
11ηη  ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΕΕρργγαασσίίααςς  
ττωωνν  ΑΑδδεελλφφοοπποοιιηηµµέέννωωνν  ππόόλλεεωωνν

ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  κκααιι  ΠΠλλοοϊϊέέσσττιι  
Θεµελιώνονται οι συνέργειες µεταξύ

 των 2 ∆ήµων, µε τη συµµετοχή
 και την στήριξη Ακαδηµαϊκών

 Ιδρυµάτων από Ελλάδα και Ρουµανία 

Θανατηφόρο τροχαίο 
στα Άνω Λιόσια 

––  ΝΝεεκκρρόόςς  έέννααςς  2200χχρροοννοοςς  

ΤΤΟΟ  3355,,66%%  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΛΛΗΗΘΘΥΥΣΣΜΜΟΟΥΥ
Eurostat: Σε συνθήκες φτώχειας 

ζει ένας στους τρεις Ελληνες

Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής:Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής:
Η αλληλεγγύη το ισχυρότερο αντίδοτο κατά της βίας και του ρατσισµού

ΜΜοουυσσιικκήή  κκααιι  πλήθος γαστρονοµικών γεύσεων σσττοο
66οο  ««ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ» σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΚλλεειιδδωωµµέένναα  ΑΑΦΦΜΜ  

γγιιαα  χχρρέέηη  σσττοουυςς  δδήήµµοουυςς

ΟΟΑΑΕΕ∆∆::  ΑΑρρχχέέςς  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυΟΟΑΑΕΕ∆∆::  ΑΑρρχχέέςς  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ
ηη  ππρροοκκήήρρυυξξηη  γγιιαα  ηη  ππρροοκκήήρρυυξξηη  γγιιαα  
ππρρόόσσλληηψψηη  77..668855  ππρρόόσσλληηψψηη  77..668855  

ααννέέρργγωωνν  σσεε  3344  δδήήµµοουυςςααννέέρργγωωνν  σσεε  3344  δδήήµµοουυςς
--  ΕΕιιδδιικκόόττηηττεεςς  κκααιι  --  ΕΕιιδδιικκόόττηηττεεςς  κκααιι  
κκααττααννοοµµήή  θθέέσσεεωωννκκααττααννοοµµήή  θθέέσσεεωωνν
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ΣΣυυννααγγεερρµµόόςς  σσηηµµάάννεε
σσττηηνν  αασσττυυννοοµµίίαα

µµεεττάά  ααππόό  
λληησσττεείίαα  σσεε  ττρράάππεεζζαα

σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Ενηµέρωση κατόπιν αιτήµατος
∆ηµοτικών Συµβούλων 

σχετικά µε την παραχώρηση από τον ΟΛΕ σχετικά µε την παραχώρηση από τον ΟΛΕ 
τµήµατος της χερσαίας ζώνης λιµένος τµήµατος της χερσαίας ζώνης λιµένος 

στην εταιρεία «Μπακόπουλος»στην εταιρεία «Μπακόπουλος»
Θα συζητηθεί και η έγκριση Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης για την κοινωνική ένταξη των Ροµά του ∆ήµου Ελευσίνας.

ΣΣυυλλλλήήψψεειιςς  κκααιι  
ππρροοσσααγγωωγγέέςς  σσττοονν  

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  σσεε  εειιδδιικκήή
εεππιιχχεείίρρηησσηη  ττηηςς  ΓΓΑΑ∆∆ΑΑ

σσεελλ..  33--44

ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  
γγιιαα  ττηηνν  

εεγγκκλληηµµααττιικκόόττηητταα
στην κεντρική πλατεία Αχαρνών 

από συλλόγους και φορείς

σσεελλ..  22

σσεελλ..    55

σσεελλ..    33

σσεελλ..    33

σσεελλ..    22

σσεελλ..    1122

σσεελλ..    88

σσεελλ..  44

σσεελλ..    33
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: 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

∆ιεύθυνση 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
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Ασπρόπυργος
Κολιός Αντώνιος Ν., 28ης Οκτωβρίου 17Α

& Θρασυβούλου, 2105577744

Ελευσίνα
Μπαρδής Μελέτιος Ι.

Βενιζέλου Ελευθερίου 8, 2105546633

Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232

Aχαρνές
Παπουτσής ∆ιονύσιος Π. Αριστοτέλους 185, 

2102477442

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ. 
∆ηµαρχείου 15, 2102475470

Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου
- ∆άσος,2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος 

Η θερµοκρασία από 16 έως 26
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17, 21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αντίγονος, Ευπρέπιος, Ευπρέπειος,

Ευπρεπής, Ευπρεπία

ΣΣυυλλλλήήψψεειιςς  κκααιι  ππρροοσσααγγωωγγέέςς  
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  

σσεε  εειιδδιικκήή  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ττηηςς  ΓΓΑΑ∆∆ΑΑ

Σήµερα  17 Οκτωβρίου
2017 και ώρα 20:30 θα
συνεδριάσει το ∆ηµο-

τικό  Συµβούλιο Ελευσίνας για τη
λήψη αποφάσεων στα παρακά-
τω θέµατα της ηµερήσιας διάταξ-
ης:

1. Συζήτηση – Ενηµέρω-
ση κατόπιν αιτήµατος ∆ηµοτικών
Συµβούλων σχετικά µε την παρ-
αχώρηση από τον Οργανισµό
Λιµένος Ελευσίνας τµήµατος της
χερσαίας ζώνης λιµένος στην εταιρεία Θ.Μ. Μπακόπουλος- «Ναυ-
πηγήσεις – ∆ιαλύσεις πλοίων».

2. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης για την Κοινωνική
Ένταξη των Ροµά του ∆ήµου Ελευσίνας.

3. Έγκριση των όρων του σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβα-
σης για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις 2017» και ορισµό εκπρ-
οσώπων του ∆ήµου (για την συµµετοχή στην κοινή επιτροπή παρ-
ακολούθησης και γραµµατειακής υποστήριξης).

4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης της αίθου-
σας πολλαπλών χρήσεων του 1ου – 3ου Γυµνασίου Ελευσίνας στο
τµήµα παραδοσιακού χορού του Συλλόγου Μικρασιατών Ελευ-
σίνας.

5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης της αίθου-
σας πολλαπλών χρήσεων του 1ου – 3ου Γυµνασίου Ελευσίνας στο
τµήµα παραδοσιακού χορού και ρυθµικής γυµναστικής (ΡΑΓ) του
Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ ∆ήµου Ελευσίνας.

6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης της αίθου-
σας πολλαπλών χρήσεων του 1ου – 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Μαγούλας για τις ανάγκες του τµήµατος παραδοσιακού χορού του
Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΑ ∆ήµου Ελευσίνας.

7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προµήθ-
ειας Επίπλων Γραφείου – Σκευών – καρέκλες - καναπέδες κ.λ.π. 

8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προµήθ-
ειας Ειδών Ατοµικής  Προστασίας (Μ.Α.Π.) – (γάντια, άρβυλα, φόρ-
µες, νιτσεράδες, γιλέκα κ.λ.π.).

9. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προµήθ-
ειας Μηχανογραφικού εξοπλισµού ∆Ε Ελευσίνας.

10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προµήθ-

ειας εφαρµογών µηχανογράφησης του
∆ήµου και αδειών χρήσης λογισµικού»
και συγκεκριµένα Ηλεκτρονικής
∆ιακίνησης και ∆ιαχείρισης εγγράφων. 

11. Λήψη απόφασης για την
ανάγκη διενέργειας εκδήλωσης για την
τελετή υποδοχής της Ολυµπιακής Φλό-
γας κατά την διαδροµή της Ολυµπιακής
Λαµπαδηδροµίας για τους ΧΧΙΙΙ Χειµερ-
ινούς Ολυµπιακούς Αγώνες
«PyeongCjang 2018» στην Ν.Κορέα. 

12. Λήψη απόφασης για την
ανάγκη εγγραφής του ως συνδροµητή

στο ηλεκτρονικό µέσο Σ.Καραγιλάνης Μ. Ε.Π.Ε. 
13. Λήψη απόφασης για την επιπρόσθετη επιχορήγηση της

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Ελευσίνας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Φωτισµού (∆ΕΗ)
της σχολικής µονάδας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευσίνας για το έτος 2017.

14. Λήψη απόφασης για την επιπρόσθετη επιχορήγηση της
Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Ελευσίνας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Φωτισµού (∆ΕΗ)
των αντίστοιχων σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
για το έτος 2017.

15. Λήψη απόφασης για την επιπρόσθετη επιχορήγηση της
Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Ελευσίνας για την κάλυψη δαπάνης εργασιών στην αίθουσα πολ-
λαπλών εκδηλώσεων του 1ου Γυµνασίου Ελευσίνας.

16. Λήψη απόφασης για την επιπρόσθετη επιχορήγηση της
Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Ελευσίνας για την κάλυψη δαπάνης εργασιών στην αίθουσα πολ-
λαπλών εκδηλώσεων του Γυµνασίου Μαγούλας.

17. Λήψη απόφασης για την επιπρόσθετη επιχορήγηση της
Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Ελευσίνας για την κάλυψη δαπάνης εργασιών στην αίθουσα πολ-
λαπλών εκδηλώσεων του Λυκείου Μαγούλας.

18. Λήψη απόφασης για τον ορισµό εκπροσώπου για άνοιγ-
µα λογαριασµού στις Τράπεζες.

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παρ-
αλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή των αντικειµένων των
συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Ενηµέρωση κατόπιν αιτήµατος ∆ηµοτικών Συµβούλων 

σχετικά µε την παραχώρηση από τον ΟΛΕ  τµήµατος της
χερσαίας ζώνης λιµένος στην εταιρεία  «Μπακόπουλος»

Θα συζητηθεί και  η εγκριση Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά του ∆ήµου Ελευσίνας.

∆εκατρείς συλλήψεις
πραγµατοποιήθηκαν , σε
ειδική επιχ είρηση της Γεν ι-
κής Αστυν οµικής ∆ιεύθυ-
ν σης Αττικής στον  Ασπρ-
οπυργο, για την  πρόληψη
και καταστολή της εγκληµα-
τικότητας στη ∆υτική Αττι-
κή, εν ώ προσήχ θησαν
τριάν τα δύο άτοµα.

Όσον  αφορά τους
συλληφθέν τες κατηγορ-
ούν ται για κατοχ ή ν αρκω-
τικών , κλοπή οχ ήµατος,
πλαστογραφία, αποδοχ ή
προϊόν των  εγκλήµατος και
παράβαση του ν όµου περί
όπλων , για καταδικαστικές αποφάσεις που εκκρεµούσαν  σε βάρος τους, για διακίν ηση λαθραίων  τσιγάρων , κλοπή
ηλεκτρικής εν έργειας και µη έκδοση ταυτότητας.

Παράλληλα, έγιν αν  τρεις προσαγωγές, δύο αν ηλίκων  και εν ός εν ηλίκου, στον  αν ακριτή αν ηλίκων , για συµµε-
τοχ ή σε επίθεση σε βάρος αλλοδαπού που διαπράχ θηκε προ ηµερών  στον  Ασπρόπυργο.

Επίσης, κατασχ έθηκαν  2 δεν δρύλλια κάν ν αβης, 4 γραµµάρια κάν ν αβης, 61.820 πακέτα λαθραίων  τσιγάρων  και
282 πακέτα καπν ού, 2 κυν ηγετικές καραµπίν ες, 1 αεροβόλο όπλο, 2 αυτοκίν ητα, 1 µοτοσικλέτα, καθώς και πλήθ-
ος αν ταλλακτικών  οχ ηµάτων  και εργαλείων .

Οι συλληφθέν τες, µε τη δικογραφία που σχ ηµατίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν  στον  εισαγγελέα Πληµµελει-
οδικών  Αθην ών .
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Συγκέν τρωση διαµαρτυρίας στην  Κεν τρική πλατεία
Αχαρν ών  και πορεία προς το δηµαρχείο την  ώρα
της συν εδρίασης του ∆.Σ για την  εγκληµατικότητα,

πραγµατοποιεί στις 18 Οκτωβρίου ο Σύλλογος εκπαιδευ-
τικών  «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ» µαζί µε τα εργατικά σωµατεία και
τους µαζικούς  φορείς του Μεν ιδίου και της Φυλής.

Ακολουθεί η σχετική αν ακοίν ωση:

Ο Σύλλογος µας µαζί µε τα εργατικά σωµατεία και τους
µαζικούς  φορείς του Μεν ιδίου και της Φυλής που υπο-
γράφουµε το παρόν  κείµεν ο καλούµε την  εργατική τάξη,
το λαό και τη ν εολαία της περιοχής σε οργάν ωση και
πάλη εν άν τια στην  πολιτική που γεν ν άει φτώχεια –
αν εργία – εξαθλίωση και γκετοποιεί την  περιοχή µας.

Η παρουσία της Κυβέρν ησης και του Υπουργού Προ-
στασίας του πολίτη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Αχαρν ών  για το ζήτηµα της εγκληµατικότητας αποτελεί
πρόκληση για το σύν ολο των  εργαζοµέν ων  και της ν εο-
λαίας της περιοχής και πρέπει ν α πάρει την  εργατική –
λαϊκή απάν τηση που της αξίζει.

Ιδιαίτερη πρόκληση είν αι το γεγον ός ότι η Κυβέρν ηση
και το Υπουργείο έρχεται λίγες µέρες µετά τις απαρά-
δεχτες δηλώσεις του Υπουργού της κ. Τσιρών η που
δήλωσε υπέρ της ν οµιµοποίησης ν αρκωτικών  ουσιών .

Η εγκληµατικότητα που αν απτύχθηκε και οξύν θηκε τα
τελευταία χρόν ια στην  περιοχή µας δεν  είν αι τυχαία.
Είν αι συγκεκριµέν η επιλογή των  κυβερν ήσεων  για ν α
συγκεν τρωθεί και ν α γκετοποιηθεί µακριά από το κέν τρο
της Αθήν ας, σε περιοχές που ζουν  φτωχά λαϊκά
στρώµατα (Μεν ίδι, Φυλή, Ασπρόπυργος) µε στόχο ν α
την  ελέγχουν  και ν α την  αξιοποιούν . Ας αφήσουν
λοιπόν  παλιοί (Ν∆ – ΠΑΣΟΚ) και «ν έοι»(ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ) διαχειριστές του συστήµατος τα κροκοδείλια
δάκρυα και το υποκριτικό εν διαφέρον .

