,262
δισ. ευρώ έναντι 2,311 δισ. ευρώ τον Μάρτιο.

Πλειοδοτικοί Διαγωνισμοί για την
μίσθωση των κυλικείων των
κάτωθι σχολείων:
1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Ε ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Ε. ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
2ου ΓΕΛ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
του ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
3ου ΓΕΛ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
του ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
Οι Διαγωνισμοί θα διεξαχθούν
την Τρίτη 27/06/2017 στις
αντίστοιχες ώρες 09:30π.μ, 10.00
π.μ, 10.30 π.μ, 11.00 π.μ για
κάθε σχολείο.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές
από την ημέρα δημοσίευσης της
παρούσης,
ήτοι
από
τις
19/06/2017 έως τις 27/06/2017
μισή ώρα πριν την έναρξη του
κάθε διαγωνισμού.

Τα έντυπα της προκήρυξης,
της αίτησης και της οικονομικής
προσφοράς θα παραλαμβάνονται
από το Γραφείο Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής, οδός
Κρητικού Πελάγους 13 , Άνω Λιόσια.
Για οποιαδήποτε πληροφορία
σχετικά με δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό και την
παραλαβή αιτήσεων μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το Γραφείο
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Φυλής, τηλ:2131603420
&2131603468.
Ο Πρόεδρος
της Ε.Σ.Ε Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Φυλής
ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ

Οι «Παραιτηθείτε» προς
την κυβέρνηση: Φύγετε,
μας εξαπατήσατε

Έ

να χρόνο μετά την πρώτη τους αντικυβερνητική διαδήλωση, οι «Παραιτηθείτε» επέστρεψαν
για να εκφράσουν την αγωνία τους για τον
τόπο, τη φυγή των «μυαλών» και τη διεκδίκηση λύσεων
σε συγκεκριμένα αιτήματα
Την αγωνία τους για το μέλλον του τόπου, για τη

συνεχή φυγή των νέων που αναζητούν καλύτερη τύχη
εκτός των συνόρων, στεγνώνοντας, ταυτόχρονα την
Ελλάδα από τα μυαλά της, διατρανώνουν στην πλατεία
Συντάγματος
πολίτες
που
ανταποκρίθηκαν
στο
κάλεσμα
της
οργανωτικής επιτροπής
με κεντρικό σύνθημα «Παραιτηθείτε» και «Φύγετε- Μας εξαπατήσατε»
To Κίνημα που γεννήθηκε και οργανώθηκε μέσω των
social media δίνει δυναμικό παρών στην κεντρική πλατεία της Αθήνας ένα χρόνο μετά την πρώτη μεγάλη
αντικυβερνητική διαδήλωση που οργάνωσε και είχε
καταφέρει να ταράξει τα νερά.

12-θριάσιο
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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)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ

Το ευρωπαϊκό χωριό βρίσκεται 80 χλμ από την Αθήνα
(Εθνική Οδός Λαμίας). Είναι 10 λεπτά από την πεντακάθαρη θάλασσα
Λουκισίων & 5 λεπτά απο τη λίμνη Μουρίκιου (ιδανική για ψάρεμα).

ΜΕΣΑ ΣΕ 500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Φτιάξαμε έναν πρότυπο οικισμό κατοικημένο με ωραία ΣΠΙΤΙΑ - ΒΙΛΛΕΣ
δρόμοι 8 & 10 μέτρων, μεγάλη πλατεία & εκκλησία μέσα στο χωριό.
Με φως και νερό δικής μας γεώτρησης.

Ζητείται τεχνίτης σε μηχανολογικό τομέα για μόνιμη απασχόληση

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκτρομηχανολογικό τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε
οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού
ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνεργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή βιογραφικού
στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με
μήνυμα τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές,
1 υ/δ, κατασκευή ΄78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα
βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, κήπος 2.000τ.μ.
ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ΄12.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 10 ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ,
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000
ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ )
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛ: 6977426279

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγειος επαγγελματικός χώρος 67τμ πλησίον 2ου
Δημοτικού σχολείου.
Διαθέτει πατάρι, αποθήκη και θέση στάθμευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή mini
market.
Τιμή συζητήσιμη. 6977982173
"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
EIMAIL:HR@MAVELEC.GR,
FAX : 2105556953."

