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ΣΥΣΚΕΨΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

σελ. 7

Επίσκεψη αντιπροσωπείας
της Νέας ∆ηµοκρατίας
στον Οργανισµό
Λιµένος Ελευσίνας
Στο επίκεντρο τα προβλήµατα του Κόλπου
της Ελευσίνας, τα αυθαίρετα κτήρια
του Οργανισµού και η έλλειψη προσωπικού

σελ. 2

Eurostat: Οριακή µείωση
της ανεργίας τον Ιούλιο,
1.010 εκατ. οι άνεργοι

Παράµενει η αρνητική πρωτιά στα χέρια
της Ελλάδας. Στη χειρότερη θέση οι νέοι

∆υνατότητα σε ικανό αριθµό νέων να σπουδάσουν
µε έκπτωση στα δίδακτρα σε ιδιωτικές σχολές

Αιτήσεις θα υποβάλλονται
στο Πολιτιστικό Κέντρο
του ∆ήµου στην περιοχή
Γερµανικά µέχρι
τις 30 Νοεµβρίου 2017
από τις 8:00 π.µ.
έως τις 14:00 µ.µ
σελ. 3

σελ. 3

Ν.Π.∆.∆. ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

κατά 50%.

«Επιδηµία
κλοπών»

στο Θριάσιο Πεδίο
καταγγέλλει
το Εργατικό
Κέντρο ∆υτ. Αττικής

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 300.000 ΕΥΡΩ

ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ Ρ. ∆ΟΥΡΟΥ- Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ
για το Σχολικό έτος 2017-2018

σελ. 2

σελ. 4

Ανα βα θµίζ οντ αι
α θ λη τι κ ές εγ κ ατ ασ τά σει ς
στον ∆ήµο
Μ άν δρ α ς - Ε ιδ υ λλ ία ς

σελ. 6

2-θριάσιο
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Ασπρόπυργος

ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λεωφόρος ΝΑΤΟ
218, Ασπρόπυργος - Γκοριτσά, 2105598618
Ελευσίνα
Τσάµος Παναγιώτης Α.
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 54, 2105549976
Μάνδρα

Ασηµάκης Γρηγόριος Κ. Στρατηγού Ρόκκα
Νικολάου 114, Μάνδρα, 2105550323
Aχαρνές

∆αβρή Ελευθερία
∆εκελείας 90, 2102477724
Άνω Λιόσια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ Μεγάλου
Αλεξάνδρου 61, Άνω Λιόσια, 2102484258
Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος
Παπανδρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και ψύχρα
Η θερµοκρασία από 11 έως 19
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ακίνδυνος, Ακίνδυνη,Πήγασος,
Αφθόνιος, Αφθονία
Ελπιδηφόρος, Ελπιδοφόρος, Ελπιδοφόρα

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

Επίσκεψη αντιπροσωπείας της
Νέας ∆ηµοκρατίας στον Οργανισµό
Λιµένος Ελευσίνας
Στο επίκεντρο τα προβλήµατα του Κόλπου της Ελευσίνας, η έλλειψη
master plan και η ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικου στον Οργανισµό.

Μ

ε επικεφαλής
τον τοµεάρχη
ναυτιλίας της
Ν. ∆ηµοκρατίας κο Γιάννη Πλακιωτάκη, κλιµάκιο του κόµµατος επισκέφθηκε χθες τον ΟΛΕ.
Συναντήθηκε µε τον
πρόεδρο κο ∆ρακονταειδή µε τον οποίο συζήτησαν τα προβλήµατα
του Κόλπου της Ελευσίνας και πιο συγκεκριµένα του Οργανισµού.
Ο πρόεδρος του ΟΛΕ
κος
∆ρακονταειδής,
ανάµεσα στα άλλα που
µετέφερε στην αντιπροσωπεία ήταν πως «χωρίς master
plan δεν µπορεί να γίνει τίποτα – κάτι που η διοίκηση
προσπαθεί να δηµιουργήσει άµεσα». Επεσήµανε την
αναγκαιότητα της µεταφοράς του Λιµανιού προς τη µεριά
της Βλύχας ωστε να δοθεί το παράκτιο τµήµα της πόλης
στους πολίτες της Ελευσίνας. «Αν δεν γίνει η µεταφορά

του λιµανιού, αυτό θα είναι σε ένα συνεχόµενο τέλµα»
σηµείωσε. Επίσης ανέφερε πως «όλα τα κτήρια του
ΟΛΕ είναι αυθαίρετα, κάτι που πρέπει να διορθωθεί αµέσως. Τέλος διεµήνυσε πως βασικό πρόβληµα είναι και η
έλλειψη προσωπικού.
Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Νέας ∆ηµοκρατίας κος Πλακιωτάκης τόνισε χαρακτηριστικά πως
«µετά απο όσα άκουσα απο τον
πρόεδρο κο ∆ρακονταειδή, συµπέρανα οτι είναι «δεµένα» τα χέρια του.
Τόνισε στο τέλος οτι θα αποτελέσει
προτεραιότητα της Νέας ∆ηµοκρατίας το να µπούν τα παραπάνω
προβλήµατα σε τροχιά επίλυσης.
Τον κο Πλακιωτάκη συνόδευαν οι:
βουλευτές Ν∆ κκ Χ. Αθανασίου, Α.
Μπούρας, Γ. Μαρτίνου, ο πρόεδρος
της ∆ηµ.Τ.Ο Ν∆ Ελευσίνας κος Λ.
Γεωργόπουλος και ο πρόεδρος της
ΝΟ∆Ε κος Λινάρδος.

Eurostat: Οριακή µείωση της ανεργίας τον
Ιούλιο, 1.010 εκατ. οι άνεργοι
Παράµενει η αρνητική πρωτιά στα χέρια της Ελλάδας. Στη χειρότερη θέση οι νέοι

Α

ποκλιµάκωση της αν εργίας
απ ό το 21,3% στο 21%
κατέγραψε η Eurostat τον
Ιούλιο σε σχ έση µε τον Ιούν ιο
όπως προκύπτει από τα στοιχ εία
που δηµοσιοποιήθηκαν χ θες.
Παρόλα αυτά στην Ελλάδα καταγράφον ται τα υψηλότερα επίπεδα
αν εργία καθώς ο αριθµός των
αν έργων τον Ιούλιο διαµορφώθηκε
στα 1,010 εκατοµµύρια.
Το π οσοστό αν εργίας στους
άν δρες διαµορφώθηκε στο 17,5%
και στις γυν αίκες στο 25,3%.
Το ποσοστό αν εργίας των ν έων
(κάτω των 25 ετών ) στην Ελλάδα
µειώθηκε τον Ιούλιο στο 42,8%,
έν αν τι 43% τον Ιούν ιο.
Τα υψηλότερα ποσοστά αν εργίας
των ν έων στην ΕΕ καταγράφον ται στην Ελλάδα
(42,8%), στην Ισπαν ία (37,2%) και στην Ιταλία
(35,7%). Το χ αµηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη
Γερµαν ία (6,4%).
Συν ολικά, τον Ιούλιο καταγράφον ται 18,446 εκατοµµύρια άν εργοι στην ΕΕ και 14,513 εκατοµµύρια άν εργοι
στην ευρωζών η.
Μέσα σε έν α χ ρόν ο (Σεπτέµβριος 2016-Σεπτέµβριος
2017), η µεγαλύτερη µείωση της αν εργίας καταγράφηκε

στην Κύπρο (από 13% σε 10,3%), στην Ισπαν ία (από
19,1% σε 16,7%) και στην Ελλάδα (από 23,4% τον
Ιούλιο του 2016 σε 21% τον Ιούλιο του 2017).
Συν ολικά, τον Ιούλιο καταγράφον ται 18,446 εκατοµµύρια άν εργοι στην ΕΕ και 14,513 εκατοµµύρια άν εργοι
στην ευρωζών η.
Τον Σεπτέµβριο, το επίπεδο της αν εργίας µειώθηκε
στην Ευρωζών η στο 8,9% από 9% τον Αύγουστο, εν ώ
το ίδιο διάστηµα, η αν εργία στην ΕΕ παρέµειν ε σταθερή στο 7,5%.
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∆υνατότητα σε ικανό αριθµό νέων να σπουδάσουν
µε έκπτωση στα δίδακτρα σε ιδιωτικές σχολές
Αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου στην περιοχή
Γερµανικά µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2017 από τις 8:00 π.µ. έως τις 14:00 µ.µ

Ο

∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και Μέλος
του ∆.Σ. της Κεν τρικής Έν ωσης
∆ήµων Ελλάδας, κ. Νικόλαος Μελετίου
εν ηµερών ει όλους τους εν διαφερόµεν ους ότι, η
Κ.Ε.∆.Ε. στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που
έχ ει αν αλάβει για την υποστήριξη των δοκιµαζόµεν ων κοιν ων ιών στην περίοδο της
κρίσης, δίν ει τη δυν ατότητα σε ικαν ό αριθµό
ν έων , ν α σπουδάσουν µε έκπτωση στα
δίδακτρα στο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και στο AEGEAN
COLLEGE, εφόσον αν ήκουν σε ευπαθείς κοιν ων ικές οµάδες. Οι Αιτήσεις θα υποβάλλον ται
στο Πολιτιστικό Κέν τρο του ∆ήµου στην περιοχ ή Γερµαν ικά µέχ ρι τις 30 Νοεµβρίου 2017
από τις 8:00 π.µ. έως τις 14:00 µ.µ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι εν διαφερόµεν οι θα
απευθύν ον ται στην Κοιν ων ική Υπηρεσία του ∆ήµου
Ασπροπύργου στην κ. Βίκυ Θεοδοσίου, τηλ: 2105573978.
Οι ειδικότητες του Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ, µεταξύ των
οποίων µπορούν ν α επιλέξουν οι σπουδαστές είν αι οι
ακόλουθες:
•
Τουρισµός & Επισιτισµός: Αρχ ιµάγειρες (Σεφ),
Ζαχ αροπλαστική, Ξεν οδοχ ειακά, Στέλεχ ος Κρουαζιερόπλοιων , ∆ιοίκηση Τουρισµού, Πληροφορική & Νέες
Τεχ ν ολογίες: Web Dev eloper/Video Games, Προγραµµατιστής Λογισµικού, Τεχ ν ικός ∆ικτύων &Τηλεπικοιν ων ιών , Οπτικοακουστικά & Τέχ ν ες: Ηχ οληψία, Μουσική
Τεχ ν ολογία, Μον τάζ, Ραδιοφων ικός Παραγωγός, Οµορφιά: Μακιγιάζ & Αισθητική, Αισθητική Νυχ ιών – Ποδολογία
(Μαν ικιούρ – Πεν τικιούρ), Κοµµωτική, Μέσα Εν ηµέρωσης & Αθλητισµός: ∆ηµοσιογραφία, Αθλητικογραφία,
Προπον ητική, Υγεία: Β. Φυσικοθεραπείας, Β. Εργοθεραπείας, Β. ∆ιαιτολογίας, Β. Νοσηλευτικής, Β. Νοσηλευτικής – Μαιευτικής, Β. Φαρµακείου, Εφαρµοσµέν ες
Τέχ ν ες: Γραφιστική, 3D Animation, Οικον οµία &
∆ιοίκηση Επιχ ειρήσεων : ∆ιοίκηση Επιχ ειρήσεων , Μάρκετιν γκ, Λογιστική, Ναυτιλιακά: Ναυτιλιακά (∆ιοίκηση
Ναυτιλίας), Ναυλοµεσίτες, Τεχ ν ικά Επαγγέλµατα: Μηχ αν οτρον ική, Αυτοµατιστές, Τεχ ν λογία Τροφίµων και Παιδαγωγικά.
Τα προγράµµατα σπουδών του Aegean College,
µεταξύ των οποίων µπορούν ν α επιλέξουν οι σπουδαστές είν αι οι εξής:
•
Προπτυχ ιακά: - BSc (Hons) στη ∆ιοίκηση
Επιχ ειρήσεων , στην Επιστήµη των Υπολογιστών και

Σύµφωνα µε το ΕΚΕ∆Α: «Εδώ και αρκετά χρόνια,
αλλά κυρίως τους τελευταίους µήνες, στην ευρύτερη
περιοχή µας – Ελευσίνα, Μαγούλα, Μάνδρα- έχει παρατηρηθεί µεγάλη αύξηση κλοπών σε τέτοιο σηµείο που
θα έλεγε κανείς ότι το φαινόµενο αυτό έχει πάρει µορφή
«επιδηµίας».