Στην  περιοχή µας, ζουν  κατοικούν  και δουλεύουν
χ ιλιάδες µεροκαµατιάρηδες, φτωχά λαϊκά στρώµατα, άν ε-
ργοι που τα τελευταία χρόν ια εξαιτίας των  εγκληµατικών
πολιτικών ,  γν ώρισαν  ν έο χ τύπηµα στο εισόδηµα και
στα δικαιώµατά τους. Ειδικά η ακραία φτώχεια και
εξαθλίωση οδηγεί τµήµα του λαού στο περιθώριο και το
κάν ουν  εύκολη λεία των  διάφορων  κυκλωµάτων .

Η έλλειψη χώρων  άθλησης και πολιτισµού, η παν τελής
έλλειψη αν τιπληµµυρικής – αν τισεισµικής και αν τιπυρι-
κής προστασίας, το υποβαθµισµέν ο δίκτυο συγκοιν ω-
ν ιών , η άθλια κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία της

περιοχ ής, η υγειον οµική βόµβα της χ ωµατερής
εν τείν ουν  περισσότερο τα χ αρακτηριστικά γκετο-
ποίησης της περιοχής µας.

Αυτά τα µεγάλα λαϊκά προβλήµατα παρόλο τις διάφορες
εξαγγελίες, δέσµες µέτρων  και δεσµεύσεων  από πλευράς
της Κυβέρν ησης αλλά και της Ν∆ είν αι ακόµα παρών  και
µάλιστα οξύν ον ται.

Αυτά τα µεγάλα λαϊκά προβλήµατα θεωρούµε ότι
παίζουν  σηµαν τικό ρόλο και αν τικειµεν ικά αποτελούν
έδαφος για τη δράση διάφορων  εγκληµατικών  κυκλωµά-
των  µε χαρακτηριστικό αυτό της διακίν ησης των  ν αρ-
κωτικών  που έχουν  επίκεν τρο την  περιοχή µας. Αν  σε
αυτά, δεν  υπάρξουν  µέτρα και λύσεις τότε το πρόβληµα
θα έρχεται και θα επαν έρχεται όσες αστυν οµικές εκκαθ-
αρίσεις και εκκεν ώσεις κι αν  διεξαχθούν .

Η εγκληµατικότητα δεν  είν αι φυσικό φαιν όµεν ο.
Συν δέεται µε µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέρον τα, έχει –
αν  όχ ι τη στήριξη- την  αν οχή από κρατικούς µηχαν ι-
σµούς, καθώς και  διάφορες φασιστικές οµάδες που
έχουν  αν οιχ τή διασύν δεση µε αυτά τα κυκλώµατα.

Γίν εται αν τιληπτό ότι µιλάµε για οργαν ωµέν ο έγκληµα
µε λεία υπέρογκα κέρδη που είν αι πάν ω από θρησκεία,
χρώµα δέρµατος, τόπο καταγωγής των  διαπλεκόµεν ων
στις εγκληµατικές εν έργειες.

Συνεχίζεται στη σελ. 11

ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεγγκκλληηµµααττιικκόόττηητταα
στην κεντρική πλατεία Αχαρνών από συλλόγους και φορείς

ΣΣυυννααγγεερρµµόόςς  σσηηµµάάννεε  σσττηηνν
αασσττυυννοοµµίίαα  µµεεττάά  ααππόό

λληησσττεείίαα  σσεε  ττρράάππεεζζαα  σσττοο
ΧΧααϊϊδδάάρριι..

Η ληστεία στην τράπεζα στο Χαϊδάρι έγινε
χθες στις 10:30 σε υποκατάστηµα της Τράπεζας
Πειραιώς.

Οι δυο ληστές µπήκαν στο υποκατάστηµα της
τράπεζας µε τα όπλα στα χέρια. Απείλησαν
τους υπαλλήλους και άρπαξαν χρήµατα από τα
ταµεία.

Πριν προλάβει κανείς να αντιδράσει οι δρά-
στες βγήκαν στο δρόµο και αποµακρύνθηκαν
από το σηµείο πεζοί.

Παρά το γεγονός ότι η αστυνοµία ειδοποιήθη-
κε άµεσα δεν στάθηκε δυνατό να εντοπιστούν
οι δυο ληστές. Οι έρευνες στην περιοχή
συνεχίζονται.

Τιµώµενο πρόσωπο των φετινών εκδηλώσεων
ήταν ο Ασπρόπυργιος παραολυµπιονίκης της Άρσης

Βαρών Παύλος Μάµαλος.   

Οπολιτισµός είναι το ισχυρότερο αντίδοτο στα φαινόµενα
βίας και ρατσισµού, από τα όποια δεν είναι απαλλαγ-
µένη η δυτική Aττική, ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης

δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου µε τη λήξη του 6ου «Φεστιβάλ
Πολιτισµού και Γαστρονοµικών Προορισµών» που διοργάνωσε η
Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής το τριήµερο (13- 15/10) στο
κλειστό γυµναστήριο «Γ. Τσόκας» του δήµου Ασπροπύργου.
Τιµώµενο πρόσωπο των φετινών εκδηλώσεων ήταν ο Ασπρόπ-
υργιος παραολυµπιονίκης της Άρσης Βαρών Παύλος Μάµαλος.   

Ο πολυπολιτισµικός χαρακτήρας των εκδηλώσεων εκφράστηκε
µε παραδοσιακούς χώρους από τους εθνικοτοπικούς συλλόγους, οι οποίοι παρουσίασαν τις ιδιαιτερότητες της λαϊκής τους
παράδοσης, µέσα από την τελετουργία του ρυθµού και της κίνησης, αλλά και από τα ιδιαίτερα εδέσµατα των περιοχών τους.
Μεγάλη ήταν η συµµετοχή των πολιτών, οι οποίοι απόλαυσαν την ποικιλία των γαστρονοµικών γεύσεων σε όλη τη διάρκεια
του τριηµέρου, αλλά και την διαφορετικότητα των µουσικοχορευτικών εκφράσεων.   ∆ιότι «ο χορός είναι τέχνη, δεν είναι µόνο
κίνηση», όπως υπογράµµισε ο κ. Βασιλείου, προσθέτοντας ότι πρόκειται για πολύπλοκη διαδικασία, αφού µέσα από τις δια-
φορετικές µορφές του, µεταβιβάζεται η πολιτιστική κληρονοµιά από γενιά σε γενιά, ενώ επιτυγχάνεται η «αναγνώριση και απο-
δοχή των διαφορετικών ηθών και εθίµων, θρησκειών και ιδιαιτεροτήτων κάθε διαπολιτισµικής κοινωνίας».   

συνεχίζεται στη σελ. 4

Θανατηφόρο τροχαίο 
στα Άνω Λιόσια 

––  ΝΝεεκκρρόόςς  έέννααςς  2200χχρροοννοοςς  

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας  20χρονος σε τροχαίο
στα Άνω Λιόσια.
Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το µεσηµέρι της Παρασ-
κευής (13/10/2017), όταν σύµφωνα µε την
Αστυνοµία, η µηχανή που οδηγούσε ο άτυχος
20χρονος εξετράπη της πορείας του, κάτω από
αδιευκρίνιστες µέχρι στιγµής συνθήκες, και προ-
σέκρουσε σε δέντρο.
Για τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργείται
προανάκριση.

Αντιιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής:Αντιιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής:
Η αλληλεγγύη το ισχυρότερο αντίδοτο κατά της βίας και του ρατσισµού

ΜΜοουυσσιικκήή  κκααιι  πλήθος γαστρονοµικών γεύσεων 
σσττοο  66οο  ««ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ» σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  

ΦΦΦΦΩΩΩΩΤΤΤΤΟΟΟΟ    ΑΑΑΑΡΡΡΡΧΧΧΧΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    
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συνεχίζεται από τη σελ. 3

Σηµείωσε ότι αυτός είναι και στόχος της Περιφέρειας
Αττικής, µέσω του φεστιβάλ, να οργανώνει και να
διασώζει ένα µεγάλο µέρος της πολιτιστικής κληρονο-
µιάς και να λειτουργεί ως χώρος κοινωνικοποίησης και
µύησης στις αξίες και συµπεριφορές της κοινωνίας.
Από το πολιτιστικό περιεχόµενο του, επισήµανε ο κ.
Βασιλειου, «δυναµώνονται οι δεσµοί φιλίας, αλληλεγ-
γύης και ειρηνικής συνύπαρξης όλων -και χωρίς καµία
εξαίρεση- των πολιτών της ∆υτικής Αττικής. 

Τα χορευτικά  των Συλλόγων έδωσαν  τον καλύτερο
εαυτό τους, οι γαστρονοµικες γεύσεις ξεχωριστό τονο,
ενώ πολλή µεγάλη ιδιαίτερα την τελευταία ηµέρα ήταν
η συµµετοχή των πολιτών.

Ευχαριστουµε όλες και όλους για την συµµετοχή
τους, ανανεώνοντας για του χρόνου το ραντεβού µας
στο 7ο Πολιτιστικο φεστιβάλ, που θα γίνει σε κάποια
άλλη πόλη της ∆υτικης Αττικής !

Το αργότερο την πρώτη εβδοµάδα του Νοεµβρίου αναµέ-
νεται να εκδοθεί η προκήρυξη που αφορά στην υλοποίηση
προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας σε  34 δήµους της
χώρας για 7.685 θέσεις απασχόλησης µακροχρόνια ανέρ-
γων.

Αµέσως µετά τη δηµοσίευση της προκήρυξης οι ενδιαφερ-
όµενοι θα κληθούν να υποβάλουν τις αιτήσεις. Οι ωφελούµε-
νοι θα εργαστούν σε διάφορες υπηρεσίες των δήµων για διά-
στηµα οκτώ µηνών και µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Να σηµειωθεί ότι στόχος του συγκεκριµένου κύκλου του
προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας είναι η άµεση αντι-
µετώπιση της ανεργίας µακροχρόνια ανέργων ειδικά σε περ-
ιοχές µε υψηλά ποσοστά ανεργίας, ενώ ταυτόχρονα θα
έχουν τη δυνατότητα αναβάθµισης των προσόντων µε δρά-
σεις συµβουλευτικής και κατάρτισης, για να διευκολυνθεί η
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αναφορικά µε τη συµβουλευτική, στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆ θα
προσφέρονται δύο υποχρεωτικές συνεδρίες στους ωφε-
λούµενους, κατά την είσοδο και έξοδό τους στο πρόγραµµα,
χωρίς κόστος και µε όρους που θα εξειδικεύονται στην προ-
κήρυξη του ΟΑΕ∆.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες που καλύπτονται από το πρόγραµµα είναι οι
εξής: Κοινωνικοί φροντιστές, φωτογράφοι, γεωπόνοι, µηχανι-
κοί περιβάλλοντος, κτηνίατροι, βιβλιοθηκονόµοι, οικοδόµοι,

µηχανολόγοι µηχανικοί, δηµοσιογράφοι, βρεφοκόµοι, τοπο-
γράφοι, τραπεζοκόµοι, χειριστές Η/Υ, ψυκτικοί, λογοθεραπευ-
τές, ελαιοχρωµατιστές, νηπιαγωγοί, γενικών καθηκόντων,
οικονοµικού, δασολόγοι, δάσκαλοι, θεατρολόγοι, βοηθοί βρε-
φονηπιοκόµων, νοσηλευτές, οδηγοί, µάγειρες, ξεναγοί, κ.α.

Προϋποθέσεις συµµετοχής των ανέργων

Απαραίτητη προϋπόθεση για συµµετοχή στο πρόγραµµα
είναι οι υποψήφιοι ωφελούµενοι να είναι εγγεγραµµένοι άνε-
ργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ και πρέπει να ανήκουν
σε µία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆,
µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι
σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα
ανέργων του ΟΑΕ∆

Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆,
µέλη µονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται
κανείς

Εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα ανέρ-
γων του ΟΑΕ∆

Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού
τοµέα, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων πτυχιούχων του
ΟΑΕ∆

Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆
άνω των 29 ετών

Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆.

Υπενθυµίζουµε ότι ποσοστό 15% των θέσεων θα καλυφθεί
από ΑµεΑ, βάσει της νέας νοµοθεσίας Ιδιότητα δικαιούχου
του «Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

ΟΟΑΑΕΕ∆∆::  ΑΑρρχχέέςς  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  ηη  ππρροοκκήήρρυυξξηη  γγιιαα
ππρρόόσσλληηψψηη  77..668855  ααννέέρργγωωνν  σσεε  3344  δδήήµµοουυςς

--  ΕΕιιδδιικκόόττηηττεεςς  κκααιι  κκααττααννοοµµήή  θθέέσσεεωωνν

Κατανοµή θέσεων ανά
δήµο

Αγίας Βαρβάρας 105
Αιγάλεω 234
Αλεξάνδρειας 86
Αχαρνών 439
Βέροιας  173
Γρεβενών 77
∆έλτα 103
∆ράµας 195
Ήλιδας 114
Θεσσαλονίκης 1083
Ιλίου  288
Καρδίτσας  259
Καστοριάς 129
Κιλκίς 155
Κοζάνης 264
Κύµης – Αλιβερίου  66

Λαγκαδά 141
Λαυρεωτικής  52
Λαµιέων 247
Λεβαδέων 101
Μεγάρων 110
Νάουσας 66
Ναυπακτίας 92
Νέαπολης Συκεών 347
Νίκαιας – Ρέντη 450
Ξάνθης 337
Ορεστιάδας  44
Πατρέων 1058
Πετρούπολης 143
Πρέβεζας 86
Πύργου  211
Τρικκαίων 263
Φλώρινας  98
Χαλκηδόνας 69.
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 
ΚΚλλεειιδδωωµµέένναα  ΑΑΦΦΜΜ  γγιιαα  χχρρέέηη  σσττοουυςς  δδήήµµοουυςς

Με δέσµευση του τραπεζικού τους λογαριασµού
ή και δέσµευση του Αριθµού Φορολογικού
Μητρώου κινδυνεύουν εκατοντάδες χιλιάδες

οφειλέτες ληξιπρόθεσµων χρεών στους δήµους της
χώρας. Στο επόµενο βήµα ακολουθούν οι κατασχέσεις. 