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,
ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ
210 5575860-1

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο
Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος γωνία.
6974792931, 2105571963

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
"ΛΑΙΜΟΣ-ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ" ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (400m-1στρ).
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (1-1,5στρ). ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
"ΛΑΙΜΟΣ-ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ" Ή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(2-4στρ). ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6946971237

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον
χώρο της φύλαξης και διαχείρισης αρχείου,
επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της,
για πλήρη απασχόληση: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και υλοποίησης, σωστά και έγκαιρα
όλων των αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί
καθημερινά σε άμεση συνεργασία με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας. Αναφέρεται
στον Διευθυντή Λειτουργιών.
Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων
εντός αποθήκης και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφορίας.Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση,
εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:
Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εμπειρία σε picking, θα
θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
Ηλικία 25-35
Καλή γνώση Η/Υ
Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης
σε ιδ. ασφαλιστική εταιρεία, υπό προϋποθέσεις
Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν
στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περιοχές.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογραφία και αναγραφή στο θέμα τον
κωδικό της θέσης, στο e-mail: hr@archeiothiki.gr ή
fax : 210 5599076.
(5.4.17)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α Π Ο Σ ΠΑ Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθμ.
21ης / 2017 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. Απόφ.:305/2017

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα
την 15η Ιουνίου 2017, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση
το
Δημοτικό
Συμβούλιο
Ασπροπύργου,
ύστερα από την υπ` αριθμ.
22185/08-06-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, κ.
Αντώνιου Ν. Καραμπούλα,η
οποία
δημοσιεύθηκε
και
επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
όλα τα μέλη του Συμβουλίου,
και στον Δήμαρχο, κ. Νικόλαο
Ι. Μελετίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67, του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α`).
Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης ο Πρόεδρος
διαπίστωσε ότι, από τα 33
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόντα ήταν τα 22,
απόντα 11 και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)
Κ Α ΡΑ Μ Π ΟΥΛ Α Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
12)
ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2)
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
13)
ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ
3)
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
14)
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)
Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Ι Δ Η Σ
ΑΒΡΑΑΜ 15)
ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5)
ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16)
Ν ΤΑ Λ Α Κ Ω Σ ΤΑ Σ

θριάσιο-13
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
6)
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
17)
ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
7)
ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
18)
Μ Α Υ Ρ Α Κ Η
–ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι Δ Η Σ
8)
19)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ
–
ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ
9)
ΣΟΥΛΑ 20)
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Κ Α Γ Ι Α Σ
10)
21)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Κ Ο Σ Μ Ι Δ Η Σ
11)
22)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)
Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Σ
2)
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
6)
Λ Ι Β Α Σ Ι Δ Ο Υ
7)
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ψ Ω Μ Ι Α Δ Η Σ
3)
ΤΣΙΓΚΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ 8)
ΑΙΜΙΛΙΑ
4)
ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
Κ Ο Υ Κ Α Κ Η Σ
9)
ΙΩΑΝΝΗΣ
5)
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10)
Κ Ε ΡΑΤ Ζ Α Κ Η Σ
11)
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη
συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καμπόλη,
υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της
νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος Ν. Καραμπούλας, κήρυξε την έναρξη
της
συνεδρίασης
και
εισηγούμενος το 22ο
θέμα
της ημερήσιας διάταξης με
τίτλο, «Λήψη απόφασης για:
α) την αγορά ακινήτου, για τη