Ε

– Ερώτηση κατέθεσαν 4 βουλευτές του ΚΚΕ

ρώτηση στη βουλή κατέθεσαν οι βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα
Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης και ∆ιαµάντω Μανωλάκου σχετικά µε τον µεγάλο αριθµό των µαθητών που φοιτούν στο 1ο ΓΕΛ Ασπροπύργου και των προβληµάτων που
δηµιουργούνται στη καθηµερινότητα των µαθητών. ∆ηµιουργούνται επίσης κενά στο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Χαρακτηριστικά στην ερώτηση αναφέρεται πως ήδη προβλέπεται σε ΦΕΚ του 2008(!) η ίδρυση του 2ου Γενικού Λυκείου
ωστόσο δεν έχει γίνει καµία πρωτοβουλία προς τη κατεύθυνση αυτή.
Προς τον Υπουργό Παιδείας έρευνας και Θρησκευµάτων
Θέµα: Σχετικά µε το 1ο Γενικό Λύκειο Ασπροπύργου

Πληροφοριακών Συστηµάτων , στην Επιστήµη και την
Πρακτική της Ψυχ ολογίας, στην Προσχ ολική
Εκπαίδευση, στην Προσχ ολική Εκπαίδευση µε ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, στη Λογοθεραπεία, στη ∆ιαιτολογία, στη Μαιευτική, στη Φυσικοθεραπεία, στην Εργοθεραπεία, στη ∆ιοίκηση Ξεν οδοχ ειακών Επιχ ειρήσεων ,
στη ∆ιοίκηση Ναυτιλιακών Επιχ ειρήσεων .
•
Μεταπτυχ ιακά: ΜΒΑ στην Ηγεσία και την Αν άπτυξη ∆ιοίκησης, στο Μάρκετιν γκ , στα Χρηµατοοικον οµικά, στη ∆ιοίκηση Αν θρώπιν ου ∆υν αµικού, στη
∆ιαχ είριση Μον άδων Υγείας, στη ∆ιαχ είριση Οικολογικών Συστηµάτων , Μεταπτυχ ιακό στην Προσχ ολική
και Πρώιµη Σχ ολική Εκπαίδευση, στην Προσχ ολική και
Πρώιµη Σχ ολική Εκπαίδευση µε ειδίκευση στην Ειδική
Αγωγή, στη Συµβουλευτική Ψυχ ολογία, στο Πρόγραµµα
Σχ ολικής Ψυχ ολογίας (Εφαρµογές Ψυχ ολογίας σε Σχ ολικό Περιβάλλον ), στη Σχ ολική Ψυχ ολογία και στη
∆ιοίκηση Ναυτιλιακών Επιχ ειρήσεων .

Σχετικά µε τους δικαιούχους των εκπτώσεων,
σας ενηµερώνουµε ότι αυτοί ορίζονται ως οι
κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου που πληρούν
µόνον µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.
Ετήσιο οικογενειακό/ατοµικό εισόδηµα
µικρότερο από 10.000 ευρώ.
2.
Ανεργία αιτούντα
3.
Ανεργία γονέων
4.
Μέλη µονογονεϊκών/πολύτεκνων οικογενειών
5.
Προβλήµατα υγείας – αναπηρία.

στο Θριάσιο Πεδίο καταγγέλλει το ΕΚΕ∆Α

Γ

Στη… Βουλή το υπεράριθµο
1ο Λύκειο Ασπροπύργου

Παρακάτω το κείµενο της ερώτησης:

«Επιδηµία κλοπών»

ια
φαινόµενο
που παρουσιάζει
έξαρση,
κάνει
λόγο το εργατικό κέντρο
Ελευσίνας και ∆υτικής
Αττικής, αναφερόµενο
στις
κλοπές
που
σηµειώνονται στην περιοχή
του
Θριασίου
Πεδίου.

θριάσιο-3

Είναι πλέον θέµα χρόνου
να υπάρξει κίνδυνος και για
την ίδια τη ζωή των πολιτών,
αφού το πρώτο ερώτηµα που
ακούει κανείς πια δεν είναι
«Τι σου έκλεψαν;», αλλά
«Ήσουν µέσα;», και στη
συνέχεια πόσο τυχερός είναι
ο παθών που δεν ήταν
παρών στην κλοπή».
Τέλος και στα πλαίσια
έκκλησης για παρέµβασης, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση: «Το ΕΚΕ-∆Α θέλει να επισηµάνει ότι οι αρχές
και οι θεσµοί, Αντιπεριφέρεια, ∆ήµοι και Αστυνοµία
οφείλουν να αντιµετωπίσουν το φαινόµενο αυτό µε την
δέουσα σοβαρότητα, ώστε να ληφθούν µέτρα για την
ασφάλεια των πολιτών και για τις περιουσίες τους».

Το 1ο Γενικό Λύκειο Ασπροπύργου, είναι το µοναδικό που
λειτουργεί στο ∆ήµο Ασπροπύργου και είναι υπεράριθµο. Τη
φετινή σχολική χρονιά κάνουν µάθηµα 640 µαθητές µε την
κατάσταση να είναι ασφυκτική. Στον προαύλιο χώρο συνωστίζονται κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλο οι µαθητές,
ενώ υπάρχουν µόνο 10 τουαλέτες που δεν φτάνουν για να
εξυπηρετηθούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος.

Κατ’ εκτίµηση, µε βάση το φετινό αριθµό των µαθητών
των Γυµνασίων, το επόµενο σχολικό έτος
οι µαθητές στο Λύκειο θα φτάσουν τους 700 και το
πρόβληµα θα επιδεινωθεί.

Παρά το γεγονός ότι έχει δηµοσιευτεί σχετικό ΦΕΚ µε αρ.
788/6.5.2008 τεύχος Β, για την ίδρυση 2ου Γενικού Λυκείου
και παρόλο που ο Ασπρόπυργος είναι µια πόλη µε τεράστιες
εκτάσεις, ώστε να µπορεί να οικοδοµηθεί νέα σχολική µονάδα, δεν έχει γίνει καµία ενέργεια σε ένα δήµο που ξεπερνάει
τις 30.000 κατοίκους και δεν µπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες µε µόνο ένα Λύκειο.
Κοντά σε αυτό το σοβαρό πρόβληµα είναι και τα κενά που
υπάρχουν σε εκπαιδευτικούς, σε φιλολόγους και µαθηµατικούς. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας σε όλους τους τόνους επισηµαίνουν, ότι
φέτος για πρώτη χρονιά δεν υπάρχουν ελλείψεις και προβλήµατα στα σχολεία, ότι επήλθε επιτέλους η «κανονικότητα».
Γι’ ακόµη µια φορά αποδεικνύεται ότι η όξυνση των προβληµάτων στα σχολεία της ∆υτικής Αττικής, όπως και των υπόλοιπων σχολείων της χώρας, είναι συνέπεια της βάρβαρης
αντιεκπαιδευτικής πολιτικής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και
των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, που προχώρησε άλλωστε
σε µαζικό κύµα υποβιβάσεων – συµπτύξεων – καταργήσεων
σχολικών µονάδων, εφαρµόζοντας πιστά τις Οδηγίες της ΕΕ,
του ΟΟΣΑ και του κεφαλαίου στο πλαίσιο του «εξορθολογισµού του κόστους» στην εκπαίδευση, χτυπά τις µορφωτικές
ανάγκες των παιδιών των λαϊκών οικογενειών.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. υπουργός:
Τι µέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να προχωρήσει η
ίδρυση 2ου Λυκείου στον Ασπρόπυργο.
Τι σχεδιασµός υπάρχει ώστε να καλυφθούν άµεσα τα κενά
των εκπαιδευτικών.
Οι βουλευτές
Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη
Χρήστος Κατσώτης, ∆ιαµάντω Μανωλάκου

4-θριάσιο
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Ν.Π.∆.∆. ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ
για το Σχολικό έτος
2017-2018 κατά 50%.

Σ

ας ενηµερώνουµε ότι, µε την υπ. αρ.
14/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί
Σταθµοί Άνω Λιοσίων» ∆ήµου Φυλής,
ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ για το Σχολικό έτος
2017-2018 κατά 50%.
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά µε
το ύψος των τροφείων, επικοινωνήστε µε το
γραφείο ∆ιοίκησης του Ν.Π.∆.∆. (αρµόδιος
υπάλληλος κα ΣΤΑΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, τηλ. 210
2475433).

Η πληρωµή θα γίνεται από την 1η Νοεµβρίου
2017, στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο – Πλατεία
Ηρώων, Άνω Λιόσια, στον 1ο όροφο (Ταµειακή
Υπηρεσία) κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέµπτη από

τις 8:00 έως τη 13:00 (αρµόδιος υπάλληλος κα
ΚΑΜΠΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, τηλ. 213 2042773).
Εκ της διοικήσεως

Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών

Γ. Πατούλης: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινής γνώµης για την άρση των έµφυλων στερεοτύπων»

συµβάλλουν στην συµφιλίωση της επαγγελµατικής µε
την οικογενειακή ζωή, µέσω ευέλικτων µορφών εργασίας
αλλά και διαθέτοντας στους δηµότες µας άρτιες υπηρεσίες φύλαξης, προσιτές και προσβάσιµες για όλους,
υψηλού ποιοτικού επιπέδου».
Ο κ. Πατούλης υπογράµµισε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινής γνώµης για την
άρση των έµφυλων στερεοτύπων, στηρίζοντας τις
γυναίκες και άνδρες πολίτες, µε σύγχρονες κοινωνικές
υπηρεσίες και δοµές κοινωνικής αλληλεγγύης και κατέληξε τονίζοντας πως θα είναι αρωγός σε οποιαδήποτε
προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Μ. Καραµεσίνη: Ρυθµίζονται οι οφειλές
81.715 δανειοληπτών του τ. ΟΕΚ

Τ

ην πεποίθηση πως µία δηµοκρατική κοινωνία
πραγµατώνεται µέσα από την ίση συµµετοχή
στην πολιτική ζωή γυναικών και ανδρών σε όλα
τα επίπεδα διακυβέρνησης, διατύπωσε ο Πρόεδρος της
ΚΕ∆Ε, Γ. Πατούλης, χαιρετίζοντας το Πανελλήνιο
Συνέδριο Αιρετών Γυναικών, µε θέµα, «Ισότητα στην
Αυτοδιοίκηση», που διοργάνωσε η Ένωση Περιφερειών
Ελλάδας.
Στο Συνέδριο απεύθυναν χαιρετισµό ο Πρόεδρος της
ΕΝΠΕ Κ. Αγοραστός, η Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου Χ.
Καλογήρου, o Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Γ. Σγουρός, η
Επικεφαλής του Τοµέα Ισότητας της ΕΝΠΕ Φ. Βρύνα και
η Γ.Γ Ισότητας των Φύλων Φ. Κούβελα.
Παραβρέθηκαν, µεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Β. Λεβέντης, ο Μ. Βορίδης εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ν∆, η Ζ. ∆ηµαδάµα, εκπροσωπώντας την επικεφαλής της ∆ΗΣΥ, η ∆. Μανωλάκου,
εκπροσωπώντας τον ΓΓ του ΚΚΕ, η ∆. Χαλκίδη, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο των ΑΝΕΛ και η Ε. Στεφοπούλου, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο του Ποταµιού.
Ο κ. Πατούλης επισήµανε πως η ισότητα των φύλων
συνιστά θεµελιώδες δικαίωµα για όλους και όλες και
πρόσθεσε πως για τη διασφάλισή του, δεν απαιτείται
µόνο η νοµική αναγνώρισή του, αλλά και η εφαρµογή του
σε όλους τους τοµείς της ζωής: τον πολιτικό, τον οικονοµικό, τον κοινωνικό και τον πολιτιστικό.
Σε αυτή την κατεύθυνση υπογράµµισε πως «το θέµα
της ισότητας αποτελεί πρωταρχικό στόχο στην πολιτική
µας ατζέντα µε ευρωπαϊκό προσανατολισµό» και
σηµείωσε χαρακτηριστικά: «Ως µέλη του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου ∆ήµων και Περιφερειών και µε την ιδιότητά
µου του Αντιπροέδρου, ασπάζοµαι και προσυπογράφω