Μόνο στον ∆ήµο Αθηναίων, σύµφωνα µε πληροφορίες,
ένα εκατοµµύριο οφειλέτες έχουν ληξιπρόθεσµα χρέη
συνολικού ύψους 325 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 70
εκατοµµύρια ευρώ αφορούν απλήρωτες κλήσεις. 

Στις εφορίες, τα φαινόµενα αγανακτισµένων φορολογο-
υµένων, οι οποίοι διαπίστωσαν πως το ΑΦΜ τους είναι
κλειδωµένο για κάθε συναλλαγή ή οι όποιες αποταµιεύσεις 

τους στην τράπεζα έχουν δεσµευθεί χωρίς να γνωρίζουν
τον λόγο, είναι καθηµερινό φαινόµενο. Οι απλήρωτες κλή-
σεις αποτελούν µια συνηθισµένη αιτία.

Παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν αρµόδιοι
παράγοντες του δήµου, αποστέλλονται ειδοποιητήρια
στους οφειλέτες πριν ξεκινήσει η διαδικασία µέτρων αναγ-
καστικής είσπραξης, δεν λείπουν τα φαινόµενα - συνήθως
λόγω αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας - όπου τα ραβασάκια
δεν φτάνουν στον προορισµό τους και οι φορολογούµενοι
διαπιστώνουν κατόπιν εορτής ότι ο ΑΦΜ τους έχει
κλειδώσει όταν ζητήσουν την έκδοση φορολογικής ενηµε-
ρότητας ή αναζητώντας την επιστροφή φόρων εισοδήµα-
τος.

Στη συνεδρίαση της ΕΕ του Ε∆ΣΝΑ την Τετάρτη 18/10/2017
ΗΗ  ««ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττοουυ  ρρόόλλοουυ  ττοουυ  ΕΕΜΜΑΑ  σσττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  ττωωνν  σσττόόχχωωνν  ττοουυ  ΠΠΕΕΣΣ∆∆ΑΑ»»

Στη συνεδρίαση της ΕΕ
του Ε∆ΣΝΑ, την Τετάρτη
18/10/2017, συζητείται
θέµα µε τίτλο:
«Ενίσχυση του ρόλου
του ΕΜΑ στην επίτευξη
των στόχων του
ΠΕΣ∆Α». Πρόκειται για
προσπάθεια υλο-
ποίησης της επέκτασης
της δυναµικότητας του
εργοστασίου επεξερ-
γασίας  σύµµεικτων απο-
ρριµµάτων στη Φυλή,
γνωστού και ως ΕΜΑΚ.
Για την επιλογή αυτή
έχει  ασκηθεί εντονότατη
κριτική, κατά την περίοδο διαµόρφωσης του νέου
περιφερειακού  σχεδιασµού διαχείρισης αποβλή-
των (ΠΕΣ∆Α) της Αττικής, αλλά και στη συνέχεια.

Το ∆ΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ χαρακτηρίζει την  επέκτα-
ση του ΕΜΑΚ «δώρο στους εργολάβους» 

Με αφορµή τη συζήτηση στην ΕΕ του Ε∆ΣΝΑ, το
∆ΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ του συντονισµού φορέων και
συλλογικοτήτων ∆υτικής Αττικής και ∆υτικής Αθή-
νας εξέδωσε ανακοίνωση µε την οποία χαρακ-
τηρίζει την επέκταση του ΕΜΑΚ «δώρο στους
εργολάβους» και καλεί τους δηµάρχους της ∆υτι-
κής Αττικής και ∆υτικής Αθήνας, την ΠΟΕ – ΟΤΑ
και το σωµατείο εργαζοµένων στον Ε∆ΣΝΑ, να

πάρουν ξεκάθαρη θέση και να αποτρέψουν τη
λήψη οποιασδήποτε απόφασης οδηγεί  στην
αύξηση της δυναµικότητας του ΕΜΑΚ στην Φυλή.

Ο δήµος Πετρούπολης,οργαν ών ει  κιν ητο-
ποίηση στις 24 Οκτωβρίου

Θυµίζουµε εδώ ότι  ο δήµος
Πετρούπολης,οργανώνει  κινητοποίηση στις 24
Οκτωβρίου για το οριστικό κλείσιµο του ΧΥΤΑ
Φυλής και επισηµαίνει στο κάλεσµα του προς τους
κατοίκους της περιοχής :  “Η χωµατερή της Φυλής
αποτελεί ενεργή υγειονοµική βόµβα και κρίσιµο
παράγοντα υποβάθµισης της ζωής της εργατικής
τάξης και των λαϊκών στρωµάτων  της πόλη µας και
γενικότερα της ∆υτικής Αθήνας και  του

Θριασίου.”Ο λαός της πόλης µας πρέπει
να ενηµερωθεί, να πάρει την υπόθεση στα
χέρια του, να οργανώσει την πάλη του και
να διεκδικήσει:

•    Να κλείσει άµεσα και οριστικά η χωµα-
τερή της Φυλής, να αποκατασταθεί  ο
χώρος και η ευρύτερη περιοχή, να µετεγ-
κατασταθεί σε ασφαλή θέση ο αποτεφρω-
τήρας, να απαγορευθεί κάθε νέα δραστηρ-
ιότητα διαχείρισης αποβλήτων στην
ευρύτερη περιοχή, να εκπονηθεί ολοκ-
ληρωµένη επιδηµιολογική µελέτη χωρίς
άλλες καθυστερήσεις.

•    Να ακυρωθεί η επιλογή του παλιού
Λατοµείου Μουσαµά ως χώρου υπο-
δοχής αποβλήτων.

•    Να καταργηθεί κάθε επιχειρηµατική
δράση στη διαχείριση των απορριµµάτων.

•    Να µη µετατοπιστούν τα βάρη στις πλάτες των
λαϊκών στρωµάτων µέσα από τα ανταποδοτικά τέλη
και µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

•    Να µπει τέρµα στην ιδιωτικοποίηση, στις Σ∆ΙΤ
και στις συµβάσεις παραχώρησης.

•    Να διασφαλισθούν απόλυτα όλοι οι εργαζό-
µενοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις, µε πλήρη
εργασιακά δικαιώµατα. Να µην απολυθεί κανένας
εργαζόµενος στους δήµους.”

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο

∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24
ΟΚΤΩΒΡΗ,ΣΤΙΣ 19:00,ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ “ΗΡΩΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821” (Στρογγυλή Πλατεία)



Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και η Περιφέρεια
Αττικής, διοργάνωσαν την Κυριακή 15 Οκτω-
βρίου 2017, λαϊκό αγώνα δρόµου µήκους 14

χιλιοµέτρων, υπό τον τίτλο «ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ
ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ: ΜΠΛΟΚ 15 (ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ) – ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ». Η διο-
ργάνωση αυτή εντάσσεται στον κύκλο δραστηριοτήτων
και εκδηλώσεων υπό τον γενικό τίτλο «Η ΑΘΗΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ», µε αφορµή την 12η Οκτωβρίου, ηµέρα
απελευθέρωσης της Αθήνας το 1944 από τα ναζιστικά
στρατεύµατα κατοχής.

Η εκκίνηση δόθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εθνικής Άµυνας ∆ηµήτρη Βίτσα, στις 08.30 το πρωί,
µπροστά από το κτήριο των µελλοθανάτων ΜΠΛΟΚ-15

εντός του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α’»
και ο τερµατισµός έγινε στον τόπο εκτελέσεων στο Σκο-
πευτήριο Καισαριανής, µπροστά στο Μουσείο Εθνικής
Αντίστασης, ακολουθώντας τη συνήθη διαδροµή που
επέλεγαν τα γερµανικά καµιόνια για να µεταφέρουν τους
µελλοθανάτους αγωνιστές. Μετά τον τερµατισµό οι
συµµετέχοντες επισκέφθηκαν τον χώρο εκτελέσεων και
κατέθεσαν λουλούδια.

Στον αγώνα δρόµου πήραν µέρος 360 αθλητές, ανά-
µεσα τους πολλοί σπουδαστές στρατιωτικών σχολών
καθώς και στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων. Συνολικά
τερµάτισαν στην Καισαριανή 360 δροµείς δηλαδή το
σύνολο αυτών που ξεκίνησαν από το Χαϊδάρι.  

Οι τρεις πρώτοι στην κατηγορία των ανδρών είναι:
Πρώτος ο Σµηνίας Ιωάννης Ζερβάκης µε χρόνο 50 λεπ.
και 17''. ∆εύτερος ο Νικόλαος Τσιδώνης σπουδαστής στη
Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας µε χρόνο
53 λεπ. και 52''. Τρίτος ο Ευθύµιος Ζαµπλάκος σπουδα-
στής στη ΣΜΥ µε χρόνο 56 λεπ. και 31''. 

Οι τρεις πρώτες στην κατηγορία των γυναικών είναι:
Πρώτη η εύελπις Καλλιόπη Γαβρά µε χρόνο 1 ώρα 7
λεπ. και 17''. ∆εύτερη η Μαρία Καλαϊτζή σπουδάστρια
στη ΣΜΥ µε χρόνο 1 ώρα 8 λεπ. και 10''. Τρίτη η Αρχι-
λοχίας Ευσταθία Ορφανίδου µε χρόνο 1 ώρα 9 λεπ. και
56''. 

Την τεχνική υποστήριξη του αγώνα είχε η Γραµµατεία
του ΑΣΑΕ∆ (Ανώτατο Συµβούλιο Αθλητισµού Ενόπλων
∆υνάµεων) σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής. Οι
δροµείς ήταν φορείς των µηνυµάτων που πετούσαν από
τα γερµανικά καµιόνια οι µελλοθάνατοι, καθώς στη φανέ-
λα τους µαζί µε τον αριθµό συµµετοχής τους ήταν τυπω-
µένα τα µηνύµατα των αγωνιστών.

Στην τελετή εκκίνησης στο Χαϊδάρι και στην τελετή τερµατισµού
στην Καισαριανή παρευρέθηκαν: Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εθνικής Άµυνας ∆ηµήτρης Βίτσας, ο Αναπληρωτής Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, ο Αναπληρωτής Υπο-
υργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Γιάννης Τσιρώνης, η
Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα ∆ούρου, η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Ελένη Αυλωνίτου εκ µέρους του προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων, η βουλευτής Άννα Καραµανλή εκ µέρους της Ν∆, η
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη και άλλοι εκπρόσωποι
κοµµάτων καθώς και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης. Επίσης
παρευρέθηκαν η Ειδική Γραµµατέας του ΥΠΕΘΑ Καλλιόπη
Παπαλεωνίδα, ο Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος Υπα-
ρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο Αντιστράτηγος Νικόλαος Μανούρης Γενικός
Επιθεωρητής Στρατού εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, ο Υπο-
ναύαρχος Παναγιώτης Λυµπέρης ΠΝ, εκπρόσωπος Αρχηγού
ΓΕΝ, ο Ταξίαρχος (Ι) Γεώργιος Φασουλάς εκπρόσωπος του
Αρχηγού ΓΕΑ, από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιεκδίκησης Οφειλών
της Γερµανίας προς την Ελλάδα (ΕΣ∆ΟΓΕ) ο Μανώλης Γλέζος,
ο Στέφανος Ληναίος και ο Αντιστράτηγος ε.α. ∆ηµήτρης Αλευρο-
µάγειρος. 

6-θριάσιο Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

ΗΗ  ΕΕΓΓΕΕ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ    
σσττηηνν  ΠΠααννεελλλλααδδιικκήή  
ΣΣυυννδδιιάάσσκκεεψψηη  γγιιαα  

ττηηνν  κκρρίίσσηη,,  σσττηηνν  ΚΚααββάάλλαα  
Οι Γυναίκες επισήµαναν ότι:
·         Σε περιόδους κρίσεις, πλήττονται πρώτα οι

γυναίκες και τα αδύναµα µέλη της οικογένειας. Οι
γυναίκες όµως, είναι αυτές που µε την ευρηµατικότητά
τους καταφέρνουν σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες να
κρατήσουν τη οικογένειά τους.

·         Ο δείκτης υλικής αποστέρησης µετρά την
αδυναµία των νοικοκυριών να ικανοποιήσουν συγκεκρι-
µένες βασικές ανάγκες που θεωρούνται κρίσιµες για την
ευηµερία και το επίπεδο διαβίωσης των ατόµων όπως
πληρωµή λογαριασµών κατάλληλη διατροφή επαρκή
θέρµανση µια βδοµάδα διακοπές και πρόσβαση σε
συγκεκριµένα καταναλωτικά αγαθά.

·         Η θέση των ελληνικών νοικοκυριών, ειδικά των
φτωχότερων, επιβαρύνεται δυσανάλογα από την άµεση
φορολόγηση, καθώς η αναλογία φόρου εισοδήµατος και
πλούτου ως προς το ακαθάριστο εισόδηµα του 20% των
πιο φτωχών νοικοκυριών ήταν υψηλότερη σε σχέση µε
το 20% των πλουσιοτέρων.

Από τις τοποθετήσεις, τις εισηγήσεις και τη συζήτηση
που ακολούθησε καταγράφηκε πως η κρίση είναι έµφυ-
λη και ότι είναι αναγκαία η εξάλειψη των στερεότυπων
αντιλήψεων για αυτό και θα πρέπει να υιοθετηθούν νέοι
τρόπο δράσης.