στέγαση του 4ου Γυμνασίου
Ασπροπύργου , στην περιοχή
Γκορυτσάς Ασπροπύργου ,
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, με τη διαδικασία της δημοπρασίας και β)
την εξουσιοδότηση του κου
Δημάρχου για όλες τις περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με
το νόμο», και έθεσε υπόψιν
των μελών του συμβουλίου,
την υπ΄αριθμ 22883/14-062017 εισήγηση του Διευθυντή
Πολεοδομίας και Τ.Υ., κου
Παναγιώτη Καραγιαννίδη, η
οποία έχει ως εξής:
«Αξιότιμε, Κύριε Πρόεδρε,
σας πληροφορούμε ότι στο
Δήμο μας υπάρχει ανάγκη για
την αγορά ακινήτου στο οποίο
θα ανεγερθεί - στεγαστεί το 4ο
Γυμνάσιο Ασπροπύργου ,
προς τούτο απαιτείται να
προχωρήσουμε σε δημοπρασία, προκειμένου να εξευρεθεί το κατάλληλο για το σκοπό
αυτό ακίνητο.
Σύμφωνα με το άρθρο 191,
παρ.1 όπως τροποποιήθηκε
με την παρ 11, του άρθρου 20,
του Ν. 3731/08, στο Δημοτικό
Συμβούλιο ανήκει η αρμοδιότητα για την αγορά ακινήτων.
Συγκεκριμένα, ορίζονται τα
εξής:
Οι διατάξεις του άρθρου 186,
εφαρμόζονται αναλόγως, για
την αγορά ιδιωτικών ακινήτων, εκ μέρους των Δήμων και
των Κοινοτήτων. Ειδικά, στην
περίπτωση αγοράς ακινήτου,
σύμφωνα
με
την
όπου
παράγραφο 6, του άρθρου
186, του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων,
απαιτείται
η
εκτίμηση της αγοραίας αξίας
του από το Σώμα Ορκωτών
Εκτιμητών, ως προϋπόθεση
για την κατάρτιση της Σύμβασης Μεταβίβασης της κυριότητας, το Δημοτικό ή Κοινοτικό
Συμβούλιο, με απόφαση του,
που λαμβάνεται με την πλειοψηφία επί του συνόλου των
μελών του, μπορεί να κρίνει
ότι, το ακίνητο αυτό είναι το
μόνο κατάλληλο, για την
εκπλήρωση δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού, και να αποφασίσει την απευθείας αγορά.
Όπου, όμως, δεν προβλέπεται
η εκτίμηση της αγοραίας αξίας
του ακινήτου, κατ’ άρθρο 186,
παρ. 6, του ΔΚΚ, τότε η κρίση

περί του ότι το ακίνητο είναι το
μόνο κατάλληλο, καθώς και η
απόφαση για την απευθείας
αγορά, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3, των μελών
του Δημοτικού ή Κοινοτικού
Συμβουλίου.
Επίσης, επιτρέπεται η αγορά
έτοιμου
προς
κτίσματος
χρήση με το λειτουργικό του
εξοπλισμό, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στους όρους
Διακήρυξης της Δημοπρασίας.
Για το σκοπό αυτό, καταρτίζεται
προσύμφωνο αγοραπωλησίας
ακινήτου, το οποίο προβλέπει
την κατάρτιση οριστικής σύμβασης μεταβίβασης, και την
παράδοση του οικοδομήματος,
εντός της προβλεπόμενης, από
τη διακήρυξη, προθεσμίας, και
σύμφωνα με τους όρους αυτής.
(άρθρο 191 παρ.2 Ν.3463/06).
Η αγορά γίνεται με δημοπρασία. (άρθρο 186 παρ.1,3
Ν.3463/06).
Το τίμημα των ακινήτων καθορίζεται από Επιτροπή, που
συγκροτείται με απόφαση του
Δημάρχου ή Προέδρου της
Κοινότητας και αποτελείται από
δύο Δημοτικούς ή Κοινοτικούς
συμβούλους, που υποδεικνύονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό
Συμβούλιο και από ένα Μηχανικό, που ορίζεται από τον
Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της
Κοινότητας και προέρχεται από
την Τεχνική Υπηρεσία του
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον υπάρχει ή
αν δεν υπάρχει από την Τεχνική
Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ) ή από άλλη Δημόσια Υπηρεσία. Πρόεδρος της
επιτροπής, ορίζεται ένας από
τους Δημοτικούς ή Κοινοτικούς
Συμβούλους με την απόφαση
συγκρότησης. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται Δημοτικός ή
Κοινοτικός υπάλληλος γραμματέας της επιτροπής. Στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν
τοπικά συμβούλια και Πάρεδροι
στην Επιτροπή μετέχει αντί του
δευτέρου Συμβούλου, ο Πρόεδρος του οικείου Τοπικού
Συμβουλίου ή ο οικείος Πάρεδρος.(άρθρο
186
παρ.5
Ν.3463/06).
Κύριε Πρόεδρε, αφού λάβετε
υπόψη τα ανωτέρω και ειδικό-