τις θεµελιώδεις προτεραιότητες του Συµβουλίου για
την ισότητα. Θεωρούµε και εκτιµούµε ότι θα πρέπει να
αναληφθούν περαιτέρω δράσεις στην Ευρώπη και ανά
τον κόσµο, µε πρωταρχική την πολιτική δέσµευση. Η
ισότητα των φύλων πρέπει να ενσωµατώνεται σε όλες τις
πολιτικές, τις νοµοθεσίες, τις δραστηριότητες και τους
προϋπολογισµούς».
Στη συνέχεια της οµιλίας του ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε
τόνισε πως οι επικεφαλής των αυτοδιοικητικών Αρχών
πρέπει να διασφαλίσουν την ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες των δήµων µας, του κάθε πολίτη, γυναίκας ή
άνδρα, αλλά και να συνδράµουν ώστε να ενισχυθεί η
συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να
επιτευχθεί η οικονοµική αυτονόµησή τους.
Ωστόσο, όπως ανέφερε, σηµαντική είναι και η ευθύνη
της πολιτείας η οποία θα πρέπει να λάβει µέτρα «που θα

«Η οικονοµική κρίση επέφερε µείωση εισοδηµάτων και αδυναµία
αποπληρωµής χρεών, διογκώνοντας υπέρµετρα τις ληξιπρόθεσµες οφειλές των δανειοληπτών του τέως ΟΕΚ, που επαυξήθηκαν περαιτέρω µε υψηλούς τόκους υπερηµερίας» δήλωσε στο
Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η διοικήτρια του
ΟΑΕ∆ Μαρία Καραµεσίνη.
Ωστόσο, όπως επισηµαίνει, «µε το σχέδιο της οµάδας εργασίας
ΟΑΕ∆-υπουργείου Εργασίας, που οµόφωνα ενέκρινε χθες το ∆Σ
του ΟΑΕ∆ και θα αποτελέσει τη βάση Υπουργικής Απόφασης,
ρυθµίζονται οι οφειλές 81.715 δανειοληπτών, των οποίων το συνολικό χρέος ανέρχεται σήµερα στα 1,463 δισ. Οι ρυθµίσεις αποσκοπούν στην ανακούφιση των δανειοληπτών από υπέρογκα χρέη,
που αδυνατούν αντικειµενικά να τα αποπληρώσουν, παρέχοντας
ακόµα µεγαλύτερες ελαφρύνσεις στις πιο ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες».
Όπως διευκρινίζει, αφορούν όλα τα δάνεια που χορηγήθηκαν από
κεφάλαια του τέως ΟΕΚ τόσο επισκευής-αποπεράτωσης-επέκτασης κατοικιών (µικρά δάνεια) όσο και αγοράς ή ανέγερσης
κατοικίας (µεγάλα δάνεια), όπως, επίσης και στις οφειλές δικαιούχων από συµβάσεις παραχώρησης διαµερισµάτων που είχε
αγοράσει ο τέως ΟΕΚ στην ελεύθερη αγορά (ΠΑΚΑ∆Ι, διαµερίσµατα σε οικισµούς). Στην περίπτωση των δανείων αγοράς και
ανέγερσης κατοικίας, η κ. Καραµεσίνη επισηµαίνει ότι µοναδικός
όρος είναι η ιδιοκατοίκηση και η χρήση της κατοικίας από τον
ιδιοκτήτη και τους συγγενείς του, που διασφαλίζει τον κοινωνικό
χαρακτήρα της παροχής στεγαστικών δανείων από των καταργηθέντα Οργανισµό.
«Με τις ρυθµίσεις, ανοίγει ο δρόµος για την επίλυση του δεύτερου
µεγάλου και χρόνιου προβλήµατος που παρέλαβε ο ΟΑΕ∆ από
τον τέως ΟΕΚ, µετά από αυτό των εργατικών κατοικιών» τονίζει
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διοικήτρια του ΟΑΕ∆.
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Μ

Συµµέτοχος σε πρόγραµµα εκµάθησης πληροφορικής
του Αντιστρατήγου Σφακιανάκη ο ∆ήµος Φυλής

ε επισηµότητα πραγµατοποιήθηκαν, τη ∆ευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, στα Ανώγεια του
Ρεθύµνου τα εγκαίνια της πρώτης διαδικτυακής σύνδεσης του CSI Institute, Πρόεδρος του οποίου είναι ο πρώην επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Καταπολέµησης
Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, Αντιστράτηγος εα Μανώλης Σφακιανάκης.
Πλήθος κόσµου αλλά και επισήµων
συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα “INFOCOST”, του “Εργαστηρίου Γνώσης” της
ενορίας του Αγίου Γεωργίου, για να
στηρίξουν µια πρωτοβουλία που στοχεύει
στην εκπαίδευση των παιδιών, αρχικά
στον προγραµµατισµό του ηλεκτρονικού
υπολογιστή και την εκµάθηση κώδικα και
αργότερα στην ροµποτική.
Μέσω της ειδικής πλατφόρµας
Blackboard, που είναι ότι καλύτερο
υπάρχει στην τεχνολογία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, έγινε διαδικτυακή
σύνδεση µε τις υπόλοιπες τέσσερις περιοχές οι οποίες συµµετέχουν στο πρόγραµµα, το οποίο εµπνεύστηκε και υλοποίησε ο Πρόεδρος του CSI Institute αντιστράτηγος ε.α Εµµανουήλ Σφακιανάκης
σε συνεργασία µε τον εφηµέριο του Ιερού
Ναού Αγίου Γεωργίου Ανωγείων πατέρα
Ανδρέα Κεφαλογιάννη.

Τριάντα παιδιά ηλικίας 12 έως 18
ετών µυήθηκαν στα µυστικά της ψηφιακής τεχνολογίας και µαζί τους
αντίστοιχος αριθµός παιδιών σε Αµοργό, Καστοριά, Φυλή και Πλατανιά.
Ωστόσο το πρόγραµµα θα ξεκινήσει
κανονικά στις 13 Νοεµβρίου 2017 µε
µαθήµατα προγραµµατισµού κι εν
συνεχεία, όταν εξασφαλιστούν τα ροµπότ, µε ροµποτική.

«Αναπτύσσουµε σιγά σιγά και πιλοτικά
τον προγραµµατισµό από τα Ανώγεια και
τα υπόλοιπα τέσσερα σηµεία µε στόχο να
απλωθούµε σε όλη την Ελλάδα. Αρχικά
µε προγραµµατισµό και εν συνεχεία µε
την ροµποτική.
Το CSI είναι ένα Ινστιτούτο γνώσης και
πληροφορικής. Αναπτύσσουµε σιγά σιγά
και πιλοτικά τον προγραµµατισµό από τα
Ανώγεια και τα υπόλοιπα τέσσερα σηµεία
µε στόχο να απλωθούµε σε όλη την
Ελλάδα.

Αρχικά µε προγραµµατισµό και εν
συνεχεία µε την ροµποτική που καθυστε
ρεί λίγο γιατί για να αγοραστούν τα
ροµποτάκια χρειάζονται χιλιάδες ευρώ τα
οποία πιστεύω ο Θεός θα στείλει, για
να µπορέσουµε να κάνουµε την αρχή
ξανά από τα Ανώγεια και στα ροµπότ και
στη συνέχεια να πάµε και στις άλλες
πόλεις», τόνισε στο χαιρετισµό του ο
Μανώλης Σφακιανάκης.
«Είµαι βέβαιος ότι το πρόγραµµµα
θα έχει επιτυχία»
τόνισε ο ∆ήµαρχος Φυλής.

Ανάµεσα στους παρευρεθέντες ήταν
και ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, καθώς ο ∆ήµος Φυλής συµµετέχει
στο πρόγραµµα του CSI µέσω του Κέντρου Εκµάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που λειτουργεί η ∆ευτεροβάθµια
Σχολική Επιτροπή του ∆ήµου Φυλής υπό
την επίβλεψη του Προέδρου και Αναπλ.
∆ηµάρχου Νίκου Χατζητρακόσια. Μάλιστα ο Νίκος Χατζητρακόσιας και παιδιά
της πρώτης σειράς εκπαιδευοµένων

παρακολούθησαν την τελετή, εξ αποστάσεως, από το Κέντρο Εκµάθησης
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ∆ήµου
Φυλής.
«Είναι σηµαδιακό ότι από τα ιστορικά
Ανώγεια ξεκινάει αυτό το πρόγραµµα και
είµαι σίγουρος ότι θα έχει επιτυχία. Ευχα
ριστώ πολύ για την φιλοξενία, πρώτα
τον π.Ανδρέα και στη συνέχεια το φίλο
δήµαρχο Ανωγείων Μανόλη Καλλέργη
που είναι και αυτός καθηγητής, εγώ
Φυσικός αυτός Μαθηµατικός. Τον στρατηγό µας Μανώλη Σφακιανάκη, τον κύριο
Νάκο, όλους και όλες εσάς. Μα πάνω
από όλα το φίλο, Αντιδήµαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου
Φυλής Νίκο Χατζητρακόσια, που µαζί µε
τα παιδιά που εκπαιδεύονται στο Κέντρο
Εκµάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
παρακολουθεί αυτή την ώρα, εξ αποστάσεως την εκδήλωσή µας.
Εύχοµαι καλή αρχή και σε όλα τα παιδιά να προχωρήσουν µπροστά. Είµαι
βέβαιος ότι το πρόγραµµµα θα έχει επιτυχία» τόνισε ο ∆ήµαρχος Φυλής.

Στην αίθουσα του Εργαστηρίου
Γνώσης επίσης ο Κωνσταντίνος Νάκος
της εταιρίας Cosmolearn, οι Αντιδήµαρχοι
Ανωγείων Ζαχαρίας Σουλτάτος και
∆ηµήτρης Πασπαράκης, η πρόεδρος του
δηµοτικού συµβουλίου Μαίρη Σταυρακάκη-Μπαγκέρη,ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γιώργος Πρωϊας,
αντιπροσωπεία του Πολιτιστικού συλλόγου Ανωγείων και ο Αχιλλέας Κεφαλογιάννης που συνεισέφερε τα µέγιστα για
την µετατροπή της αίθουσας, µαζί µε την
οικογένεια του στην µνήµη του Ηρακλή
Κεφαλογιάννη. Στους επίσηµους καλεσµένους προσφέρθηκαν τσάντες µε
δώρα, προσφορά του ∆ήµου Ανωγείων
που στέκεται αρωγός στην προσπάθεια,
ενώ γυναίκες του Εκκλησιαστικού
συµβουλίου της ενορίας προσέφεραν
δώρα και τους φόρεσαν παραδοσιακούς
µαντηλέδες. Τα εγκαίνια τέλεσε ο π.
Ανδρέας και στη συνέχεια µίλησε στον
κόσµο για το ξεκίνηµα του Ινστιτούτου
Εκµάθησης Κώδικα και για τη σηµασία
που έχει για την ευρύτερη περιοχή.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 300.000 ΕΥΡΩ
ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ Ρ. ∆ΟΥΡΟΥ- Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

Εορτή Αγίων Αναργύρων Κοσµά

Αναβαθµίζονται αθλητι κές
εγκαταστάσεις
στον ∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας

και ∆αµιανού (των εκ Μικράς

Ασίας) στην Ιερά Μητρόπολη
Μεγάρων και Σαλαµίνος

Παρών ο ∆ηµάρχος Ασπροπύργου
Νικολάος Μελετίου

Στο Ενοριακό Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων Κοσµά και ∆αµιανού – Ασπροπύργου,
µετέβη το απόγευµα της Τρίτης 31 Οκτωβρίου
2017, ο Σεβαµιώτατος Μητροπολίτης µας κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, για να χοροστατήσει
στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό, πλαισιούµενος
υπό Κληρικών της Ιεράς µας Μητροπόλεως,
µε την συµµετοχή του αξιοτίµου κ. Νικολάου
Μελετίου ∆ηµάρχου Ασπροπύργου και ευλαβών
προσκυνητών, που προσήλθαν
για να προσευχηθούν και να ζητήσουν από τους
θαυµατουργούς Αγίους την ίαση των ψυχών και
των σωµάτων τους.