∆ιαπιστώθηκε επίσης πως πανελλαδικά δεν λειτουρ-
γούν ούτε οι ∆ηµοτικές, ούτε οι Περιφερειακές Επιτρο-
πές Ισότητας, παρότι έχουν συσταθεί και ότι οι θεσµοί
που συγκροτήθηκαν προκειµένου να αποτελέσουν αφετ-
ηρία γόνιµου διαλόγου για θέµατα Ισότητας, έχουν πλήρ-
ως αδρανοποιηθεί µε ευθύνη των δηµοτικών και περιφ-
ερειακών αρχών. Ότι αυτό αποτελεί ολέθριο λάθος, για
αυτό και τόσο οι δηµοτικές όσο και οι περιφερειακές
αρχές οφείλουν να επανεξετάσουν τη στάση τους στην
κατεύθυνση της ενεργοποίησης εκ νέου  των θεσµικών
αυτών οργάνων, µε βάση τα όσα διέπει η σχετική νοµοθ-
εσία για τη λειτουργία των δηµοτικών και περιφερειακών
επιτροπών Ισότητας.

Σε µία περίοδο που τα θέµατα της Ισότητας µπαίνουν
ξανά επιτακτικά στο προσκήνιο µε αφορµή την
υποχώρηση των δικαιωµάτων και των κατακτήσεων του
Γυναικείου Κινήµατος ελέω των µνηµονιακών πολιτικών
ΕΊΝΑΙ ΒΈΒΑΙΟ πως ακόµη και αν δεν υπήρχαν οι δηµο-
τικές και περιφερειακές επιτροπές Ισότητας θα έπρεπε
τώρα να τις δηµιουργήσουµε.

«ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ: ΜΠΛΟΚ 15
(ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ) – ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ». 
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ΕΕυυχχααρριισσττήήρριιαα  εεππιισσττοολλήή
κκααττοοίίκκωωνν  ττηηςς  οοδδοούύ  ΦΦιιλλίίπππποουυ

ππρροοςς  ττοο  ∆∆ήήµµοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ
ΓΓιιαα  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ  

κκαατταασσκκεευυήήςς  ααγγωωγγοούύ  όόµµββρριιωωνν  υυδδάάττωωνν  

Ευχαριστήρια επι-
στολή προς το ∆ήµα-
ρχο Χαϊδαρίου έστει-
λαν κάτοικοι της
οδού και της παρό-
δου Φιλίππου για
την ολοκλήρωση του
έργου κατασκευής
αγωγού όµβριων
υδάτων. Το έργο
περατώθηκε τον
Αύγουστο, λύνοντας
το χρόνιο πρόβληµα
των πληµµυρών
στην περιοχή έπειτα
ακόµα και από ήπιες
βροχοπτώσεις.
Πρόκειται για µια από τις δεκάδες παρεµβάσεις που
πραγµατοποιούνται σε ολόκληρο το ∆ήµο προκειµένου
να λύνονται τοπικής έκτασης προβλήµατα που
δυστυχώς έµεναν ανεπίλυτα επί σειρά ετών.

««ΜΜεείίννααµµεε  ΕΕµµεείίςς»»  σσττηη  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΕΕννόόττηητταα  ΦΦυυλλήήςς
Λόγια από καρδιάς για τον συγγραφέα είπαν  προλογίζοντας το βιβλίο του, 

ο Πρόεδρος των Ελλήνων Λογοτεχνών Λευτέρης Τζόκας καθώς και ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης
Σπύρος Μπρέµπος οι οποίοι εξήραν το ταλέντο αλλά και το ήθος του συγγραφέα. 

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

Έ
ναν ξεχωριστό συγγραφέα της Ηπείρου, είχε την
χαρά και την τιµή να φιλοξενήσει το βράδυ της
Παρασκευής 13 Οκτωβρίου η ∆ηµοτική Ενότητα

Φυλής. 
Πρόκειται για τον Θεσπρωτό Σωτήρη Λ. ∆ηµητρίου που

αποδεχόµενος την  πρόσκληση του Αντιδηµάρχου
Χασιάς Σπύρου Μπρέµπου ήρθε στον ∆ήµο Φυλής, από
την Ηγουµενίτσα όπου ζει µε την οικογένειά του,  προκει-
µένου να παρουσιάσει στο βιβλιόφιλο κοινό το 1ο του
συγγραφικό έργο «Μείναµε εµείς», από τις εκδόσεις
«ΕΠΤΑ  ΛΟΦΟΣ» 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σχετικά, ο συντοπίτης
του κι εξαίρετος µουσικός Γρηγόρης Πηλείδης « Με γλα-
φυρή πένα και µε το ολοζώντανο γλωσσικό ιδίωµα που
χρησιµοποιεί, µας µεταφέρει στην καθηµερινότητα των
Κουσοβιτσιωτών, αλλά ταυτόχρονα µας προσφέρει µια
πολύχρωµη τοιχογραφία των ιστορικών γεγονότων, µιας
από τις λιγότερο ιστορηµένες εποχές του θεσπρωτικού
αυτού χώρου. Στο βιβλίο ιστορούνται οι µάλλον άγνωστες
και σκοτεινές σελίδες της Θεσπρωτίας: Η εποχή της τουρ-
κοκρατίας, µε τα πρώτα σκιρτήµατα της εθνικής αφύπνι-
σης, αλλά και οι πιο πρόσφατες µε την αντίσταση ενάντια
στη ναζιστική κατοχή και την αλβανοτσάµικη βαρβαρότ-
ητα. Συνυφαίνει αρµονικά τη µυθοπλασία µε τα ιστορικά
γεγονότα. Μας ξεναγεί σ’ έναν κόσµο ηρωισµού και ανθ-
ρώπινων αδυναµιών, σκληρότητας, αλλά και γενναιότ-
ητας και αξιοπρέπειας, αναπλάθοντας τον αγώνα επιβίω-
σης των προγόνων της ιδιαίτερης πατρίδας του» T

Και πράγµατι ξεφυλλίζοντας ο αναγνώστης το βιβλίο του
Σωτήρη ∆ηµητρίου,  από τις πρώτες κιόλας σελίδες αντι-
λαµβάνεται ότι αυτό κουβαλά µια ανεκτίµητη κληρονοµιά
κι ένα υπέρτατο χρέος τιµήςT 

«Είναι η υπόσχεση στο παππού, στους παππούδες µας
που µε έκανε να γράψω αυτό το ιστορικό µυθιστόρηµα»
αναφέρει ο συγγραφέας, ο οποίος αναµφίβολα, ένιωσε
την ευτυχία της εκπλήρωσηςT

Όπως όλα όµως δείχνουν οι ανησυχίες του δεν σταµα-
τούν σε αυτό, καθώς οι ενασχολήσεις του εκτός της
συγγραφής είναι η µελέτη της ιστορίας, η ζωγραφική (έχει
ο ίδιος εικονογραφήσει το βιβλίο του) αλλά και η ποίηση. 

Όπως µάλιστα αποκάλυψαν οι διεθνώς διακεκριµένες
µουσικοσυνθέτριες και στιχουργοί Αρετή και Ιωάννα Σπα-
νοµάρκου (Περισσότερες πληροφορίες http://www.pal-
mosnews.gr/23525/arthrografia-sinentefkseis/areti-ioan-
na-spanomarkou-mousikosinthetries-stixourgoi/) που
ανηφόρησαν ως τη Χασιά για να µιλήσουν για το «Μείνα-
µε εµείς» στα χέρια τους βρίσκονται ήδη στίχοι του
Σωτήρη ∆ηµητρίου κι έπεται συνέχεια κι εκπλήξεις!  όπως
οι ίδιες υποσχέθηκαν. 

Για το βιβλίο του Θεσπρωτού συγγραφέα µίλησαν
επίσης η Οπτικός – οπτοµέτρης – καλλιτέχνης Πολυξένη
∆άλλα, ο σκηνοθέτης Νίκος Φουσέκης, ενώ αποσπάσµα-
τα από το βιβλίο του ανάγνωσαν µε τρόπο εξαίσιο οι ηθο-
ποιοί Πέτρος Αποστολόπουλος και Μαρία Γούλα. Άψογη
στο ρόλο της συντονίστριας υπήρξε και η νηπιαγωγός
Σταµατία ∆άλλα. 

Λόγια από καρδιάς για τον συγγραφέα είπαν άλλωστε
προλογίζοντας το βιβλίο του, ο Πρόεδρος των Ελλήνων
Λογοτεχνών Λευτέρης Τζόκας καθώς και ο οικοδεσπότης
της εκδήλωσης Σπύρος Μπρέµπος οι οποίοι εξήραν το
ταλέντο αλλά και το ήθος του συγγραφέα. 

Ο Σπύρος Μπρέµπος αναφέρθηκε στην φιλία του µε τον
Σωτήρη ∆ηµητρίου αλλά και στις κοινές καταβολές που
έχουν να κάνουν µε το Αρβανίτικο στοιχείο. Στην έναρξη
της εκδήλωσης µάλιστα ο Σπύρος Μπρέµπος θέλοντας
να προβάλει την ντόπια Παράδοση που όπως υπογράµ-
µισε έχει πολλά κοινά µε τη Θεσπρωτία, παρουσίασε τη
νυφική φορεσιά της Γριζοφόρας. 

Την εκδήλωση τίµησαν επίσης µε την παρουσία τους ο
Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος
Φιλίππου, ο πρώην ∆ήµαρχος Ζεφυρίου και Ηπειρώτης
στην καταγωγή Απόστολος Ζέρβας καθώς κι εκπρόσω-
ποι Συλλόγων Ηπειρωτών από γειτονικούς ∆ήµους. Όλοι
ευχήθηκαν στον Σωτήρη ∆ηµητρίου να είναι το βιβλίο του
καλοτάξιδο! 



8-θριάσιο Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

Ο∆ήµαρχος  Ασπροπύργου και Μέλος
του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε.,  κ. Νικόλαος
Μελετίου και ο ∆ήµαρχος του Πλοϊέ-

στι (Ploiesti) της Ρουµανίας, κ. Αντριάν Φλορίν
Ντόµπρε, σας προσκαλούµε να παρακολουθ-
ήσετε, τις Εκδηλώσεις, που συνδιοργανώσα-
µε,για την 1η Συνάντηση Εργασίας των Αδε-
λφοποιηµένων πόλεών µας,την Πέµπτη 19,και
την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017.Συγκεκρ-
ιµένα:

-Την Πέµπτη, 19 Οκτωβρίου, στις 11:00,
στην Αίθουσα Τελετών του Πνευµατικού Κέν-
τρου του ∆ήµου Ασπροπύργου, (στο κέντρο
της πόλης, Αλέκου. Παναγούλη 13),τη Συνάν-
τηση µε θέµα:

«Θεµελιώνοντας Συνέργειες, µεταξύ ∆ήµων,
κόµβων Ενέργειας & Βιοµηχανίας, στην Ελλά-
δα και τη Ρουµανία. Με τη συµµετοχή και τη
στήριξη Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων των δύο
Χωρών».

Συµµετέχουν: Το Πανεπιστήµιο Πετρελαίου
Φυσικού Αερίου και Ενέργειας του Πλοϊέστι/Ploiesti, και
Έλληνες, Ακαδηµαϊκοί Καθηγητές, εκπρόσωποι Τµηµά-
των, από τα Πανεπιστήµια Αθηνών, Ε.Μ.Π., Πειραιώς,
Πελοποννήσου, Χαροκόπειο, τα Ανώτατα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α-Τ.Ε.Ι)Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (Τµ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου) και Στερ-
εάς Ελλάδας (Τµ.∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού),
καθώς και στελέχη µεγάλων Εταιρειών, από την Αττική
και άλλες περιοχές της Ελλάδας, που έχουν κοινά χαρ-
ακτηριστικά µε τον Ασπρόπυργο και το Πλοϊέστι/Ploiesti.

* * *Την Πέµπτη, 19 Οκτωβρίου 2017, στις 20:00, τη
Συναυλίατης διεθνούς φήµης Φιλαρµονικής Ορχήστρας
του ∆ήµου Πλοϊέστι (Ploiesti),  “Πολ Κωνσταντινέσ-
κου”(¨Paul Constantinescu¨), στο Κινηµατοθέατρο του
∆ήµου Ασπροπύργου «Γαλαξίας» (Μιαούλη & Υψηλάν-
του, στο κέντρο της πόλης), µε έργα µεγάλων Ελλήνων
Συνθετών και τη Χορευτική Σύµπραξη του δηµοφιλούς
σχήµατος «Κύµατα»,της Ένωσης Ελλήνων Ρουµανίας,
που έρχεται στην Ελλάδα µε επικεφαλής τον Πρόεδρό
της, Βουλευτή του Κοινοβουλίου της Ρουµανίας και
Καθηγητήτου Πανεπιστηµίουτου Πλοϊέστι/Ploiesti, κ.
Γαβριήλ – Ντράγκο Ζησόπουλο.

* * * Την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017, στις 11:00,
στην Αίθουσα Τελετώντου Πνευµατικού Κέντρου του
∆ήµου Ασπροπύργου, τη Συνάντηση µε θέµα:«Αναζ-
ητώντας Επιχειρηµατικές Συνέργειες, Επενδυτικές
Ευκαιρίες, Στρατηγικές Συνεργασίες». Με τη συµµετοχή
Αντιπροσωπείας του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επι-
µελητηρίου της Περιφέρειας Πράχοβα/Prahova της
Ρουµανίας (µε έδρα το Πλοϊέστι/Ploiesti), µε επικεφαλής
τον Πρόεδρό του, εκπροσώπων Επιµελητηρίων, Συνδέ-
σµων, ∆ήµων, Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων και µεγάλων
Εταιρειών, από την Αττική και άλλες περιοχές της Ελλά-
δας, που έχουν κοινά χαρακτηριστικά µε τον Ασπρόπ-
υργο και το Πλοϊέστι/Ploiesti.

Με ιδιαίτερη τιµή,

Αντριάν Φλορίν                         Νικόλαος Ι. Μελετίου
Ντόµπρε                                 ∆ήµαρχος 
∆ήµαρχος Πλοϊέστι/ Ploiesti          Ασπροπύργου

Μέλος του ∆.Σ.
της Κ.Ε.∆.Ε

*Επιβεβαίωση Συµµετοχής: α) µε e-mail:grafeiodimarx-
ou@aspropyrgos.gr, ggdim@aspropyrgos.gr, β) µε
τηλεοµοιότυπο/fax: 210 5572276, γ) τηλεφωνικώς, στο
213 200 6514 ή στο 213 2006542 ( στην Κα Μαρία Τσο-
λερίδη / Γραφείο Γεν. Γραµµατέα ∆ήµου Ασπροπύργου).