τερα,
1) Το Π.Δ. 270/81 ,
2) Τα άρθρα 191 όπως τροποποιήθηκε με την παρ 11 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και
186 του ΔΚΚ (Ν.3463/06)
4) Την ανάγκη για αγορά ακιμεγαλύτερου
των
νήτου,
6.000,00 τ.μ.
5)
Τις
εξασφαλισμένες
πιστώσεις στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους (2017)
του Δήμου,
παρακαλώ, όπως εισηγηθείτε,
προς τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, για να αποφασίσουν, α) την Αγορά ακινήτου, στην περιοχή Γκορυτσάς
,
ΕΝΤΟΣ
Ασπροπύργου
ΣΧΕΔΙΟΥ , για την ανέγερση –
στέγαση του 4ου Γυμνασίου
Ασπροπύργου
με τη διαδικασία της δημοπρασίας και β)
να εξουσιοδοτηθεί, από το
σώμα, ο Δήμαρχος για όλες τις
παραπέρα ενέργειες σύμφωνα
με το νόμο».
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε
το Δημοτικό Συμβούλιο, να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά
την προαναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη:
•
Την
υπ΄αριθμ
22883/14-06-2017 εισήγηση
του Διευθυντή Πολεοδομίας και
Τ.Υ. , κο Παναγιώτη Καραγιαννίδη,
•
Την εισήγηση του
Προέδρου κου Αντωνίου Καραμπούλα
•
Το Π.Δ. 270/81,
•
Τα άρθρα 191 όπως
τροποποιήθηκε με την παρ 11
του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
και 186 του ΔΚΚ (Ν.3463/06),
•
Το
άρθρο
186
παρ.1,3 Ν.3463/06),
πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Λήψης
απόφασης για: α) την αγορά
ακινήτου, για τη στέγαση του
4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου ,
στην περιοχή Γκορυτσάς Ασπροπύργου , ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ,
με τη διαδικασία της δημοπρασίας και β) την εξουσιοδότηση
του κου Δημάρχου για όλες τις
παραπέρα ενέργειες σύμφωνα
με το νόμο», τάχθηκαν είκοσι
δύο (22) μέλη του συμβουλίου,
και ονομαστικά οι κ.κ.:
1)
Κ Α ΡΑ Μ Π ΟΥΛ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
12)
ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2)
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ
13)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3)
Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ
14)
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Ι Δ Η Σ
4)
ΑΒΡΑΑΜ 15)
ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5)
16)
Ν ΤΑ Λ Α Κ Ω Σ ΤΑ Σ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
6)
17)
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
7)
ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
Μ Α Υ Ρ Α Κ Η
18)
–ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι Δ Η Σ
8)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19)
ΤΣΙΓΚΟΣ
–
ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ
9)
ΣΟΥΛΑ 20)
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
21)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Κ Ο Σ Μ Ι Δ Η Σ
11)
22)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει :
α)
Την αγορά ακινήτου,
στην περιοχή Γκορυτσά Ασπροπύργου , ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ,
μεγαλύτερου εμβαδού των
6.000,00 τ.μ., για την ανέγερση
– στέγαση του 4ου Γυμνασίου
Ασπροπύργου, με τη διαδικασία της δημοπρασίας, και
β)
Εξουσιοδοτεί,
τον
Δήμαρχο Ασπροπύργου, κο
Νικόλαο Ι. Μελετίου, για όλες
τις περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα αριθμό
305/2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