Π

ρογραµµατική Σύµβαση µε αντικείµενο
την υλοποίηση του έργου «Παρεµβάσεις
επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις
του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας» υπέγραψαν η
Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και η ∆ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας, Ιωάννα Κριεκούκη.
Πρόκειται για έργο προϋπολογισµού 300.000 ευρώ
µε ΦΠΑ που χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους
της Περιφέρειας.
Στόχος του έργου είναι η αναβάθµιση τριών αθλητικών εγκαταστάσεων στον ∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας µε γνώµονα την εύρυθµη λειτουργία τους
καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών άθλησης και
της ποιότητας ζωής των πολιτών. Συγκεκριµένα, θα
πραγµατοποιηθούν παρεµβάσεις στο 1ο Κλειστό
Γυµναστήριο Μάνδρας (Ο.Τ. 140), στο 2ο Κλειστό
Γυµναστήριο Μάνδρας (Ο.Τ. 166) και στο «Φράγκειο» Γήπεδο Ποδοσφαίρου (Ο.Τ. 122).
Ειδικότερα, στο 1ο Κλειστό Γυµναστήριο Μάνδρας θα υλοποιηθούν εργασίες για την καθαίρεση της
υπάρχουσας επικάλυψης στέγης και την αντικατάστασή της µε νέα πάνελ οροφής, ενώ στο 2ο Κλειστό Γυµναστήριο Μάνδρας θα πραγµατοποιηθούν
εργασίες για την αποξήλωση και αντικατάσταση
της επιστέγασης, την αντικατάσταση της εγκατάστασης θέρµανσης και ύδρευσης και την τοποθέτηση καναλιού για τη συγκέντρωση οµβρίων υδάτων.

Για το Γήπεδο Ποδοσφαίρου «Φράγκειο» προβλέπεται η προµήθεια και η τοποθέτηση τεχνητού
χλοοτάπητα καθώς και χρωµατισµοί επιφανειών.

Τη δηµοπράτηση, την υπογραφή σύµβασης µε
τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου
και την παραλαβή του αναλαµβάνει ο ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας.
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ΣΥΣΚΕΨΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
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θριάσιο-7

Έλεγχοι της αστυνοµίας σε
Λαϊκή Αγορά των Μεγάρων

Προσαγωγές ατόµων, που πωλούσαν προϊόντα χωρίς άδεια

Ό

ργανα της τουριστικής αστυνοµίας σε συνεργασία µε την Αστυνοµική
∆ιεύθυνση ∆υτικής Αττικής, πραγµατοποίησαν την Τρίτη 31 Οκτωβρίου ελέγχους στην Λαϊκή Αγορά του βορείου τοµέα Μεγάρων, κατόπιν καταγγελίας ότι στις παρυφές της αγοράς ασκούν εµπόδιο άτοµα χωρίς να
έχουν άδεια.
Όπως έγινε γνωστό, κάποια άτοµα τα οποία πωλούσαν προϊόντα χωρίς άδεια
προσήχθησαν στο Αστυνοµικό Τµήµα Μεγάρων για περαιτέρω ελέγχους.
Μετά τις προσαγωγές, µια οµάδα τσιγγάνων συγκεντρώθε έξω από το
Αστυνοµικό Τµήµα, διαµαρτυρόµενοι.

Με µέλη της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Αχαρνών συναντήθηκε
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γ. Κασσαβός
Συζητήθηκαν πρωτοβουλίες που έχουν σαν στόχο τον περιορισµό
του κοινωνικού αποκλεισµού και µε δράσεις αλληλεγγύης.

Μ

ε µέλη της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Αχαρνών συναντήθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός µε αντικείµενο, ζητήµατα
που απασχολούν τους πολίτες των Αχαρνών και σχετίζονται µε έργα υποδοµών, µε πρωτοβουλίες που έχουν
σαν στόχο τον περιορισµό του κοινωνικού αποκλεισµού και µε δράσεις
αλληλεγγύης.
Στη συνάντηση συµµετείχαν οι κ.κ. Γιώργος Ροδάκης Συντονιστής Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Αχαρνών,
Γιώργος Τόκας Αναπληρωτής Συντονιστής και ∆ηµήτρης Γιαννάκης εκ µέρους της Νοµαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αττικής.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός τόνισε πως αποβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας µε την Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Αχαρνών, καθώς αυτή η συνεργασία πηγάζει από κοινούς στόχους και επιδιώξεις που αφορούν τους πολίτες του ∆ήµου Αχαρνών.
Το κοινό ενδιαφέρον για την πρόοδο της πόλης και των πολιτών της, είναι το στοιχείο που µας
ενώνει όλους σε µια καθολική και συλλογική προσπάθεια.
Η συνεισφορά Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Αχαρνών είναι καθοριστικής σηµασίας στην προώθηση των
συµφερόντων του ∆ήµου Αχαρνών και έχει εκφραστεί µε συγκεκριµένες δράσεις και παρεµβάσεις, οι οποίες είναι βέβαιο και απαραίτητο να συνεχιστούν. .
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Α

Έρχεται µείωση της τάξης του 40% σε όλα τα πρόστιµα και συγχρόνως τριπλάσια προσαύξηση ανάλογα το εισόδηµα.

λλάζουν οι ποινές στις τροχαίες παραβάσεις. Έρχεται γενναία µείωση της
τάξης του 40% σε όλα τα πρόστιµα
και συγχρόνως τριπλάσια προσαύξηση ανάλογα το εισόδηµα.
Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει µεγάλες καµπάνες για τις παραβάσεις οι
οποίες ταυτόχρονα είναι και καθηµερινές αλλά
και ενοχλητικές ή επικίνδυνες συνήθειες, όπως
η χρήση κινητού, η έλλειψη κράνους και ζώνης
ασφαλείας, η στάθµευση σε ράµπες ή η παρεµπόδιση της διάβασης των ατόµων µε αναπηρία και η χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης στους αυτοκινητοδρόµους.
Σε περίπτωση υποτροπής τότε προβλέπεται
αφαίρεση και επανεξέταση της άδειας οδήγησης.
Ο νέος νόµος ταξινοµεί τις παραβάσεις του
ΚΟΚ σε τρεις κατηγορίες: Στιης χαµηλής,
µεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας. Η διαβάθµιση θα γίνει µετά από εισήγηση της επιτροπής Οδικής Ασφάλειας. Θα προστεθούν και
δύο ακόµη κατηγορίες, Αυτές της πολύ υψηλής
συχνότητας και τις αντικοινωνικής συµπεριφοράς.
Και στις δύο θα αφαιρείται η άδεια οδήγησης
για 60 ηµέρες.
Για όλες αυτές τις παραβάσεις προβλέπονται
µηδενικά πρόστιµα, θα υπάρχουν όµως αλλά
διοικητικά µέτρα, όπως η αφαίρεση διπλώµατος και πινακίδων για 60 ηµέρες.
"∆εν έχουµε ΚΟΚ που είναι µέσο είσπραξης,
αλλά έχουµε έναν παιδευτικό κώδικα. Πρέπει
αυτό να το περάσουµε στους οδηγούς και αυτή
την προσπάθεια επιχειρούµε να την ετύχουµε
µε πολύ σηµαντικές αλλαγές" δήλωσε χθες
(Τρίτη) ο υπουργός Υποδοµών Χρίστος Σπίρτζης.
Ο υπουργός σηµείωσε πως υπάρχει ένας
κώδικας µε χιλιάδες παραβάσεις, όπου κάθε
µία έχει το δικό της πρόστιµο. ∆εν είναι κατανοητό ποια παράβαση είναι επικίνδυνη και ποια
κοστίζει περισσότερο στην κοινωνική συµπεριφορά. Για το λόγο αυτό θα αφιερωθούν διδακτικές ώρες σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού σχολείου για θέµατα οδικής συµπεριφοράς.
"Θέλουµε να χτυπήσουµε την αρχή έχω
λεφτά, παρανοµώ και πληρώνω" δήλωσε ο κ.
Σπίρτζης. "Οι ίδιοι κανόνες προβλέπονται στην
Ελβετία, στην Φινλανδία σε χώρες που εφαρµόζουν τις αρχές της πραγµατικής ίσης
µεταχείρισης των πολιτών" ανέφερε.
Να σηµειωθεί ότι από την επιβολή δοικητικών προστίµων εξαιρούνται µία σειρά από
σοβαρές παραβάσεις όπως η κατανάλωση
αλκοόλ, η παραβίαση του ερυθρού σηµατοδότη, οι διατάξεις για τον τρόπο προσπέρασης οχηµάτων και άλλες.

Στα 150 χιλ. το όριο ταχύτητας

Ο νέος νόµος δίνει την δυνατότητα αύξησης
του ορίου ταχύτητας από τα 130 χιλιόµετρα στα
150 χιλιόµετρα µετά από µελέτη και έγκριση
από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Απαγορεύσεις
υπάρχουν για τις τετράτροχες µοτοσυκλέτες
(γουρούνες) για τις οποίες δε νεπιτρέπεται η
χρήση τους στο οδικό δίκτυο της χώρας.
Τι αλλάζει για τα εισαγόµενα αυτοκίνητα

Θεσπίζονται µηχανισµοί ελέγχου, µε στόχο
την καταπολέµηση των παράνοµων κυκλωµάτων µε συγκεκριµένες βεβαιώσεις που πλέον
θα παρέχονται µε ηλεκτρονικό τρόπο. Τέτοιες
βεβαιώσεις είναι η έγκριση τύπου µε την οποία
ταξινοµήθηκε ένα αυτοκίνητο, ηµεροµηνία
ταξινόµησης, βεβαίωση από επίσηµους αντιπροσώπους σχετικά µε ποιες ανακλήσεις
έχουν γίνει, βεβαίωση του ΚΤΕΟ της χώρας
προέλευσης κ.α. Θα χρειάζεται ακόµη και
υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή πως έχει
λάβει υπόψη τα προαναφερθέντα στοιχεία.
Σύµφωνα µε τον υπουργό υπάρχουν
πολίτες που έχουν αγοράσει πολύ ακριβά
µεταχειρισµένα αυτοκίνητα που στη συνέχεια
διαπιστώνεται πως δεν αντιστοιχούν τα χαρακτηριστικά τους, σε αυτά για τα οποία πλήρωσαν.
Στο νέο νόµο που περιλαµβάνεται µαζί µε τα
ταξί στο νοµοσχέδιο για τις Μεταφορές, ο εισαγωγέας θα αποζηµιώνει πλήρως τον αγοραστή
αν διαπιστωθεί πως η άδεια κυκλοφορίας δεν
αντιστοιχεί στα πραγµατικά στοιχεία του αυτοκινήτου.
∆ηµιουργία Ψηφιακού Μητρώου

Όπως γίνεται γνωστό, θα δηµιουργηθεί το
ψηφιακό µητρώο οδικών µεταφορών στο υπουργείο Υποδοµών. Εκεί θα καταγράφονται
ψηφιακά ανά επιχείρηση, τα οχήµατα, οι
οδηγοί, οι σχέσεις εργασίας, κλπ.Σήµερα για να
γίνουν οι έλεγχοι απαιτούνται µικτά κλιµάκια
από τρεις υπηρεσίες, χωρίς να υπάρχει η απαιτούµενη αποτελεσµατικότητα.
ΚΤΕΟ

Στις νέες ρυθµίσεις θα περιληφθούν και διατάξεις για τα δηµόσια ΚΤΕΟ.
"Υπάρχουν διατάξεις για τα δηµόσια ΚΤΕΟ
που έχουν συγκεκριµένη ελάχιστη αµοιβή σε
αντίθεση µε τα ιδιωτικά, µε αποτέλεσµα να βρεθούν εκτός ανταγωνισµού. Οι προβλέψεις έγιναν από τις προηγούµενες κυβερνήσεις µε
συγκεκριµένη στοχοθεσία και κατεύθυνση".