Περίγραµµα των στόχων της 1ης Συνάντησης
(Πέµπτη, 19 Οκτωβρίου 2017, ώρα 11:00):

Με δεδοµένο ότι, οι δύο ∆ήµοι (Ασπροπύργου και Πλο-
ϊέστι) φιλοξενούν, στην ευρύτερη περιοχή τους, έξι (6)
µεγάλα ∆ιυλιστήρια Πετρελαίου, πολλές µεγάλες Βιοµ-
ηχανίες και χιλιάδες µικρότερες, αντιµετωπίζουν παρό-
µοια προβλήµατα και προκλήσεις.

Η συµµετοχή των δύο χωρών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, σε συνδυασµό µε τις άριστες, φιλικές τους σχέ-
σεις, είναι στοιχεία ικανά να θεµελιώσουν µια συνεργατι-
κή πορεία, µε σκοπό τη διεύρυνση των προοπτικών
τους και την ελαχιστοποίηση προβληµάτων και κιν-
δύνων που αντιµετωπίζουν. 

Στο σχεδιασµό µιας πορείας που θα αξιοποιεί προ-
γράµµατα και χρηµατοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε., καταλ-
υτικό ρόλο µπορεί να διαδραµατίσει η συνεργασία των
δύο ∆ήµων, αλλά και άλλων, απ΄ όλη τη Χώρα, µε  εξει-
δικευµένα Τµήµατα, Ερευνητικά Κέντρα και Επιστηµονι-
κά Εργαστήρια, από Πανεπιστήµια και Τεχνολογικά
Ιδρύµατα των δύο χωρών, τα οποία, για το σκοπό αυτό
κλήθηκαν να συµµετάσχουν στη Συνάντηση. 

Επιπλέον, οι διοργανωτές ∆ήµοι (Ασπροπύργου και
Πλοϊέστι) υπογραµµίζοντας τη σηµασία που αποδίδουν
σε πολυµερή συνεργατικά σχήµατα, κάλεσαν στη Συνάν-
τηση και τους ∆ηµάρχους κι άλλων περιοχών της Ελλά-
δας, όπου λειτουργούν ∆ιυλιστήρια, εν προκειµένω τον
∆ήµαρχο Ελευσίνας, τον ∆ήµαρχο Ευόσµου – Κορδε-
λιού της Θεσσαλονίκης, τον ∆ήµαρχο ∆έλτα της Θεσσα-
λονίκης και τον ∆ήµαρχο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρ-
ων της Κορινθίας. 

Επίσης, στη συνάντηση έχουν κληθεί και εκπρόσωποι
των µεγάλων Οµίλων Πετρελαιοειδών, που δραστηριο-
ποιούνται σε όλες τις προαναφερθείσες περιοχές. 

Τέλος, σηµειώνεται ότι, από τα µέσα του 19ου αιώνα, η
περιοχή του Πλοϊέστι είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα
εξόρυξης και διύλισης πετρελαίου, σε όλο τον κόσµο,
κόµβος Βιοµηχανίας και ∆ιαµετακοµιστικού Εµπορίου.    

Σύντοµη Παρουσίαση του προφίλ της οικονοµίας
στην πόλη Πλοϊέστι, πρωτεύουσα της Περιφέρειας
Πράχοβα της Ρουµανίας (για τη 2η Συνάντηση/

Παρασκευή, 20/10/2017, 11:00)

Το Πλοϊέστι απέχει 60 χµ. από το Βουκουρέστι και 45
χµ. από το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Χένρι Κοάντα, από το
19ο αιώνα, είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα εξόρυξης
και διύλισης πετρελαίου στον κόσµο, µε τέσσερα ∆ιυλι

στήρια σε λειτουργία, συνδεόµενα, µε
αγωγούς, µε το Βουκουρέστι, το λιµάνι
της Κωνστάντζας, στη Μαύρη Θάλασσα,
και το λιµάνι του ∆ούναβη Τζιούρτζιου. 

Η πόλη είναι συγκοινωνιακό κέντρο,
κοµβικό σηµείο πολλών ξένων επεν-
δύσεων, πολύ γνωστών, µεγάλων, πολ-
υεθνικών εταιρειών, όπως είναι οι: ¨OMV-
Petrom¨, ¨Lukoil¨, ¨ShellGas¨, ¨Timken¨,
¨Yazaki¨, ¨CocaCola¨, ¨Unilever¨,
¨BritishAmericanTobacco¨, ¨Federal-
Mogal¨, ¨Interbrew¨ κ.ά. Επίσης, πάρα
πολλές µικρότερου βεληνεκούς εταιρείες,
ανάµεσά τους και εβδοµήντα πέντε (75)
µεγάλες ελληνικές, δραστηριοποιούνται
στην περιοχή, που διαθέτει το δεύτερο
σηµαντικότερο σιδηροδροµικό κέντρο της
χώρας, το οποίο τη συνδέει µε την Τραν-
συλβανία και τη Μολδαβία. 

Το Πλοϊέστι, µε πληθυσµό που ξεπερνά 

τους 200.000 κατοίκους, εξυπηρετείται από 33 λεωφο-
ρειακές γραµµές, µε ένα στόλο λεωφορείων από τους
πιο σύγχρονους στη Ν.Α. Ευρώπη, που καλύπτει συνο-
λικό µήκος 415 χµ., δύο γραµµές τρόλεϊ, που έχουν
συνολικό µήκος 20 χµ., και δύο γραµµές τραµ, που
έχουν συνολικό µήκος 24 χµ. 

Τέλος, στην πόλη εδρεύει και µία από τις 20 Ελληνικές
Κοινότητες, της Ένωσης Ελλήνων Ρουµανίας, της
οποίας προεδρεύει ο Βουλευτής του Κοινοβουλίου της
Ρουµανίας, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πετρελαίου,
Φυσικού Αερίου και Ενέργειας, του Πλοϊέστι, κ. Γαβριήλ
Ντράγκος Ζησόπουλος, ο ρόλος του οποίου υπήρξε
καταλυτικός στην προσέγγιση και αδελφοποίηση των
∆ήµων Ασπροπύργου και Πλοϊέστι, καθώς και στη
διεύρυνση και εµβάθυνση της συνεργασίας τους.

Η Ένωση Ελλήνων Ρουµανίας, µε 11.000 µέλη,
Έλληνες, και 8.000 Φιλέλληνες, υλοποιεί δεκάδες Προ-
γράµµατα Εκµάθησης Ελληνικής Γλώσσας, σε όλη τη
Ρουµανία.

11ηη  ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΕΕρργγαασσίίααςς  ττωωνν  ΑΑδδεελλφφοοπποοιιηηµµέέννωωνν
ππόόλλεεωωνν  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  κκααιι  ΠΠλλοοϊϊέέσσττιι  

Θεµελιώνονται οι συνέργειες µεταξύ των 2 ∆ήµων, µε τη συµµετοχή και την
στήριξη Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων από Ελλάδα και Ρουµανία 

ΗΗΗΗ    ΥΥΥΥΠΠΠΠΟΟΟΟΓΓΓΓΡΡΡΡΑΑΑΑΦΦΦΦΗΗΗΗ    ΤΤΤΤΗΗΗΗΣΣΣΣ    ΑΑΑΑ∆∆∆∆ΕΕΕΕΛΛΛΛΦΦΦΦΟΟΟΟΠΠΠΠΟΟΟΟΙΙΙΙΗΗΗΗΣΣΣΣΗΗΗΗΣΣΣΣ    ΜΜΜΜΕΕΕΕ    ΑΑΑΑΝΝΝΝΤΤΤΤΙΙΙΙΠΠΠΠΡΡΡΡΟΟΟΟΣΣΣΣΩΩΩΩΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ
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Λύσεις για το πρόβληµα µε τις ανεπαρκείς διαβάσεις 
στο Χαϊδάρι ζητούν οι «Μαµάδες στο ∆ρόµο»

Το θέµα των ανεπαρκών διαβά-
σεων στο Χαϊδάρι αναδεικνύουν
οι «Μαµάδες στο ∆ρόµο», ενώ µε

επιστολή τους προς τον ∆ήµαρχο Μιχάλη
Σελέκο ζητούν να προχωρήσει ο ∆ήµος
και οι υπηρεσίες του , µε τον πλέον άµεσο
τρόπο στις αναγκαίες παρεµβάσεις για
την ασφάλεια όλων των δηµοτών .

Ακολουθεί η σχετική επιστολή τον
∆ήµαρχο Χαϊδαρίου

Χαϊδάρι, 5 Οκτωβρίου 2017

Από:«Μαµάδες στο ∆ρόµο»
Παράρτηµα Χαϊδαρίου

Προς:∆ήµαρχο κ. Μ. Σελέκο και ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο,

∆ήµος Χαϊδαρίου,
Στρ. Καραϊσκάκη 138
124 61 Χαϊδάρι

Θέµα: Επικίνδυνη για τους πολίτες του
∆ήµου η ανεπάρκεια διαβάσεων

Αγαπητέ κ. ∆ήµαρχε, κυρίες και κύριοι
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,

Κάθε µέρα στους Ελληνικούς δρόµους
σκοτώνονται έξι άνθρωποι, ενώ περισσό-
τεροι από 300 τραυµατίζονται. Ένα στα
πέντε θανατηφόρα τροχαία αφορά παρά-
συρση πεζού.

Σε δρόµους µε µεγάλη κίνηση και
αυξηµένες ταχύτητες, οι κίνδυνοι για ένα
σοβαρό δυστύχηµα µε θύµα πεζό είναι
ιδιαίτερα αυξηµένοι. Τα φανάρια και οι
διαβάσεις πεζών αυξάνουν κατακόρυφα
την προσφερόµενη ασφάλεια.

Ασφαλώς κατανοείτε πως όλοι µας
είµαστε πεζοί, ακόµη και όσοι οδηγούµε,
από τη στιγµή που θα βάλουµε τα κλειδιά
του οχήµατός µας στην τσέπη.

Όταν κινούµαστε χωρίς την προστασία
αερόσακκου, ζώνης ασφαλείας και κρά-
νους, θα έπρεπε να απολαµβάνουµε
µεγαλύτερη ασφάλεια. Οι χώροι στους
οποίους κινούµαστε θα έπρεπε να είναι
επαρκείς, σωστά σχεδιασµένοι και να µας
παρέχουν προστασία από τα διερχόµενα
οχήµατα.

Όµως, µολονότι ο δήµος µας
διασχίζεται από σηµαντικές οδικές
αρτηρίες µε βαρύ φόρτο οχηµάτων,
παρατηρείται ανεπάρκεια σωστών
υποδοµών για την κίνησή µας και
ιδιαίτερα έλλειψη σηµείων στα οποία
µπορούµε να διασχίσουµε το δρόµο
µε ασφάλεια.

Για το λόγο αυτό, οι «Μαµάδες στο
∆ρόµο» και οι φίλοι µας, ζητούµε να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διαβά-
σεις για τους πεζούς στα κεντρικότερα
σηµεία του δήµου µας.

Συγκεκριµένα ζητούµε:⦁ Να επαναβαφούν οι διαγραµ-
µίσεις σε όλες τις υπάρχουσες διαβά-
σεις, ιδιαίτερα όπου ήδη υπάρχουν
«πεζοφάναρα» και διασταυρώσεις,
όπως στις οδούς Φαβιέρου, Αγωνιστών
Στρ/δου Χαϊδαρίου, Στρ. Καραϊσκάκη,
Κύπρου, Γ. Παπανδρέου, Ηρώων Πολ-
υτεχνείου, κ.ά.⦁ Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις δια-
σταυρώσεις οδών από όπου διέρχονται
γραµµές λεωφορείων, όπως π.χ. οι οδοί
∆ωδεκανήσου και Πλαστήρα.⦁ Όπου οι στάσεις βρίσκονται µακριά
από διαβάσεις, να δηµιουργηθούν διαβά-
σεις σε λογική απόσταση, ούτως ώστε να
περιοριστεί ο αριθµός (και ο κίνδυνος)
των παράνοµων διασχίσεων.⦁ Να δηµιουργηθούν άµεσα διαβάσεις
για την προστασία των µαθητών κοντά σε
όλα τα σχολικά συγκροτήµατα, καθώς
επίσης και γύρω από νηπιαγωγεία και
βρεφονηπιακούς σταθµούς.⦁ Να δηµιουργηθούν άµεσα διαβάσεις
για την προστασία των αθλούµενων αλλά
και των φιλάθλων σε όλες τις εισόδους
αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως το
∆ηµοτικό Κολυµβητήριο στην οδο Αγ.
Στρδου Χαϊδαρίου.⦁ Να δηµιουργηθούν άµεσα διαβάσεις
κοντά στις εισόδους παιδικών χαρών και
άλλων χώρων αναψυχής, όπως ο ∆ιοµή-
δειος Κήπος.

⦁ Να προστατευθούν οι διαβάσεις από
την παράνοµη στάθµευση (που εµποδίζει
την ορατότητα ή ακόµη και τη διάσχιση,
αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους πεζούς)
είτε µε σταθερά εµπόδια είτε µε συνεχή
αστυνόµευση.⦁ Να διασφαλιστεί η ανεµπόδιστη πρό-
σβαση στις διαβάσεις, µε επισκευή των
χαλασµένων πεζοδροµίων και ορθολο-
γικότερη κατανοµή του αστικού εξοπλι-
σµού, ώστε να µη δηµιουργούνται εµπό-
δια για ΑΜΕΑ, ηλικιωµένους και παιδικά
καροτσάκια.⦁ Να τοποθετηθούν µειωτήρες
ταχύτητας προ των διαβάσεων, ή άλλα
µέσα µείωσης της ταχύτητας των οχηµά-
των, σύµφωναµε τις διεθνώς εφαρµοζό-
µενες πρακτικές.⦁ Να τοποθετηθεί επαρκής φωτισµός
σε κάθε διάβαση.⦁ Να καθιερωθεί και στο ∆ήµο µας το
διεθνώς συνιστώµενο όριο ταχύτητας των
30 χιλιοµέτρων/ώρα σε περιοχές
κατοικίας.⦁ Να γίνεται συστηµατικός έλεγχος των
υπερβάσεων των ορίων ταχύτητας έως
τη σταδιακή εξάλειψη του φαινοµένου
εντός των ορίων του ∆ήµου.