14-θριάσιο
ς: 6975328309

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιμή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή
κατάσταση,
τιμή
60.000€, συζητήσιμη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
Τοπος, μονοκατοικία 57
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '85, μπάνιο,
σε οικόπεδο 170 τ.μ., ενιαιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανακαινισμένη, ανακαίνιση
'10,
τιμή
30.000€,
συζητήσιμη
,
210/5764121

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκευασμενο, μεταφέρεται
στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - 6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελματικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται εστιατόριο

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο της Μάνδρας (Κοροπούλη 6). 180τμ κτίριο και
250τμ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστημα (Οδός Παγκάλου) 300τμ + 100τμ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ
Ι
Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε ΡΑ
(36TM)
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπερής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόριστη θέα, ελεύθερη, καλή κατάσταση, κοντά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ 65 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ
25.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6977676099 Κος ΔΗΜΗΤΡΗΣ

στον Σκλαβενίτη, 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, κήπος 170
τ.μ.,
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου 500 τμ,
με κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583
(3.3.16)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτασης 500 μέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.μ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:0013:00 ) (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
115 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ
ΡΟΥΠΑΚΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΚΗΠΟ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 520
Τ.Μ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ:
6947144257

γείου - 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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο διαμέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιμή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφοδιαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κατάλληλο και για ιατρείο, πωλείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, μεσίτες
δεκτοί, τιμή 57.000€, συζητήσιμητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ενιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τιμή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ:6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162 τ.μ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 μπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.

Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.
ΤΗΛ
6945376503
Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής Αττικής με χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Επίσης αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών.
Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμπειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιάσεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)
Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών
(βρεφονηπιοκόμος).
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποιαδήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας

698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμβανει φυλαξη παιδιων στην
περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042.
Fax:
2105576988
ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι Γ Ι Α Α Γ Ο ΡΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ
στα Γερμανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαμέρισμα ή μονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίμηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπεδο στον Περιφερειακό
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου
Τηλ:
6946971237(6.5.16)

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν παπάκι - μηχανάκι (ας είναι παλιό διότι αναλαμβάνω προσωπκά το service) για μετακινήσεις λόγω προβλήματος αναπηρίας.
Τηλ:
6932851913.

Χαρίζονται 5 γατάκια είναι 11/2 μηνός
(αρσενικά και θηλυκά) και θα δοθούν
σε υπεύθυνα άτομα που αγαπούν τα ζώα
Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε στο 6948683400.

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
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
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΥΤΙΚΗΣ

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
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55466745546285
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 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

θριάσιο-15

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
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

Φ Υ ΣΙ Κ Η ΛΥ ΚΕ Ι Ο Υ - Γ ΥΜ Ν Α Σ ΙΟ Υ
ΑΠΟ Ε ΜΠΕ ΙΡ Η ΦΥ Σ ΙΚΟ
ΣΕ ΤΜΗΜΑ Η ΑΤΟΜΙΚΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ . ΤΗΛ: 6988380485

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 09:50-10:00
σημειώθηκε τροχαίο με σταθμευμένο όχημα έξω
απο το 2ο ΚΑΠΗ Ελευσίνας (Ιάκχου και
Μιαούλη). Συγκεκριμένα άγνωστος προκάλεσε υλικές ζημιές στο σταθμευμένο όχημα
(γκρι ΚΙΑ RIΟ) χωρίς να αφήσει τα στοιχεία του.
Παρακαλούμε όπως γνωρίζει
κάτι να επικοινωνήσει 6971969530.

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

16-θριάσιο

Διημερο Στα Χανια Πηλιου 8-9/7
Λεπτομέρειες

ΔΙΗΜΕΡΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΠΗΛΙΟΥ , ΔΙΑΜΟΝΗ
ΣΤΟ ANAMAR PELION RESORT 4* , ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ,
ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΟΝ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΒΟΛΟ
ΜΟΝΟ 65€ /ΑΤΟΜΟ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685

Φιλικό για παιδιά