Πλέον µε απόφαση της Περιφέρειας που ανήκουν, τα ΚΤΕΟ θα µπορούν να αναπροσαρµόζουν τις τιµές σύµφωνα µε τον ανταγωνισµό
στην περιοχή που δραστηριοποιούνται. Επίσης
θα µπορούν να λειτουργούν µε τη µορφή της
ανώνυµης εταιρείας.
Επανέρχονται τα ασυµβίβαστα σε σχέση µε
τους ιδιοκτήτες ΚΤΕΟ όπως πρώην γενικοί διευθυντές ή συγγενικά τους πρόσωπα.

Με απόφαση του υπουργού καθορίζονται όλες
οι λεπτοµέρειες για την ανάπτυξη, τη λειτουργία
και τη συντήρηση του κεντρικού ηλεκτρονικού
συστήµατος, του τηλεφωνικού κέντρου και της
υπηρεσίας σύντοµων γραπτών µηνυµάτων
(sms).
Πινακίδες

Αλλαγές έρχονται και στην κυκλοφορία των
ποδηλάτων µε ρυθµίσεις για την οδική συµπεριφορά των οδηγών τους, για τη φωτεινή σηµατοδότηση για τους ποδηλάτες και άλλα.
Επίσης, γίνονται πιο αυστηρά τα κριτήρια για
τους οδηγούς που µεταφέρουν µαθητές. Στο
εξής µπαίνουν όρια ηλικίας που θα είναι τα 55
χρόνια για οδηγούς λεωφορείων, όριο το οποίο
µπορεί να παραταθεί µέχρι τα 65, εφόσον κατά
πενταετία υπάρχουν εξετάσεις για οδική
συµπεριφορά και υγεία.
Οδηγοί που έχουν συµπληρώσει τα 75 έτη
θα υποχρεώνονται, ανά πενταετία, σε δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς και δεν
θα έχουµε µόνο τις ιατρικές βεβαιώσεις όπως
σήµερα.

Κάθε πινακίδα οχήµατος που αφαιρείται
καταχωρείται µηχανογραφικά στο αρχείο, στο
οποίο τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχηµάτων της οικείας οργανικής µονάδας του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
Σε ότι αφορά τα οχήµατα που είναι σε ακινησία µετά την πάροδο 2 ετών, η αρµόδια ∆ΟΥ
προβαίνει σε καταστροφή των πινακίδων
κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση αφαίρεσης των κρατικών
πινακίδων οχήµατος, η αρµόδια υπηρεσία της
Ελληνικής Αστυνοµίας προβαίνει σε καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήµατος,
µε την πάροδο 2 ετών από τη λήξη του διοικητικού µέτρου της αφαίρεσης. Οι αρµόδιες κατά
περίπτωση υπηρεσίες χορηγούν βεβαίωση
καταστροφής πινακίδων κυκλοφορίας, κατόπιν
αίτησης εκ µέρους του ιδιοκτήτη – κατόχου του
οχήµατος.

Στο υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
δηµιουργείται κεντρικό ηλεκτρονικό σύστηµα,
τηλεφωνικό κέντρο και υπηρεσία σύντοµων
γραπτών µηνυµάτων παραπόνων και καταγγελιών των επιβατών για παραβάσεις του Κανονισµού Λειτουργίας των Ε.∆.Χ. Αυτοκινήτων.

Όλες οι άδειες δόµησης που απαιτούνται για
την κατασκευή τεχνικών έργων, κτηρίων και
εγκαταστάσεων σιδηροδροµικού ενδιαφέροντος, εκδίδονται από την ∆ιεύθυνση Έργων της
ΕΡΓΟΣΕ και εγκρίνονται µε απόφαση του υπουργού Υποδοµών.

Η κυκλοφορία ποδηλάτου

Τηλεφωνικό κέντρο στο υπουργείο

Άδεια δόµησης στην ΕΡΓΟΣΕ
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«Είναι, εποµένως, ευρύτατα αποδεκτό κοινωνικά, ότι για το ορατό µέλλον,
η κρίση θα αποτελεί, de facto, παγιωµένη και µόνιµη κατάσταση», σηµειώνει ο Γ. Μαυρής.

Π

αρά το γεγονός ότι η τωρινή
κυβέρνηση, όπως και η προηγούµενη, προσπαθεί να πείσει
ότι η κρίση τελείωσε, προωθώντας ένα
"success story", εντούτοις οι πολίτες παραµένουν βαθιά απογοητευµένοι και δεν
δείχνουν να πείθονται.
Σύµφωνα µε το Πολιτικό Βαρόµετρο
Οκτωβρίου της Public Issue, 8 στους 10
πολίτες, 78%, πιστεύουν σήµερα, ότι η
κρίση στην Ελλάδα θα κρατήσει τουλάχιστον 5 χρόνια ακόµη. Μάλιστα, το 47%,
δηλαδή σχεδόν οι µισοί Έλληνες είναι
πεπεισµένοι ότι η κρίση θα διαρκέσει
ακόµη πάνω από µια δεκαετία!
Όπως εξηγεί στην ανάλυσή του ο Γιάννης Μαυρής, «η κυβερνητική ρητορική
περί «τέλους της κρίσης» και ελληνικού
«come-back» δεν φαίνεται να πείθει. Το
success story της σηµερινής κυβέρνησης, που εκφράζεται από το φαντασιακό
τρίπτυχο «τερµατισµός της κρίσης»,
«έξοδος από τα µνηµόνια», «κοινωνικό
µέρισµα για τους αδύναµους»), δεν διαφέρει καθόλου από εκείνο του προκατόχου
της. Αντιθέτως, είναι εντυπωσιακά πανοµοιότυπο».
Άλλωστε τους τελευταίους µήνες είναι
µόνιµη επωδός του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα ότι η κρίση τελειώνει και ότι
το 2018 τα Μνηµόνιο ολοκληρώνεται,
όταν είναι γνωστό ότι η χώρα έχει υπογράψει δεσµεύσεις και έχει ψηφίσει προκαταβολικά µέτρα για τα επόµενα χρόνα.
«Είναι, εποµένως, ευρύτατα αποδεκτό
κοινωνικά, ότι για το ορατό µέλλον, η
κρίση θα αποτελεί, de facto, παγιωµένη
και µόνιµη κατάσταση», σηµειώνει ο Γ.
Μαυρής και συµπληρώνει:«Το εντυπω-

σιακό αυτό εµπειρικό εύρηµα συνιστά µια
ισχυρή ένδειξη για το γεγονός, ότι ένα
σηµαντικό τµήµα της ελληνικής κοινωνίας
έχει προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα,
που δηµιούργησε η οικονοµική και κοινωνική κρίση των τελευταίων επτά ετών.
Έχει, δηλαδή, αποδεχθεί τη µεγάλη επιδείνωση των συνθηκών της ζωής του,
που επέφερε το µνηµονιακό πρόγραµµα,
µέσω της ανεργίας που προκάλεσε, της
συρρίκνωσης των κοινωνικών δαπανών,
της αποµύζησης των εισοδηµάτων και
της υφαρπαγής των ατοµικών περιουσιών».
Κοινωνική
προσαρµογή
δεν
σηµαίνει και κοινωνική συναίνεση

Η κυβερνητική ρητορική του 2014 αποδείχθηκε παντελώς έωλη και απέτυχε
παταγωδώς. Το εκλογικό αποτέλεσµα του
Ιανουαρίου 2015 απέδειξε ότι η προπαγανδιστική µυθολογία περί του τέλους της
κρίσης δεν έπεισε και δεν επηρέασε στο
ελάχιστο το εκλογικό σώµα.
∆ιόλου τυχαία, και η αντίστοιχη σηµερινή κυβερνητική προπαγάνδα αποδεικνύεται, επίσης µέχρι σήµερα, απολύτως αναποτελεσµατική. ∆εν έχει κατορθώσει ούτε
να ανατρέψει την κοινωνική δυσαρέσκεια,
ούτε να αντιρροπήσει τη συντηρητική
εκλογική µεταστροφή που έχει συντελεστεί την τελευταία διετία. Μέχρι τον
Οκτώβριο, το κοινωνικό κλίµα παραµένει
εξαιρετικά ζοφερό, µε τα αρνητικά συναισθήµατα να κυριαρχούν απόλυτα. [10] Το
οικονοµικό κλίµα συνεχίζει να καταγράφει
την επιδείνωση και τη στασιµότητα της
οικονοµικής κατάστασης των νοικοκυριών, που συντηρεί τη γενικευµένη κοινω

νική απαισιοδοξία για τις προοπτικές
βελτίωσης των προσωπικών οικονοµικών. [11] Ταυτόχρονα, όλοι οι σχετικοί
δείκτες συγκλίνουν ότι το πολιτικό κλίµα
παραµένει αµετάβλητο. [12]
Η ερµηνεία είναι απλή και δεν είναι
άλλη από την βαθειά εδραιωµένη κοινωνική πεποίθηση ότι καµία ανάπτυξη δεν
διαφαίνεται και, αντιθέτως, ότι η επιδείνωση της ζωής των ανθρώπων θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Το ιστορικό προηγούµενο του 2015, αλλά και η σηµερινή
δηµοσκοπική εικόνα συνηγορούν υπέρ
της εκτίµησης ότι η εκάστοτε κυβερνητική
προπαγάνδα δεν µπορεί προφανώς να
αντιστρέψει παγιωµένες τάσεις του εκλογικού σώµατος και εκλογική µεταστροφή,
της έκτασης µάλιστα που παρατηρείται
σήµερα.
Είναι αυτονόητο, ότι µείζονα ή έκτακτα
γεγονότα (τροµοκρατικές ενέργειες,

θερµά επεισόδια, κοινωνικές εκρήξεις,
διασπάσεις κοµµάτων, δραµατική αναζωπύρωση των προσφυγικών ροών), εάν
συµβούν είναι δυνατόν να ανατρέψουν
πολιτικούς συσχετισµούς ή να προκαλέσουν «επιδράσεις συσπείρωσης» (rallyeffects).
Ανεξάρτητα όµως από το ενδεχόµενο
των έκτακτων συµβάντων, που ουδείς
µπορεί να προβλέψει, το µεγαλύτερο
λάθος που µπορεί να διαπράξει η εκάστοτε κυβέρνηση (άρα και η σηµερινή)
είναι να «διαβάσει λάθος» τις µεγάλες
αλλαγές που έχουν µετασχηµατίσει βίαια
την ελληνική κοινωνία. Να θεωρήσει ότι η
κάµψη της κοινωνικής διαµαρτυρίας, η
κοινωνική παραίτηση και προσαρµογή
στις νέες συνθήκες διαβίωσης που χαρακτηρίζουν τη µεταµνηµονιακή Ελλάδα
σηµαίνει και εξασφάλιση της κοινωνικής
συναίνεσης προς τους κυβερνώντες.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών
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Στροφή 180 µοιρών από
το υπουργείο Εργασίας

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τέλος το ψάρεµα στον
Σαρωνικό για το 2017

Π

αράταση στην απαγόρευση του ψαρέµατος
στον Σαρων ικό αν ακοίν ωσε το υπουργείο
Αγροτικής Αν άπτυξης έως και το τέλος του

2017.
Υ πεν θυµίζεται πως η απαγόρευση έληγε, ωστόσο
πήρε άλλους δύο µήν ες παράταση, απόφαση που
πήραν από κοιν ού ο υπουργός Αγροτικής Αν άπτυξης
Βαγγέλης Αποστόλου και οι εκπρόσωποι των αλιέων
που δραστηριοποιούν ται µε µηχ αν ότρατες.
Σύµφων α µε σχ ετική αν ακοίν ωση «η απαγόρευση
στη συγκεκριµέν η περιοχ ή του Σαρων ικού Κόλπου
γίν εται προληπτικά για δύο µήν ες, έως ότου ολοκληρωθούν οι αν τίστοιχ ες µελέτες από το ΕΛΚΕΘΕ».
Παράλληλα µε τις έρευν ες του ΕΛΚΕΘΕ, το Υ πΑΑΤ
έχ ει π ροχ ωρήσει σε σειρά δειγµατοληψιών και
αν αλύσεων σε µύδια (εκτροφής και ελεύθερα), σε
συν εργασία µε το Γεν ικό Χηµείο του Κράτους και τον
∆ηµόκριτο.
«Μέχ ρι σήµερα όλα τα αποτελέσµατα είν αι αρν ητικά,
για πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογον άν θρακες εν ώ
οι δειγµατοληψίες και οι αν αλύσεις θα συν εχ ιστούν »
σηµειών εται.