Οι «Μαµάδες στο ∆ρόµο» πιστεύουµε
πως οι παραπάνω παρεµβάσεις είναι
απαραίτητες για την ασφάλεια όλων των
δηµοτών και ότι πρέπει να γίνουν άµεσα,
πριν κάποιο τροχαίο µας υπενθυµίσει την
αναγκαιότητά τους. Ακόµη και µέσα στις
παρούσες οικονοµικές συγκυρίες, το
κόστος τους είναι µικρό σε σύγκριση µε το
αναµενόµενο όφελος: όχι µόνο θα προω-
θήσουν θεαµατικά την αίσθηση ασφάλει-
ας κάθε δηµότη, αλλά, αποτρέποντας την
πιθανότητα τροχαίου, είναι πιθανό πως
θα σώσουν τις ζωές συµπολιτών µας.

Για τους παραπάνω λόγους, σας
ζητούµε να σκύψετε πάνω από το πρόβ-
ληµα και να αναλάβετε άµεσα δράση για
τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας
και την προστασία της ζωής όλων των
δηµοτών.

Ευελπιστούµε πως οι προτάσεις µας
θα εισακουστούν και θα οδηγήσουν σε
µέτρα µε τα οποία ωφεληθούν όλοι οι
κάτοικοι του Χαϊδαρίου.

Με τιµή,
Ήλια Ιατρού,
Εκπρόσωπος Τύπου,
Μαµάδες στο ∆ρόµο,
mamastodromo@gmail.com
Ελισάβετ Μπούρα,
Υπεύθυνη Παραρτήµατος Χαϊδαρίου
mamastodromo@gmail.com

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr
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ΒΒρρααββεείίοο  ΠΠρρωωττοοεεµµφφααννιιζζόόµµεεννοουυ  ΣΣκκηηννοοθθέέττηη
σσττηη  ΣΣοοφφίίαα  ΕΕξξάάρρχχοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ττααιιννίίαα  ««PPAARRKK»»

Το «PARK» είναι γυρισµένο σχεδόν εξ' ολοκλήρου
στο Ολυµπιακό χωριό και τις αθλητικές 

εγκαταστάσεις των Ολυµπιακών Αγώνων

Το 23ο ∆ι εθνές Φεστι βάλ Κι ν-
ηµατογράφου της Αθήνας -
Νύχτες Πρεµι έρας, µας κράτ-

ησε συντροφι ά µέσα από µί α
πληθώρα καλών και  ενδι αφερόντων
αφι ερωµάτων και  ται νι ών, από τον
ελληνι κό, τον ευρωπαϊ κό και  τον παγ-
κόσµι ο κι νηµατογράφο.

Η Κρι τι κή Επι τροπή γι α το ∆ι εθνές
∆ι αγωνι στι κό Τµήµα του 23ου ∆ι εθ-
νούς Φεστι βάλ Κι νηµατογράφου της
Αθήνας - Νύχτες Πρεµι έρας αποτε-
λούνταν από τους:

Κερέµ Αγι άν / Kerem Ayan (Πρόεδρ-
ος), δι ευθυντής στο Istanbul Film
Festival

Άλεξ Ρί τµαν / Alex Ritman, ανταποκρ-
ι τής του Ηνωµένου Βασι λεί ου γι α το
Hollywood Reporter

Τζόνα Α. Νατσάρο / Giona A.
Nazzaro, εκπρόσωπος της Εβδοµά-
δας Κρι τι κής στο Φεστι βάλ της
Βενετί ας, κρι τι κός κι νηµατογράφου,
συγγραφέας και  δηµοσι ογράφος.

Ντόρι ς Κουν / Doris Kuhn, µέλος του
Werkstattkino και  κρι τι κός κι νηµατο-
γράφου στα Süddeutsche Zeitung και
Filmdienst

Γι ασµί ν Μπέι σι κ / Jasmin Basic,
ι στορι κός κι νηµατογράφου και
συντονί στρι α, που συνεργάζεται  µε 

δι άφορα φεστι βάλ στην Ελβετί α και
στο εξωτερι κό

Τα Βραβεί α των Πρωτοεµφανι ζόµε-
νων Καλλι τεχνών

Η κι νηµατογραφι κή φλόγα του
«PARK» της Σοφί ας Εξάρχου και  η
φρεσκάδα του Θανάση Πετρόπουλου
γι α τον ρόλο του στο «Όντως
Φι λι ούνται ;» του Γι άννη Κορρέ και  της
∆ήµητρας Βλαγκοπούλου γι α τον ρόλο
της στο «PARK», αποτέλεσαν τους νι κ-
ητές των Βραβεί α των Πρωτοεµφα-
νι ζόµενων Καλλι τεχνών.

Η Κρι τι κή Επι τροπή του ∆ι αγωνι -
στι κού αποτελούνταν από τη κα
Μαρί α Χατζάκου (Πρόεδρος), κι ν-
ηµατογραφι κή παραγωγό και  µου-
σι κό, την κα Χρι στί να Μουµούρη, ∆ι ε-
υθύντρι α Φωτογραφί ας, τον κ. Έκτορα
Λυγί ζο, σκηνοθέτη και  ηθοποι ό, τον κ.
Κωστή Μαραβέγι α, τραγουδοποι ό
και  συνθέτη και  την κα Μαρί να Τσι κ-
λητήρα, κρι τι κό κι νηµατογράφου.
Αναλυτι κά:

Βραβεί ο Πρωτοεµφανι ζόµενου
Σκηνοθέτη

Το Βραβεί ο Πρωτοεµφανι ζόµενου 

Σκηνοθέτη απονεµήθηκε στη Σοφί α
Εξάρχου γι α την ται νί α «PARK». Ο
σκηνοθέτης Έκτορας Λυγί ζος, που
παρουσί ασε και  παρέδωσε το βρα-
βεί ο, ανέφερε πρι ν τη βράβευση ότι  

«επι λέξαµε την πρώτη ται νί α που
µας συγκί νησε γι α την ορµή της, γι α
τον τρόπο της να εκφραστεί  κι νηµατο-
γραφι κά, µε δηµι ουργι κή αξι οποί ηση
του χώρου και  των ηθοποι ών».

Η Σοφί α Εξάρχου ευχαρί στησε την
επι τροπή και  τι ς Νύχτες Πρεµι έρας
δηλώνοντας ότι  «επει δή στην ται νί α
όλοι  ήµασταν πρωτοεµφανι ζόµενοι ,
όλοι  µαζί  πήραµε το πρώτο βραβεί ο.
Η πρώτη ται νί α εί ναι  τροµακτι κή και
εννοώ ότι  προκαλεί  τρόµο. Ευχαρι -
στώ πολύ τους συνεργάτες µου που
τον µοι ραστήκαµε».

Το «PARK» γυρι σµένο σχεδόν εξ'
ολοκλήρου στο Ολυµπι ακό χωρι ό και
τι ς αθλητι κές εγκαταστάσει ς των
Ολυµπι ακών Αγώνων µι λάει  γι α την
Αθήνα 10 χρόνι α µετά τους Ολυµπι α-
κούς του 2004. 

Μι α ται νί α γι α την άνοδο και  την
πτώση µι ας πόλης, που θα µπορούσε
να εί ναι  οποι αδήποτε, και  των ανθ-
ρώπων της και  ταυτόχρονα µι α ι στο-
ρί α γι α την ωµή ενέργει α της εφη-
βεί ας και  τη βί α της ενηλι κί ωσης.

«Ζωγραφίζοντας µε τα παιδιά
στο Μπαγκλαντές»

Το τµήµα Πολιτισµού του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου
Ελευσίνας σε συνεργασία µε το Σύλλογο Εθελοντών

Θριασίου Πεδίου, παρουσιάζει εκδήλωση – διάλεξη µε
την εικαστικό Μαρίβα Ζαχάρωφ την Τετάρτη στις 18

Οκτωβρίου 2017 στην ισόγεια αίθουσα «Το Στέκι µας»
του Πολιτιστικού Κέντρου επί των οδών Κίµωνος 11 και
Παγκάλου (πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου)

και ώρα 19:30. 
Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι  «Ζωγραφίζοντας µε τα

παιδιά στο Μπαγκλαντές». 
Η Μαρίζα Ζαχάρωφ, εικαστικός διεθνώς βραβευµένη

και παιδαγωγός θα αναφερθεί µε την βοήθεια φωτογρα-
φικού υλικού στην εµπειρία της, από το µακρινό της

ταξίδι στο Μπαγκλαντές. 

Ποια δάνεια τοποθετούν οι τράπεζες στην
πλατφόρµα ηλεκτρονικών πλειστηριασµών

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις στρατηγικών κακοπληρ-
ωτών που διαθέτουν και σηµαντικά εισοδήµατα και ικανά
περιουσιακά στοιχεία και µπορούν να εξυπηρετήσουν το

δάνειο τους, αλλά συνειδητά δεν το κάνουν, επιλέγουν οι τράπε-
ζες να εισάγουν στην πλατφόρµα ηλεκτρονικών πλειστηριασµών
που εκτιµάται ότι θα ξεκινήσουν στα τέλη του επόµενου µήνα.
Όπως αναφέρουν και διαβεβαιώνουν τραπεζικές πηγές αλλά

και διοικητικά στελέχη τραπεζών σε δηµόσιες παρεµβάσεις τους
«οι τράπεζες δεν έχουν κανένα λόγο να στραφούν κατά των
αδύναµων δανειοληπτών, ούτε και έχουν ως στόχο τα µικρής
αξίας ακίνητα, που έχουν µεγάλη µεν σηµασία για τους πολίτες,
περιορισµένη δε οικονοµική αξία για τις ίδιες. Μάλιστα όλη την
περίοδο της κρίσης στάθηκαν δίπλα στους συνεπείς δανειολή-
πτες».
Ειδικότερα, επιτελικά στελέχη τραπεζών σε δηµόσιες παρεµβά-

σεις τους τονίζουν ότι οι συνεργάσιµοι δανειολήπτες που αντιµε-
τωπίζουν προβλήµατα ή και αδυναµία αποπληρωµής των
δανείων δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν. Αναφέρουν
µάλιστα χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει ούτε ένας συνεργάσι-
µος δανειολήπτης που να µη βρήκε ανταπόκριση από τις τρά-
πεζες», τονίζοντας ότι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές τελικά
«δρουν» σε βάρος όχι µόνον των τραπεζών αλλά κυρίως όσων
πραγµατικά αντιµετωπίζουν πρόβληµα και είναι πραγµατικά
αδύναµοι.
Αντίθετα οι δανειολήπτες οι οποίοι θα χαρακτηριστούν ως µη

συνεργάσιµοι και ως στρατηγικοί κακοπληρωτές θα βρεθούν στο
στόχαστρο των τραπεζών καθώς φαίνεται ότι και οι 4 συστηµικές
τράπεζες επιταχύνουν τις ενέργειες για τον άµεσο πλειστηρια-
σµό των ακινήτων αυτής της κατηγορίας των δανειοληπτών.

Στο επίκεντρο τα ενεργειακά
Τι θέλουν οι Αµερικάνοι από την Ελλάδα

Ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενεργειακοί δρόµοι, οικονοµία µαζί µε
επενδύσεις. Το τρίπτυχο αυτό τα λέει όλα για το ταξίδι Τσίπρα στις ΗΠΑ και τη συνάντηση που θα
έχει σήµερα Τρίτη µε τον Ντόναλντ Τράµπ.

Αν η ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου µετά και την επιδείνωση των αµερικανο-τουρκικών
σχέσεων θα είναι η µια βασική πτυχή των επαφών του Αλέξη Τσίπρα, η άλλη είναι σίγουρα η ενέργεια. 

Οι ΗΠΑ θέλουν να αξιοποιήσουν περισσότερο παρά ποτέ την Ελλάδα ως πλατφόρµα για την προώθηση
των ενεργειακών τους συµφερόντων. Η εκλογή Τράµπ δεν διαφοροποίησε τις ενεργειακές ισορροπίες στην
περιοχή, και τον στρατηγικό στόχο των ΗΠΑ για απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία, παρά την ρητορική
που ο ίδιος είχε προεκλογικά καλλιεργήσει.

Στη πράξη, οι αµερικανοί βλέπουν την Ελλάδα σαν "πύλη" για την προώθηση των ενεργειακών τους επι-
διώξεων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης όπου θα επιχειρήσουν τα επόµενα χρόνια να σπάσουν την
επικυριαρχία της Μόσχας και - γιατί όχι- να καλύψουν τις ανάγκες των γύρω χωρών µε αµερικανικό σχιστολιθ-
ικό αέριο, σε περίπτωση οριστικής διακοπής της ρωσικής όδευσης από την Ουκρανία.Τρία καταρχήν έργα
που διέρχονται από την Ελλάδα ή εδράζονται σε αυτήν, εξυπηρετούν την αµερικανική στόχευση. Εκτός του
αγωγού Trans Adriatic Pipeline (TAP) που προορίζεται να µεταφέρει το φυσικό αέριο του Αζερµπαϊτζάν µέσω
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ενδιαφέρον εστιάζεται µε εκθετικό ρυθµό στον κάθετο ελληνο-βουλγαρ-
ικό άξονα (IGB) και στον πλωτό τερµατικό σταθµό φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη.

Στα τρία αυτά έργα αναφέρεται µε κάθε ευκαιρία ο αµερικανός πρέσβης Τζεφρι Πάιατ, ενώ τυχαίο δεν ήταν
το ενδιαφέρον που είχε επιδείξει τον Νοέµβριο του 2016 κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο τότε πρόεδρος
Οµπάµα.  Και τα τρία συµβάλουν στη διαφοροποίηση των πηγών και οδών εφοδιασµού της περιοχής, άρα
σον περιορισµό της ρωσικής επικυριαρχίας. Συνοψίζοντας :

O TAP έχει κατασκευασθεί σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50%, και το 2020 εκτιµάται ότι θα είναι σε θέση να
παραδώσει στην Ευρώπη το πρώτο αέριο από το κοίτασµα Shah Deniz II στο Αζερµπαιτζάν, εισάγοντας µία
νέα πηγή ενέργειας στο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο.

Ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός (IGB) προβλέπεται να ξεκινήσει να κατασκευάζεται το 2018 και να ολοκληρ-
ωθεί το 2020, µε σκοπό να διασυνδεθεί µε τον TAP, αλλά και να µεταφέρει καταρχήν στη Βουλγαρία, ακόµη
και αµερικανικό σχιστολιθικό αέριο, µέσω της Αλεξανδρούπολης.

Το project του σταθµού υγροποιηµένου αερίου LNG της Αλεξανδρούπολης έχει ενταχθεί στα έργα ευρωπαϊ-
κού ενδιαφέροντος της Ε.Ε. και προχωρά µε την απόλυτη στήριξη των ΗΠΑ. Το βλέπουν ως ένα προ-
νοµιακό σηµείο εισόδου του αµερικανικού σχιστολιθικού αερίου στην Ευρώπη για τη µεταφορά
του µέσω του IGB στα ρωσοκρατούµενα Βαλκάνια. 

Τυχαίο προφανώς δεν είναι ότι παραµονές του ταξιδιού Τσίπρα στις ΗΠΑ, η ∆ΕΠΑ υπέγραψε
συµφωνία µε την εταιρεία Gastrade (όµιλος Κοπελούζου) που αναπτύσει το project της Αλεξανδρ-
ούπολης για την είσοδό της στο έργο. Μάλιστα η συµφωνία προβλέπει τα επόµενα βήµατα για τη
συµµετοχή της ∆ΕΠΑ στο µετοχικό κεφάλαιο της Gastrade, καθώς και τις κοινές προσπάθειες
των δύο πλευρών για την εµπορική ανάπτυξη του έργου. 

Τα πάντα υποδηλώνουν ένα αυξανόµενο αµερικανικό ενδιαφέρον για την περιοχή. Σε αυτή την
προσέγγιση, µπορεί τη µεγαλύτερη µέχρι σήµερα δηµοσιότητα να έχει ο αγωγός TAP, το πιο στρ-
ατηγικό ωστόσο έργο είναι ο "κάθετος άξονας" Βουλγαρίας- Ρουµανίας-Σερβίας-Ουγγαρίας που
σταδιακά ανοίγει.
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Είν αι ζήτηµα ότι ο κεν τρικός προσαν ατολισµός της αστυν οµίας δεν  είν αι η προ-
στασία του εργαζόµεν ου λαού, του άν εργου, του ν έου από το οργαν ωµέν ο έγκληµα
αλλά αν τίθετα είν αι η έν ταση της καταστολής απέν αν τι σε κάθε αγών α που αυτοί
διεξάγουν .

Πριν  λίγες µέρες τα Σωµατεία και οι Φορείς της περιοχ ής µας ήρθαν  αν τιµέτωποι µε
τις αστυν οµικές δυν άµεις στο Υπουργείο Παιδείας όπου πραγµατοποίησαν  κιν ητο-
ποίηση για τα οξυµέν α προβλήµατα στα σχ ολεία της περιοχ ής µας.

Κάθε µέρα στην  περιοχ ή µας γιν όµαστε θεατές του έργου της αστυν οµίας που τα
βάζει µε τα θύµατα των  κυκλωµάτων  ν αρκωτικών  και αφήν ει τους θύτες, τα µεγάλα
επιχ ειρηµατικά συµφέρον τα που παρασκευάζουν  τις ουσίες και τις µεταφέρουν  στο
απυρόβλητο.

Καλούµε το λαό και τη ν εολαία της περιοχής ν α συσπειρωθεί στα σωµατεία του,
τους συλλόγους του, στους φορείς του εργατικού-λαϊκού κιν ήµατος και ν α διεκδικήσει
οργαν ωµέν α µέτρα και λύσεις που ν α χ τυπάν ε τη ρίζα του προβλήµατος.

Κάθε άλλη λογική µέσα στο κίν ηµα αν τικειµεν ικά έχ ει σκοπό ν α εκτον ώσει, ν α
θολώσει το τοπίο για τον  πραγµατικό έν οχ ο, ακόµη και ν α καλλιεργήσει αυταπάτες
για το ρόλο του κρατικού µηχ αν ισµού.

Εν τάσσουµε την  πάλη µας εν άν τια στην  εγκληµατικότητα, στη συν ολικότερη πάλη
του κιν ήµατος εν άν τια στη φτώχ εια, την  εξαθλίωση την  αν εργία και των  µεγάλων  λαϊ-
κών  προβληµάτων  που αν τιµετωπίζουν  οι εργαζόµεν οι και ο λαός. Στην  πάλη εν άν -
τια στα ν αρκωτικά και στο διαχ ωρισµό µαλακών  -σκληρών  που διαχ ρον ικά προωθ-
ούν  οι εκάστοτε κυβερν ήσεις.

∆ε χ ωράει καµία απογοήτευση. Είν αι ώρα για αγών α και δράση για τη ζωή που µας
αξίζει. Αυτή τη ζωή καν είς δε θα µας τη χ αρίσει. Με τον  αγών α µας θα τη διεκδική-
σουµε και θα την  κατακτήσουµε.

ΟΛΟΙ στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ώρα 18:00
στην  Κεν τρική Πλατεία του Μεν ιδίου.

Θα ακολουθήσει πορεία στο ∆ηµαρχ είο Αχ αρν ών

««ΒΒΡΡΟΟΧΧΗΗ»»  ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΩΩΝΝ««ΒΒΡΡΟΟΧΧΗΗ»»  ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΩΩΝΝ
««ΣΣάάλλοοςς»»  µµεεττάά  ααππόό  εελλέέγγχχοουυςς  σσεε  ττρρόόφφιιµµαα..    
ΝΝοοθθεείίαα,,  ααννττιιββιιοοττιικκάά  κκααιι  κκοολλοοββαακκττηηρρίίδδιιαα

ΠΠερισσότερες από 3.000 καταγγελίες καταναλωτών για νοθευµένα
και ακατάλληλα τρόφιµα που κυκλοφορούν στην αγορά, έχει
λάβει µέσα στο 2017 το τµήµα Καταναλωτή του Πανελληνίου

Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ).
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ µε αφορµή τον

σηµερινό εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας ∆ιατροφής, αξιολογώντας
το περιεχόµενο των καταγγελιών µέσα από δειγµατοληψίες, χηµικές και
µικροβιολογικές αναλύσεις, το ΠΑΚΟΕ διαπίστωσε ότι σε διάφορα
δείγµατα τροφίµων που πάρθηκαν από σηµεία πώλησης, το 64% των
δειγµάτων βρέθηκε νοθευµένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.

ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΕΕΙΙΝΝΩΩΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ
ΣΣΕΕΒΒ::  ΑΑνν  δδεενν  υυππάάρρξξοουυνν  εεππεεννδδύύσσεειιςς,,  ηη  ααννάάππττυυξξηη  θθαα  εείίννααιι  υυπποοττοοννιικκήή  --ΕΕµµππόόδδιιοο  ηη  υυππεερρφφοορροολλόόγγηησσηη

ΗΗββεελλττίίωωσσηη  ττοουυ  οοιικκοοννοοµµιικκοούύ  κκλλίίµµααττοοςς,,  ιιδδίίωωςς  ααππόό  ττοονν  ΜΜάάιιοο  ττοουυ  22001177  κκααιι  µµεεττάά,,  ααπποοττυυππώώννεεττααιι  ήήδδηη  σσεε  ααρρκκεεττάά  µµεεγγέέθθηη  ττηηςς  οοιικκοοννοοµµίίααςς,,  όόππωωςς
σσττηηνν  άάννοοδδοο  ττηηςς  ββιιοοµµηηχχααννιικκήήςς  ππααρρααγγωωγγήήςς,,  ττωωνν  εεξξααγγωωγγώώνν  κκααιι  ττωωνν  λλιιααννιικκώώνν  ππωωλλήήσσεεωωνν,,  εεννώώ  ηη  ιιδδιιααίίττεερραα  κκααλλήή  πποορρεείίαα  ττοουυ  ττοουυρριισσµµοούύ  έέχχεειι
σσυυµµββάάλλεειι  σσττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  κκααιι  ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  ζζήήττηησσηηςς  σσττηηνν  οοιικκοοννοοµµίίαα..

ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηη  µµηηννιιααίίαα  ααννάάλλυυσσηη  ττοουυ  ΣΣΕΕΒΒ  γγιιαα  ττηηνν  εελλλληηννιικκήή  οοιικκοοννοοµµίίαα,,    ηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττοουυ  οοιικκοοννοοµµιικκοούύ  κκλλίίµµααττοοςς  δδεενν  έέχχεειι  αακκόόµµαα  οοδδηηγγήήσσεειι  σσεε  άάννοοδδοο
ττηηςς  εεππεεννδδυυττιικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς,,  εεννώώ  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  εεξξαακκοολλοουυθθεείί  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  χχααµµηηλλάά  σσττηηνν  ππααγγκκόόσσµµιιαα  κκααττάάττααξξηη  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  ττοουυ
WWoorrllddEEccoonnoommiiccFFoorruumm  ((σσττηηνν  8877ηη  θθέέσσηη  ααππόό  ττηηνν  8866ηη  ππέέρρυυσσιι))  κκααιι  σσττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  θθέέσσηη  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  χχωωρρώώνν  ττηηςς  ΕΕΕΕ--2288..
ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  ηη  υυππεερρφφοορροολλόόγγηησσηη  ααννααδδεειικκννύύεεττααιι  ππλλέέοονν  ωωςς  ττοο  σσηηµµααννττιικκόόττεερροο  εεµµππόόδδιιοο  σσττοο  εεππιιχχεειιρρεείίνν,,  εεξξέέλλιιξξηη  πποουυ  µµάάλλλλοονν  εεππιιββεεββααιιώώννεεττααιι  κκααιι  ααππόό

ττηηνν  κκόόππωωσσηη  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  ααππόό  άάµµεεσσοουυςς  φφόόρροουυςς  σσττοο  ππρροοσσχχέέδδιιοο  ττοουυ  ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  γγιιαα  ττοο  22001188,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  εεκκττόόξξεευυσσηη  ττωωνν  ννέέωωνν  λληηξξιιππρρόόθθεε--
σσµµωωνν  οοφφεειιλλώώνν  ππρροοςς  ττοο  δδηηµµόόσσιιοο  ττοουυςς  κκααλλοοκκααιιρριιννοούύςς  µµήήννεεςς  ((++EEuurroo33,,11  δδιισσ..  ττοονν  ΙΙοούύλλιιοο  κκααιι  ττοονν  ΑΑύύγγοουυσσττοο  ττοουυ  22001177))..
ΌΌππωωςς  ααννααφφέέρρεειι  οο  ΣΣΕΕΒΒ  ααννααµµέέννοοννττααιι  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  ΑΑΕΕΠΠ  γγιιαα  ττοο  33οο  ττρρίίµµηηννοο  ττοουυ  22001177,,  ώώσσττεε  νναα  σσχχηηµµααττιισσττεείί  µµίίαα  ππιιοο  σσααφφήήςς  εειικκόόνναα  γγιιαα  ττηηνν  πποορρεείίαα

ττηηςς  οοιικκοοννοοµµίίααςς  σσττοο  σσύύννοολλοο  ττοουυ  έέττοουυςς..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  οο  σσύύννδδεεσσµµοοςς  εεκκττιιµµάά  όόττιι  ηη  ααννάάκκααµµψψηη  µµέέχχρριι  ττώώρραα  ββαασσίίσσττηηκκεε  κκυυρρίίωωςς  σσττηηνν  ττόόννωωσσηη  ττηηςς
ζζήήττηησσηηςς  ααππόό  ττοο  εεξξωωττεερριικκόό..  ΑΑνν  δδεενν  εεννιισσχχυυθθοούύνν  οοιι  ιιδδιιωωττιικκέέςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ηη  ααννάάππττυυξξηη  τταα  εεππόόµµεενναα  χχρρόόννιιαα  θθαα  ππααρρααµµεείίννεειι  υυπποοττοοννιικκήή..
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ΤΤΟΟ  3355,,66%%  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΛΛΗΗΘΘΥΥΣΣΜΜΟΟΥΥ
Eurostat: Σε συνθήκες φτώχειας 
ζει ένας στους τρεις Ελληνες
Σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού

ζουν πάνω από ένας στους τρεις κατοίκους στην Ελλά-
δα και κατά µέσο όρο ένας στους τέσσερις στην ΕΕ,
σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2016, που έδωσε χθες στη
δηµοσιότητα η Eurostat.

Συγκεκριµένα, στην Ελλάδα το 2016 βρίσκονταν αντι-
µέτωποι µε τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού
αποκλεισµού το 35,6% του πληθυσµού (3,8 εκατ. άνθρ-
ωποι), έναντι 28,1% το 2008. Στην ΕΕ το αντίστοιχο
ποσοστό έπεσε το 2016 στο 23,4% (117,5 εκατ. άνθρω-
ποι), κάτω από τα επίπεδα του 2008 (23,7%).

Σύµφωνα µε τη Eurostat, ένας άνθρωπος βρίσκεται σε
κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού όταν
αντιµετωπίζει µία ή περισσότερες από τις παρακάτω
προβληµατικές καταστάσεις: Είτε θεωρείται φτωχός
(δηλαδή έχει εισοδήµατα µικρότερα του 60% του µέσου
εθνικού εισοδήµατος), είτε ζει σε κατάσταση ένδειας
(δηλαδή στερείται βασικά καταναλωτικά αγαθά, ή
αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε στοιχειώδεις οικονοµικές
υποχρεώσεις), είτε ζει σε οικογένεια αντιµέτωπη µε τον
κίνδυνο της ανεργίας (δηλαδή σε οικογένεια που κανέ-
να µέλος της δεν έχει «κανονική δουλειά»).