σχετικά µε την επιστροφή
εισφορών υπέρ ασθενείας
προς τους συνταξιούχους.
Ωστόσο, το τελευταίο στίγµα του κιν ητού της άτυχ ης
γυν αίκας εν τοπίστηκε στην Οµόν οια, όπου εστιάζον ται πλέον οι αστυν οµικές έρευν ες. Ετσι είν αι πολύ
πιθαν ό ο δολοφόν ος ν α έδωσε το κιν ητό της γυν αίκας
σε κάποιον κλεπταποδόχ ο, ο οποίος βρίσκεται στη
συγκεκριµέν η περιοχ ή. Πλέον , οι έρευν ες της ΕΛ.ΑΣ.
στοχ εύουν γύρω από την Οµόν οια, αλλά και γύρω από
άτοµα που είν αι γν ωστά για κλοπές, αρπαγές τσαν τών , ακόµα και σεξουαλικές επιθέσεις.
Πάν τως, το σηµείο που απασχ ολεί ιδιαίτερα τις
Αρχ ές είν αι οι 14 µαχ αιριές που επέφερε ο δράστης
της δολοφον ίας στην 32χ ρον η, οι οποίες προδίδουν
έν τον ο µίσος.
Γι' αυτό έχ ουν αρχ ίσει ν α εξετάζουν ακόµα και το
εν δεχ όµεν ο µιας σεξουαλικής επίθεσης σε συν δυασµό
µε τη ληστεία, η οποία τελικά κατέληξε στη δολοφον ία
της άτυχ ης γυν αίκας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αλλάζει ο τρόπος χορήγησης
ασφαλιστικής ενηµερότητας

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ∆ΡΑΣΤΗ ΟΙ ΑΡΧΕΣ

Οι κάµερες έδειξαν τον
δολ οφόν ο της ∆ώρας:
Σεξουαλικό κίνητρο ή ληστεία

Τ

ην εικόν α του δράστη της δολοφον ίας της ∆ώρας
Ζέµπερη έχ ουν στα χ έρια τους οι Αρχ ές.Μάλιστα, τα σεν άρια για τη δολοφον ία της άτυχ ης
32χ ρον ης είν αι πλέον δύο: είτε υπήρχ ε ερωτικό
κίν ητρο, είτε πρόκειται για ληστεία µετά φόν ου. Θέµα
χ ρόν ου είν αι πλέον , σύµφων α µε αστυν οµικές πηγές,
η εξιχ ν ίαση της δολοφον ίας της εφοριακού ∆ώρας Ζέµπερη, που διαπράχ θηκε µε ιδιαίτερη αγριότητα στο Β'
Νεκροταφείο Αθην ών , καθώς η ΕΛ.ΑΣ. έχ ει την εικόν α του δράστη από κάµερες επιχ ειρήσεων που
βρίσκον ται απέν αν τι από το κοιµητήριο.
Το πιθαν ότερο, σύµφων α µε αστυν οµικές πηγές,
είν αι µετά την άγρια δολοφον ία της ∆ώρας Ζέµπερη, µε
14 µαχ αιριές, ο δράστης ν α µην έφυγε από την κύρια
είσοδο, αλλά από άλλο σηµείο του κοιµητηρίου.
Ακόµη έν α σηµαν τικό στοιχ είο, το οποίο επίσης
κατέγραψαν οι κάµερες ασφαλείας, είν αι το ότι ο δράστης φαίν εται ν α είν αι µικρόσωµος, που ίσως ν α
προέρχ εται από χ ώρες όπως το Πακιστάν , το Μπαγκλαν τές ή το Αφγαν ιστάν .
Σεξουαλικό κίν ητρο ή ληστεία µετά φόν ου

Η πιθαν ότερη εκδοχ ή, όπως έχ ουν τον ίσει εδώ και
ηµέρες έµπειροι αξιωµατικοί της ∆ιεύθυν σης Ασφάλειας
Αττικής, αφού δεν προέκυψε κάποιο εν οχ οποιητικό
στοιχ είο σε βάρος ατόµου του περιβάλλον τος της
32χ ρον ης, είν αι η ληστεία µετά φόν ου.

Α

λλαγές στη χ ορήγηση ασφαλιστικής εν ηµερότητας για τους ασφαλισµέν ους π ροβλέπ ει
εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.
Η εγκύκλιος, λαµβάν ον τας υπόψη το ν έο πλαίσιο
καταβολής των εισφορών σε µην ιαία βάση, τη διαδικασία εκκαθάρισης των εισφορών µε βάση τα εισοδήµατα του 2016, καθώς και την επικείµεν η εφαρµογή
της έκδοσης εν ιαίας εν ηµερότητας από τις υπηρεσίες
του Εν ιαίου Φορέα Κοιν ων ικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ):
Προβλέπει τη χ ορήγηση βεβαίωσης εξάµην ης (αν τί
µην ιαίας) διάρκειας σε φυσικά πρόσωπα που είν αι µη
µισθωτοί ασφαλισµέν οι, εφόσον έχ ουν καταβληθεί οι
αν αλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χ ρον ικό διάστηµα που προηγείται της χ ορήγησης της
βεβαίωσης.
Ειδικά, για το διάστηµα από 1-1-2017 και µέχ ρι την
εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών , βάσει των
εισοδηµάτων του 2016, ο ασφαλισµέν ος θεωρείται εν ήµερος, εφόσον έχ ει καταβάλει, κατ' ελάχ ιστον , το
π οσό π ου αν τιστοιχ εί στην κατά π ερίπ τωση
κατώτατη µην ιαία βάση υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους µήν ες που προηγούν ται της χ ορήγησης της βεβαίωσης.
Για τους µη µισθωτούς ασφαλισµέν ους που κατά το
έτος 2017 απασχ ολούν ται παράλληλα και ως µισθωτοί,
θα λαµβάν ουν βεβαίωση ασφαλιστικής εν ηµερότητας
για τη µη µισθωτή τους δραστηριότητα, εφόσον δεν
βαρύν ον ται µε οφειλές προηγούµεν ων ετών , χ ωρίς
τον έλεγχ ο της καταβολής της ελάχ ιστης, κατά
περίπτωση, εισφοράς, δεδοµέν ου ότι καταβάλλουν
ήδη την ελάχ ιστη ασφαλιστική εισφορά από τη µισθωτή απασχ όληση.

Σ

τροφή 180 µοιρών από το υπουργείο Εργασίας
σχ ετικά µε την επιστροφή εισφορών υπέρ ασθεν είας προς τους συν ταξιούχ ους. Με επίσηµη
αν ακοίν ωση τον ίζεται ότι «ο χ ρόν ος και ο τρόπος επιστροφής των ποσών θα αν ακοιν ωθεί το επόµεν ο διάστηµα»
Αυτό σηµαίν ει επί της ουσίας ότι δεν δεσµεύεται το
υπουργείο, αλλά και δεν διαψεύδει ότι τα αν αδροµικά
θα επιστραφούν µε τις συν τάξεις του µην ός ∆εκεµβρίου, όπως είν αι ο σχ ετικός προγραµµατισµός που
αν αδείχ θηκε µέσα από επίσηµο έγγραφο της διεύθυν σης απον οµής συν τάξεων του ΕΦΚΑ.
Όπως αν αφέρει το dikaiologitika.gr , το σχ ετικό
έγγραφο ετοιµάστηκε και απεστάλη στις υπηρεσίες του
Φορέα, χ ωρίς ν α έχ ει δοθεί η έγκριση από τους
Θεσµούς για την εκταµίευση του κον δυλίου που απαιτείται και το οποίο µπορεί ν α αν έλθει έως και τα 300
εκατ. ευρώ.Το µόν ο που παραδέχ εται το υπουργείο
Εργασίας είν αι ότι «η απαραίτητη προεργασία για την
επιστροφή των ποσών στους συν ταξιούχ ους ολοκληρών εται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ».
Σε κάθε περίπτωση επισηµαίν εται ότι η «παρακράτηση εισφορών υπέρ ασθεν είας, επί πλασµατικών και
όχ ι επί των πράγµατι καταβαλλόµεν ων συν τάξεων ,
είν αι έν α πρόβληµα που δηµιούργησαν οι προηγούµεν ες κυβερν ήσεις. Με διάταξη του ν .4387/2016, διορθώθηκε ο λάθος τρόπος παρακράτησης της εισφοράς
ασθεν είας και ως βάση υπολογισµού της κράτησης
προσδιορίστηκε το καταβαλλόµεν ο ποσό της σύν ταξης. Η κυβέρν ηση του ΣΥ ΡΙΖΑ αποκατέστησε την
αδικία και έχ ει δεσµευτεί για την επιστροφή των
ποσών που αν αλογούν στους συν ταξιούχ ους, για το
διάστηµα από 1/1/2012 έως και 30/6/2016».

Στο ν. Θεσπρωτίας περιοδεύει
σήµερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο

Πρόεδρος της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης θα
πραγµατοποιήσει σήµερα Πέµπ τη 2 Νοεµβρίου, π εριοδεία στο
Νοµό Θεσπρωτίας.
Το πρωί της Πέµπτης,
ο κ. Μητσοτάκης, θα
έχ ει συν άν τηση µε τον
Περιφερειάρχ η Ηπείρου
κ. Αλέξαν δρο Καχ ριµάν η στα γραφεία της Περιφέρειας
στα Ιωάν ν ιν α.
Στο ξεκίν ηµα της περιοδείας του, ο Πρόεδρος της
Νέας ∆ηµοκρατίας θα συν αν τηθεί µε κτην οτρόφους
στην Κορύτιαν η Θεσπρωτίας.
Ακολούθως, θα επισκεφθεί τον Οργαν ισµό Λιµέν ος
Ηγουµεν ίτσας και στη συν έχ εια το Ειδικό ∆ηµοτικό
Σχ ολείο Ηγουµεν ίτσας.
Αµέσως µετά, ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας θα
µεταβεί στην πόλη της Ηγουµεν ίτσας, όπου θα έχ ει
την ευκαιρία ν α συν οµιλήσει µε κατοίκους.
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Ανοικτή επιστολή της Εντεταλµένης Περιφερειακής Συµβούλου
Πάρκων και Αλσών Βασιλικής Λάσκαρη – Κρασοπούλου

προς τους κατοίκους της περιοχής του Πεδίου του Άρεως

Τ

Μόνο τον Οκτώβριο
έφτασαν στα νησιά 3.478
πρόσφυγες και µετανάστες

Ρ

εκόρ αφίξεων προσφύγων και µεταναστών για
το 2017 σηµειώθηκε στη Λέσβο τον Οκτώβριο.Συνολικά έφθασαν 2.216 άτοµα (2.170 το
Σεπτέµβριο, σε σχέση µε τα 1.053 τον Αύγουστο, τα
1.130 τον Ιούλιο, τα 940 τον Ιούνιο, τα 534 το Μάιο, τα
281 τον Απρίλιο, τα 336 το Μάρτιο, τα 252 το Φεβρουάριο και τα 456 τον Ιανουάριο).
Τον Οκτώβριο στη Χίο πέρασαν συνολικά 1.069 πρόσφυγες και µετανάστες, ενώ στη Σάµο µόλις 193,
αριθµός που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για το 2017.
Συνολικά στα νησιά του βορείου Αιγαίου τον Οκτώβριο
πέρασαν 3.478 άτοµα. Όλο τον Οκτώβριο, η Τουρκική
Ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι παρενέβη σε 61 περιστατικά
µέσα στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Επαναπροώθησε δε
στις τουρκικές ακτές συνολικά 2.729 άτοµα.

Νέα προθεσµία πήρε ο
29χρονος για τα τροµοπακέτα
Θα απολογηθεί στον ανακριτή
την ερχόµενη Παρασκευή

Νέα προθεσµία για την ερχόµενη Παρασκευή ζήτησε
και πήρε από τον ανακριτή ο 29χρονος που επρόκειτο να
απολογηθεί για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
καθώς και για τις κατηγορίες που αφορούν τα όπλα, τις
πλαστές ταυτότητες και τα υπόλοιπα ευρήµατα της αντιτροµοκρατικής κατά τη σύλληψη του.
Συνθήµατα συµπαράστασης φώναξαν κατά την είσοδο
και έξοδο του κατηγορούµενου περίπου 50 αλληλέγγυοι.
Στο µεταξύ στα εργαστήρια της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών συνεχίζονται οι αναλύσεις για την
αξιοποίηση των ευρηµάτων, ενώ ταυτόχρονα κλιµάκια
της Σήµανσης «σαρώνουν» τα δύο διαµερίσµατα - κρησφύγετα στην Πλατεία Αττικής και στα Εξάρχεια προκειµένου να εντοπίσουν αποτυπώµατα και βιολογικό υλικό.
Πρώτη προτεραιότητα παραµένει η αποκάλυψη των
στοιχείων των συνεργών του, προσώπων που συγκρότησαν µαζί του τον νέο εκτελεστικό βραχίονα της τροµοκρατίας. Εκτιµούν ότι ο νέος πυρήνας διέθετε και άλλα
καταλύµατα και πως άλλαζε συνέχεια κρησφύγετα, τα
οποία οι αρµόδιοι προσπαθούν να εντοπίσουν όσο το
δυνατόν πιο σύντοµα, πριν χαθούν στοιχεία.

ΓΑΜΟΣ

Ο ∆ουλκερίδης Άρης του Χρήστου
και της Μαρίας το γένος Αθανασίου,
κάτοικος Ελευσίνας
και η Γιαννοπούλου Σωτηρία του
∆ηµητρίου και της Παναγιώτας το
γένος Μπάλλα, κάτοικος Καλαµάτας
θα παντρευτούν µε πολιτικό γάµο
στο ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου

ις τελευταίες ηµέρες, δήθεν ανεξάρτητοι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γνωστά όµως στελέχη κοµµάτων της αντιπολίτευσης,
καθώς και όψιµα ανησυχούντες παράγοντες και πολίτες επιχειρούν να
δηµιουργήσουν ψευδείς εντυπώσεις, διαστρεβλώνοντας την πραγµατικότητα σχετικά µε τις προσπάθειες που συστηµατικά καταβάλλει η
∆ιοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, από την πρώτη µέρα που ανέλαβε την
ευθύνη της ∆ιοίκησης της Περιφέρειας, τον Σεπτέµβριο του 2014, προκειµένου το Πεδίο του Άρεως να καταστεί ο δηµόσιος πνεύµονας πρασίνου
και ο χώρος αναψυχής και πολιτισµού που δικαιούνται οι πολίτες.
Όσοι λοιπόν «ανακάλυψαν», προφανώς για λόγους προσωπικών στρατηγικών και εξυπηρέτησης κεντρικοπολιτικών λογικών, το Πεδίον του
Άρεως τους τελευταίους µήνες, είναι φανερό ότι ελάχιστα νοιάζονται για τη
σοβαρή υπόθεση που ονοµάζεται εύρυθµη λειτουργία του Πεδίου του
Άρεως. Γιατί προκαλεί εύλογες απορίες πώς είναι δυνατόν, «έµπειροι
αυτοδιοικητικοί» αλλά και «παράγοντες» και «συνειδητοί πολίτες» να επιδεικνύουν τόση άγνοια σχετικά µε στοιχειώδεις διαδικασίες. Είτε πρόκειται
για την ασφαλή λειτουργία των Παιδικών Χαρών του Πεδίου είτε για την
ανακατασκευή, µε την τήρηση όλων των προβλεπόµενων από τον νόµο
διαδικασιών, του κτιρίου Οικονοµίδη.
1.
Πώς είναι δυνατόν, όταν επί χρόνια, οι Παιδικές Χαρές του
Πεδίου ήσαν σε κακή κατάσταση, να µην υπάρχει αντίδραση, και αίφνης,
τώρα, που γίνεται συστηµατική προσπάθεια ασφαλούς λειτουργίας τους,
ορισµένοι γονείς να µην διστάζουν να θέσουν σε κίνδυνο ακόµη και τη
σωµατική ακεραιότητα των παιδιών τους για να αποδείξουν δήθεν ανεπάρκεια της νυν Περιφερειακής Αρχής;
2.
Που βρίσκονταν αυτοί οι γονείς, που σήµερα χρησιµοποιούν
τα παιδιά τους ως εργαλεία ακτιβισµού, όταν επί χρόνια οι Παιδικές Χαρές
του Πεδίου ήσαν σε κακή κατάσταση;
3.
Που βρίσκονταν αυτοί οι οποίοι σήµερα χύνουν κροκοδείλια
δάκρυα για το κτίριο Οικονοµίδη, όταν αυτό παρέµενε επί χρόνια κλειστό
και εγκαταλελειµµένο;
4.
Που βρίσκονταν όλοι αυτοί όταν τα τελευταία χρόνια το Πεδίο
του Άρεως γνώριζε την απαξίωση µε σωρευµένα προβλήµατα, ηµιτελείς
εργολαβίες, αποψιλωµένες υπηρεσίες, και γινόταν άντρο ανοµίας και
σύµβολο παραίτησης;
5.
Άραγε τα χρόνια και δοµικά προβλήµατα του Πεδίου του
Άρεως χρονολογούνται αίφνης από τον Σεπτέµβριο του 2014;
6.
Πώς είναι δυνατόν υπεύθυνοι αυτοδιοικητικοί αιρετοί να αγνοούν ότι διαδικασίες όπως αυτή της ανακατασκευής και λειτουργίας του
κτιρίου Οικονοµίδη, δεν µπορούν να γίνουν µε$ απευθείας αναθέσεις,
όπως η περιβόητη «Ρόδα»;
Αν µάλιστα τελικά αποδειχθεί ότι ορισµένοι χρησιµοποιούν (και) το
Πεδίο του Άρεως ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών, τότε απλά θα
επαληθευτεί η προκλητική αδιαφορία για αυτό.
Στον αντίποδα των πολιτικάντικων και ανεύθυνων λογικών, η σηµερινή
∆ιοίκηση της Περιφέρειας Αττικής δεν ανακάλυψε τα προβλήµατα λειτουργίας του Πεδίου του Άρεως τον Σεπτέµβριο του 2017. Από την πρώτη
στιγµή που ανέλαβε την ευθύνη διοίκησης της Περιφέρειας, στόχος ήταν
και παραµένει η αποτελεσµατική παρέµβαση στο πλαίσιο ενός προβληµατικού, ασαφούς και ανεπαρκούς νοµικού πλαισίου, προκειµένου το
Πεδίο του Άρεως να αναδειχθεί ως δηµόσιος χώρος, πνεύµονας
πρασίνου, ανοικτός στους πολίτες.
Χώρος ανοικτός στους πολίτες για εκδηλώσεις πολιτισµού και αθλητισµού.
Να θυµίσουµε έτσι ότι για πρώτη φορά ανοίξαµε το Πάρκο σε υψηλού
επιπέδου εκδηλώσεις πολιτισµού, τα τελευταία τρία χρόνια, στα τέλη
∆εκεµβρίου, µε τη συµµετοχή καταξιωµένων καλλιτεχνικών οργανισµών,
όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, η Καµεράτα των Φίλων της Μουσικής, το
Ωδείο Αθηνών, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
Τέτοιου είδους εκδηλώσεις αποτέλεσαν «πρωτιές» για το Πεδίο και
µάλιστα πολύ επιτυχηµένες χάρη στην πολυπληθή συµµετοχή των
πολιτών σε αυτές.
Παράλληλα, ανοίγουµε το Πάρκο σε αθλητικές εκδηλώσεις: Με τον
ΣΕΓΑΣ προετοιµάζουµε σειρά αθλητικών δράσεων («kids athletics»). Σε
συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και την Οµοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος για τη συµπλήρωση 40 χρόνων (1977-2017)
από τη γέννηση του ελληνικού χάντµπολ, διοργανώνουµε µεγάλη γιορτή
για τα παιδιά την Κυριακή, 5/11, στις 11 το πρωί.
Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά και η προσπάθεια για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση των Παιδικών Χαρών του Πάρκου.
Έτσι, µε αίσθηση ευθύνης, ως οφείλει, απέναντι σε όλους τους πολίτες,
η Περιφέρεια Αττικής ενηµέρωσε πρόσφατα λεπτοµερώς για τις δράσεις
της:
1.
για το κτίριο Οικονοµίδη,
2.
για τον ηλεκτροφωτισµό,
3.
για τη συντήρηση και αναβάθµιση πρασίνου,
4.
για την καθαριότητα του Πάρκου,
5.
για τις εν εξελίξει εργασίες συντήρησης των κτιριακών υποδοµών (Οικονοµίδη, κ.α.) καθώς και των υποδοµών αρδεύσεων και γεωτρήσεων,
6.
για τη συντήρηση των αγαλµάτων, για την ανάπτυξη πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων εντός του Πάρκου,
7.
για τη φύλαξή του,
8.
για την αντιµετώπιση της εµπορίας και διακίνησης ναρκωτικών
ουσιών, σε συνεργασία, ύστερα από πρωτοβουλία της Περιφέρειας, µε
φορείς όπως ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ και ο ∆ήµος Αθηναίων,
9.
και φυσικά για τις εν εξελίξει εργασίες για την ασφαλή λειτουργία των Παιδικών Χαρών του Πάρκου.
Ταυτόχρονα παρείχε την απαραίτητη ενηµέρωση για την αστυνόµευση
του Πεδίου του Άρεως, που παρά τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής, παραµένει το κύριο πρόβληµα για το οποίο ωστόσο η Περιφέρεια έχει