Ως προς την Ελλάδα, σε συνθήκες φτώχειας βρίσκεται
το 21,2% του πληθυσµού, σε συνθήκες ένδειας το
22,4%, ενώ ζει σε οικογένεια αντιµέτωπη µε τον κίνδυνο
της ανεργίας το 17,2% του πληθυσµού. Τα αντίστοιχα
µέσα ποσοστά στην ΕΕ είναι 17,3%, 7,5% και 10,4%.

Γενικότερα, σε χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα,
αναφορικά µε το ποσοστό του πληθυσµού που θεωρ-
είται ότι βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισµού, είναι η Βουλγαρία (40,4%) και η Ρουµανία
(38,8%). Στον αντίποδα (µε ποσοστά µικρότερα του
20%) βρίσκονται η Τσεχία (13,3%), η Φινλανδία (16,6%),
η ∆ανία (16,7%) και η Ολλανδία (16,8%), η Αυστρία
(18%), η Σλοβακία (18,1%), η Γαλλία (18,2%), η Σουηδία
(18,3%), η Σλοβενία (18,4%), η Γερµανία και το Λουξεµ-
βούργο(19,7%),

Η µείωση του αριθµού των ατόµων που κινδυνεύουν
από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισµό στην ΕΕ
αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της στρατ-
ηγικής «Ευρώπη 2020».

ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΕΕΣΣ
Ξεκίνησε η διανοµή του πετρελαίου 
θέρµανσης -Ολα όσα πρέπει να 
γνωρίζουν οι καταναλωτές

Ξεκίνησε  η διανοµή πετρελαίου θέρµανσης και στους
καταναλωτές µε την µέση τιµή ανά λίτρο να βρίσκεται
στα 0,94 λεπτά. Ωστόσο ανάλογα µε την περιοχή, η τιµή

δεν αποκλείεται να παρουσιάσει διακυµάνσεις και στα νησιά να
ξεπεράσει ακόµα και το 1 ευρώ το λίτρο.

«Στα µεγάλα αστικά κέντρα το πετρέλαιο θέρµανσης θα κινηθ-
εί στα 0,93-0,94 ευρώ το λίτρο, ενώ στην περιφέρεια λίγο παρ-
απάνω, ανάλογα µε την επιβάρυνση από το κόστος µεταφοράς.
Μπορεί να το δούµε και στο 1 ευρώ το λίτρο» ανέφερε ο πρόε-
δρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πρατηριούχων Εµπόρων
Καυσίµων (ΠΟΠΕΚ) Γ. Ασµάτογλου, µιλώντας στον «Ελεύθερο
Τύπο». 

Όπως τόνισε επίσης, αν και οι τιµές βρίσκονται στα ίδια επίπε-
δα µε πέρυσι, δεν αποκλείεται να ανέβουν αν σηµειώσει άνοδο
τη τιµή του διεθνούς πετρελαίου το οποίο «τις τελευταίες ηµέρ-
ες “τσιµπάει” δειλά δειλά περίπου 1-2 δολάρια».

Πάντως αξίζει να σηµειωθεί ότι η αύξηση του ΦΠΑ από το
23% στο 24% και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από 0,23
λεπτά ανά λίτρο σε 0,28 και ανέβασαν το ποσοστό των φόρων
στην τελική τιµή του προϊόντος στο 50%.

Πιο ελκυστική λύση το φυσικό αέριο

Οι πρατηριούχοι από την πλευρά τους πάντως δεν είναι αισι-
όδοξοι και εκτιµούν ότι «θα καταγραφεί και άλλη µείωση στην
κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης» η οποία τα τελευταία δύο
χρόνια σηµείωσε πτώση κατά 25% µε 28%.

Την ίδια στιγµή, το φυσικό αέριο εµφανίζεται ως µία καλύτερη
λύση καθώς πωλείται ακόµα και 40% φθηνότερα, µε την τιµή
του τον Οκτώβρη να διαµορφώνεται στα 5 λεπτά ανά κιλο-
βατώρα.

Μειωµένο και το επίδοµα θέρµανσης

Μόλις 55 εκατοµµύρια ευρώ θα διατεθούν για το επίδοµα θέρ-
µανσης από τον κρατικό προϋπολογισµό για την περίοδο από
15-10-2017 έως 30-4-2018. Η επικείµενη περικοπή του επιδό-
µατος θέρµανσης αναµένεται να δυσχεράνει ακόµα περισσότε-
ρο την κατάσταση. Η περικοπή αυτή θα γίνει είτε µε αλλαγή στα
εισοδηµατικά κριτήρια, πράγµα που σηµαίνει ότι θα αποκλει-
στούν περίπου 350.000 δηλαδή οι µισοί δικαιούχοι, είτε µε µείω-
ση στο ποσό ανά λίτρο από τα 25 λεπτά που είναι σήµερα στα
12 µε 13.

Η καταβολή του επιδόµατος θέρµανσης θα ξεκινήσει από 1-1-
2018 και θα αφορά αγορές που πραγµατοποιήθηκαν από τις 15
Οκτωβρίου και µετά.

ΓΓ Καταναλωτή: Τι πρέπει να προσέξετε κατά την παρα-
λαβή

Σύµφωνα µε την ΓΓ Καταναλωτή, τα σηµεία που πρέπει να
προσέξουν οι καταναλωτές κατά την παραλαβή του πετρελαίου
είναι τα εξής:

Nα κάνουν έρευνα αγοράς προτού προβούν σε παραγγελία
πετρελαίου ώστε να επιλέξουν την οικονοµικότερη τιµή. Οι
καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνονται για τις
τιµές των καυσίµων από το Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίµων
της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή

Πριν την παραλαβή πετρελαίου καλό είναι να έχει πραγµατο-
ποιηθεί συντήρηση - ρύθµιση του συστήµατος κεντρικής θέρ-
µανσης. Με τον τρόπο αυτό καταναλώνεται λιγότερο πετρέλαιο,
επιτυγχάνεται εξοικονόµηση χρηµάτων και υπάρχει αποφασι-
στική συµβολή στη δηµιουργία καθαρότερου περιβάλλοντος. 

Ο καταλληλότερος χρόνος για τη συντήρηση της εγκατάστα-
σης είναι αµέσως µετά τη λήξη της περιόδου θέρµανσης (δηλ.
Απρίλιο - Μάιο) ώστε να µη µείνουν τα κατάλοιπα της καύσης
κατά την περίοδο του καλοκαιριού και γίνεται πιο δύσκολος ο
καθαρισµός της.

Κατά την παραλαβή του πετρελαίου πρέπει να τηρούνται όλα
τα ενδεδειγµένα µέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχηµάτων.

Η παραλαβή του πετρελαίου να γίνεται κατά προτίµηση από
δύο άτοµα, ώστε ο έλεγχος των προµηθευτών να είναι
µεγαλύτερος.

Το χρώµα του πετρελαίου , το οποίο και αποτελεί ένδειξη της
ποιότητάς του , πρέπει να είναι κόκκινο και διαυγές και όχι θολό.

Αυτός που παραλαµβάνει το πετρέλαιο πρέπει να καταγράφει
πάντοτε την ποσότητα του πετρελαίου που υπάρχει στη δεξα-
µενή τόσο πριν όσο και µετά την παραλαβή, παρουσία του
βυτιοφορέα.

Κατά την παραλαβή του πετρελαίου καλό είναι να µην εµπι-
στεύονται µόνο το µετρητή του βυτιοφόρου αλλά να χρησιµο-
ποιούν και δικό τους διαγραµµισµένο µέτρο.

Αυτός που παραλαµβάνει το πετρέλαιο καλό είναι να γνωρίζει
ακριβώς τις διαστάσεις της δεξαµενής για να µπορεί να υπο-
λογίσει πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό
ύψους της δεξαµενής . π.χ. αν µια δεξαµενή έχει µήκος 2,0
µέτρα, πλάτος 1,25 µέτρα και ύψος 1 µέτρο, τότε η συνολική
χωρητικότητά της είναι 2.5 κυβικά µέτρα ( 2 x1,25x1=2.5 m 3 )
ή 2500 λίτρα. Εποµένως, σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαµε-
νής αντιστοιχούν 25 λίτρα (2500:100=25).

Να µετρούν την ανύψωση της στάθµης του πετρελαίου µέσα
στη δεξαµενή, αφού κατασταλάξει ο αφρός και έχουν παρέλθει
5 - 6 λεπτά.

Η πληρωµή του πετρελαίου πρέπει να γίνεται εφόσον λάβουν
το απαραίτητο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη) στο οποίο πρέ-
πει να αναγράφεται το ύψος της στάθµης του πετρελαίου στη
δεξαµενή πριν και µετά την παραλαβή και όχι µόνο τα λίτρα,
καθώς και να υπάρχουν συµπληρωµένα όλα τα απαιτούµενα
από το νόµο στοιχεία (όπως ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του
πελάτη, Α.Φ.Μ., η ποσότητα του πετρελαίου , το ποσό πληρω-
µής, η ώρα παράδοσης κ.λ.π.).

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ

700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877
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Πρόστιµα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ΚΟΚ), µε βάση τα εισοδηµατικά κριτήρια,
ανακοίνωσε σήµερα ο υπουργός

Υποδοµών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης,
µιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως είπε, το νοµοσχέδιο για τον νέο ΚΟΚ που
θα κατατεθεί τις επόµενες ηµέρες στη Βουλή, θα
προβλέπει την επιβολή ενός προστίµου βάσης, το
οποίο θα αυξάνεται στη συνέχεια µε βάση τα
οικονοµικά στοιχεία του παραβάτη που θα
αντλούνται µέσω του συστήµατος ΤΑΧΙS, σε
συνεργασία µε το υπουργείο Οικονοµικών. 

«Θέλουµε να χτυπήσουµε τη λογική τού έχω
χρήµατα πληρώνω και παρανοµώ» εξήγησε ο κ.
Σπίρτζης.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι στον νέο ΚΟΚ θα
υπάρχουν παραβάσεις αντικοινωνικής
συµπεριφοράς που θα αντιµετωπίζονται µόνο µε
διοικητικές κυρώσεις, όπως είναι η αφαίρεση της
άδειας κυκλοφορίας και του διπλώµατος. Μεταξύ
των παραβάσεων αυτών προσδιόρισε την οµιλία
των οδηγών στο κινητό τηλέφωνο, τη ρίψη του
τσιγάρου από το παράθυρο του αυτοκινήτου, αλλά
και τη στάθµευση οχήµατος σε διάβαση

αναπήρων.
Μετά τις δύο αφαιρέσεις της άδειας και του

διπλώµατος, που θα διαρκεί έναν µε δύο µήνες, ο
οδηγός θα πρέπει να ξαναδίνει εξετάσεις. Όπως
ανέφερε, θα υπάρχει κατηγοριοποίηση των
προστίµων σε µικρής, µεσαίας και υψηλής
επικινδυνότητας.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι µε τον νέο ΚΟΚ θα
αυξηθούν τα όρια ταχύτητας, ενώ θα καθιερωθούν
ρυθµίσεις ΚΟΚ και σήµατα για τα ποδήλατα.
Ακόµα, θα προβλέπονται ηλεκτρονικά συστήµατα
για την έκδοση πινακίδων και διπλωµάτων, για να
«σπάσουν» τα κυκλώµατα που λειτουργούν σε
αυτόν τον τοµέα µε τα φορτηγά κ.α.

Αναφερόµενος στη νοµοθετική ρύθµιση που
προωθεί το Υπουργείο, για το θέµα των ταξί και
των ηλεκτρονικών πλατφορµών, διερωτήθηκε αν η
έδρα της Beat και των άλλων πλατφορµών
βρίσκονται στην Ελλάδα. Κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη
και τα στελέχη της Ν∆ που έσπευσαν να τις
υποστηρίξουν, όπως είπε, να δώσουν σχετικά
στοιχεία. «Εγώ» τόνισε ο κ. Σπίρτζης «από τον
αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου της Ν∆ κ.
Κυρανάκη, που συναντήθηκε µαζί τους, έµαθα
ποιοι εκπροσωπούν την UBER στην Ελλάδα. Αυτή
η εταιρεία, καταστρατηγεί το επάγγελµα του ταξί».

Ο κ. Σπίρτζης υπογράµµισε ότι η πολιτεία δεν
θέλει να καταργήσει τις ηλεκτρονικές πλατφόρµες.
Θέλει, όµως, να βάλει τάξη, ώστε να µην υπάρχουν
γκρίζες ζώνες.

Αν δεν είναι η έδρα τους στην Ελλάδα, δεν µπορεί
το ελληνικό κράτος, ούτε να τους ελέγχει ούτε να
τους φορολογήσει επισήµανε ο υπουργός
Υποδοµών και διερωτήθηκε αν αυτές οι
ηλεκτρονικές πλατφόρµες εκδίδουν αποδείξεις για

ΠΠΠΠρρρρόόόόσσσσττττιιιιµµµµαααα    ΚΚΚΚΟΟΟΟΚΚΚΚ    µµµµεεεε    εεεειιιισσσσοοοοδδδδηηηηµµµµααααττττιιιικκκκάάάά    κκκκρρρριιιιττττήήήήρρρριιιιαααα    
----ΤΤΤΤιιιι    θθθθαααα    ιιιισσσσχχχχύύύύεεεειιιι    γγγγιιιιαααα    ααααφφφφααααίίίίρρρρεεεεσσσσηηηη    δδδδιιιιππππλλλλώώώώµµµµααααττττοοοοςςςς
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ
ΤΟΡΡΕ” - ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ.
ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-
ΈΝΑΝΤΙ Ι.Ν.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ. ΤΗΛ:
6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίνα
γραφείο, 1WC, κουφώµατα αλο-
υµινίου διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό
ηλεκτρικό τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. Κοντά σε αστική συγκοινωνία
και προαστιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

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

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα

σης 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 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο δια-
µέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

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,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία 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., πάρ-
κιν, 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.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.

6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.

Τηλ.: 6936678467
(10. 12.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιώ(βρε-
φονηπιοκόµο

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 περιοχη της
Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

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

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

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187 

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΠΠΟΟ
ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 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 ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

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

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/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 ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-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
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 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 ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..  66997722772288330000
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