πλέον εξαντλήσει τις θεσµικές δυνατότητες παρέµβασής της και εναπόκειται στις αρµόδιες αρχές η οριστική επίλυσή του.
Ειδικότερα, για τις Παιδικές Χαρές:
Η Περιφέρεια Αττικής ενηµερώνει επιπλέον για τα ακόλουθα:
Οι Παιδικές Χαρές του Πεδίου του Άρεως, έκλεισαν για λόγους ασφαλείας στις 2-9-2017 η µεγάλη και στις 4-10-2017 η µικρή παιδική χαρά. Ο
λόγος που έκλεισαν είναι ότι ήσαν επικίνδυνες για τη σωµατική ακεραιότητα των παιδιών καθώς είχαν υποστεί ζηµιές, οι οποίες δεν ήσαν απόρροια µιας συνηθισµένης χρήσης.
Η Περιφέρεια Αττικής ενηµερώνει ότι η διαδικασία αποκατάστασής των
Παιδικών Χαρών του Πεδίου του Άρεως, στο πλαίσιο της νοµιµότητας και
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (Υ.Α. 36873/2007 ΦΕΚ 1364/Β/2-82007, Υ.Α. 28492/2009 ΦΕΚ 931/Β/18-5-2009, Υ.Α. 27934/2014 ΦΕΚ
2029/Β/25-7-2014 και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 –
1//2/3/4/5/6/7/10/11, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177, ΕΛΟΤ ΕΝ 14960 και ΕΝ 71-3), ξεκινά µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησής τους, προκειµένου
να είναι ασφαλείς για τα παιδιά. Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας πιστοποίησής τους ολοκληρώθηκε στις 18-10-2017, µε την παροχή παρατηρήσεων από ανεξάρτητο πιστοποιητή προς την Περιφέρεια Αττικής, για τις
ελάχιστες αποκαταστάσεις που πρέπει να γίνουν.
Λαµβάνοντας υπόψη τις εν λόγω παρατηρήσεις του ανεξάρτητου
πιστοποιητή, η Περιφέρεια Αττικής προωθεί ήδη τις απαραίτητες διαγωνιστικές διαδικασίες, για την αποκατάσταση των παιδικών οργάνων και των
λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών.
Με την ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών και τον επανέλεγχο των
παιδικών χαρών από τον πιστοποιητή, οι Παιδικές χαρές πρέπει να
ελεγχθούν από την «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών» που συγκροτεί η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, για την τελική έγκριση και την παράδοσή
τους στο κοινό, ως χώροι ασφαλείς για παιδιά.
Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι η αποκατάσταση και παράδοση
των παιδικών χαρών στο κοινό είναι µια διαδικασία στην οποία εµπλέκονται και άλλοι παράγοντες πλην της Περιφέρειας. Ωστόσο, στόχος της Περιφέρειας είναι να έχουµε παραδώσει τις παιδικές χαρές, µε πλήρη ασφάλεια, το συντοµότερο δυνατόν και εργαζόµαστε πυρετωδώς για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια ζητά την κατανόηση των γονιών και τη
συνεργασία τους προκειµένου οι Παιδικές Χαρές του Πεδίου του Άρεως
να ανοίξουν ξανά τις πόρτες τους για ασφαλή παιχνίδια για όλα τα παιδιά.
Ειδικότερα για το κτίριο Οικονοµίδη:
Με γνώµονα πάντα την τήρηση της νοµιµότητας, η Περιφέρεια Αττικής
προχωρά τις προβλεπόµενες διαδικασίες για την απόδοση σε χρήση των
κτιριακών υποδοµών του Πεδίου – µεταξύ τους και του µεγάλου κτιρίου
Οικονοµίδη ως χώρου εστίασης, αναψυχής και πολιτισµού.
Για την ιστορία του πράγµατος, θυµίζουµε ότι παραλάβαµε το εµβληµατικό για τον χώρο του Πεδίου του Άρεως κτίριο Οικονοµίδη τον Σεπτέµβριο του 2014 σε κατάσταση διάλυσης, αποτέλεσµα της χρόνιας εγκατάλειψής του, όπως άλλωστε και συνολικά ολόκληρου του Πεδίου (γεγονός
που όµως τότε δεν είχε ενεργοποιήσει τότε «ευαίσθητους» πολίτες). Η
εργολαβία που είχε αναθέσει η προηγούµενη ∆ιοίκηση της Περιφέρειας
είχε καταλήξει στην έκπτωση του εργολάβου. Τον Νοέµβριο του 2014
δηµοπρατήθηκε το έργο και η σύµβαση µε τον µειοδότη υπογράφτηκε τον
Μάρτιο του 2015. Επί της ουσίας το έργο ολοκληρώθηκε στις αρχές της
φετινής χρονιάς. Παράλληλα τις επόµενες µέρες πρόκειται να προκηρυχθεί ο διαγωνισµός για τη µίσθωση του χώρου.
Σε λίγες µέρες µάλιστα διοργανώνουµε τα εγκαίνια του ανακατασκευασµένου κτιρίου, µε µια γιορτή από τα$ παλιά και µε τη συµµετοχή ανθρώπων που σηµάδεψαν τον χώρο. Ανθρώπων οι οποίοι στέκονται δίπλα
στην προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής να ανατάξει το Πεδίο, από την
πρώτη στιγµή, µε ανιδιοτέλεια και αφοσίωση. Ανθρώπων µε µεγάλη ιστορία και προσφορά στον καλλιτεχνικό χώρο, που δεν διεκδικούν την προβολή τους σε τηλεοπτικά πλατό, σελίδες εντύπων ή όψιµες πρωτοβουλίες
ενδιαφέροντος για το Πεδίο.
Συνολικά, η σηµερινή ∆ιοίκηση της Περιφέρειας Αττικής για τα πάρκα
αρµοδιότητάς της, έχει ήδη επενδύσει περίπου 1.5 εκατοµµύριο ευρώ σε
έργα για πράσινο, φύλαξη, παιδικές χαρές και άλλες εγκαταστάσεις. Προϋπολογίζουµε δε, µε συγκεκριµένους κωδικούς, 7.5 εκατοµµύρια συνολικά
– από τα οποία τη µερίδα του λέοντος απορροφά το Πεδίο του Άρεως.
Ωστόσο, σηµειώνουµε ότι τίποτε δεν θα αλλάξει στο Πεδίο του Άρεως, αν
αυτό δεν γίνει πραγµατικά υπόθεση όλων µας. Κοινή υπόθεση κοινού
αγώνα για να διαφυλάξουµε την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία όλων
των χώρων και των εγκαταστάσεων του Πεδίου του Άρεως.
Και αυτό θα το καταφέρουµε µόνο ενώνοντας ουσιαστικά τις δυνάµεις
µας, πολίτες και φορείς του δηµοσίου, για να διατηρήσουµε τον δηµόσιο
χαρακτήρα του χώρου, αποτρέποντας λογικές εµπορευµατοποίησης.
Λογικές που εκκολάπτονται µέσα από τη διαρκή αναπαραγωγή «δυσαρέσκειας» και αµφισβήτησης µίας προσπάθειας που έχει ξεκινήσει από
τον Σεπτέµβριο του 2014. Πρόκειται ακριβώς για λογικές που, µε µαθηµατική ακρίβεια, στοχεύουν στην απαξίωση του Πάρκου – µια απαξίωση που
οφείλουµε να αποτρέψουµε για το παρόν και το µέλλον ενός σηµαντικού
χώρου, για το περιβάλλον, την αναψυχή και τον πολιτισµό της Αθήνας.
Με εκτίµηση
Βασιλική Λάσκαρη- Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος
Πάρκων και Αλσών
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∆ήµαρχος ΦΥΛΉΣ διακηρύσσει ∆ηµόσιο Ανοιχτό
Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό
σύµφωνα µε τις διατάξεις του
για
την
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δαπάνη ορίζεται στις 109.319,64 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α
24%).
Τρόπος Υποβολής Προσφ οράς
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
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Τ.Κ
: 133 41
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :
Κ.ΝΙΚΟΛΟΘΑΝΑΣΗ
Τηλέφ ων ο: 210- 24 84 453
Φάξ: 210- 24 83 143
e-mail
: athlitiko.ken@hotmail.com
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πρόσληψη Προσωπικού
µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµέν ου Χρόν ου (Ι.∆.Ο.Χ.),
διάρκειας έως 8 µήν ες για την
υλοποίηση του προγράµµατος
Μαζικού Αθλητισµού για την
περίοδο 2017 - 2018.

Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισµός ∆ήµου Φυλής «Η
ΠΑΡΝΗΘΑ» προκειµένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα Άθλησης για Όλους
κατά την περίοδο 2017-2018, που
υλοποιεί µε την συνεργασία της
Γενικής Γραµµατείας ΑθλητισµούΥπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού, θα προσλάβει προσωπικό
και συγκεκριµένα 14 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ µε σύµβαση
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµέν ου
Χρόν ου (Ι.∆.Ο.Χ.) και µε ωροµίσθια αποζηµίωση, σύµφωνα µε την
154/2017 απόφαση ∆.Σ ως εξής:
1) ∆ύο (2) άτοµα για Ενόργανη
2) ∆ύο (2) άτοµα για Παραδοσιακούς Χορούς
3) ∆ύο (2) άτοµα για Ποδόσφαιρο
4) Ένα ( 1) άτοµο για Μαζικό
Λαϊκό Αθλητισµό
5) Ένα (1) άτοµο Κολύµβησης
6) Τ ρείς (3) θέσεις Καλαθοσφαίρισης

ΠΥΛΗ
ΤΟΥ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
ΕΣΗ∆ΗΣ : 18/11/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ
08:00 π.µ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ
Η 28/11/2017 ΚΑΙ ΏΡΑ 16:00
µ.µ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν
υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το
σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα
του άρθρου 6
της ΥΑ Π12390/2013 «Τ εχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
Εγγύηση συµµετοχής
Η εγγύηση για την συµµετοχή
στον διαγωνισµό , ορίζεται σε
ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός ΦΠΑ.
Γλώσσα : Ελληνική .
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα
µέλη αυτών, που
έχουν ως αντικείµενο εργασιών
την εµπορία και διακίνηση Χριστουγεννιάτικων στολιδιών και που
είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
Μία (1) θέση
Αθλητικός
7)
Τ ουρισµός & Αναψυχή
8) Μία (1) θέση Πάλης
9) Μία (1) θέση Ειδική Αγωγή &
Γυµναστική

Ειδικά Τυπικά Προσόν τα :
•Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής ΠΕ
Η µοριοδότηση από το νέο
Οργανωτικό πλαίσιο Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους ΦΕΚ Β
1774/17-06-2016 που τροποποίησε και αντικατέστησε το ΦΕΚ
Β/ 2527/08-10-2013 & ΦΕΚ Β΄
αρ. φύλλου 828/09-2013, που
τροποποίησε και αντικατέστησε
την υπ’ αριθµ. 4843/12.02.2008
(ΦΕΚ 211/Β΄/11- 02-2008).
•Oι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν
κώλυµα κατά το άρθρο 22 του
Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική αντίληψη,
δικαστική απαγόρευση)
•Χρονική διάρκεια µέχρι οκτώ (8)
µήνες από την πρόσληψη
•Ο αριθµός προσληφθέντων θα
είναι σύµφωνος µε το υπ.αριθ.
ΦΕΚ/Β/2863/8-11-2016 για την
έγκριση κατανοµής θέσεων Π.Φ.Α
των προγραµµάτων Άθλησης για
όλους 2016-2017.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
υποβάλλουν αιτήσεις στα Γραφεία
του
Πολιτιστικού & Αθλητικού
Οργανισµού, στην οδό Αιγ. Πελάγους, Πάρκο Πόλης Άνω Λιόσια,
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών που να αρχίζει
από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσης
σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες
και ώρες 9.00-13.00.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στα Γραφεία του ΝΠ∆∆ και στο ∆ηµαρχείο Φυλής .
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
είν αι :

1.Aίτηση
2. Βιογραφικό Σηµείωµα.
3.∆ήλωση ν. 1599/86 ότι τα
στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
4.
Επικυρωµένη
φωτοτυπία

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε
την Ένωση Προσαρτήµατος I της
ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών
φορέων, συµπεριλαµβανοµένων
και των προσωρινών συµπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριµένη νοµική µορφή () για
την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας
αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Τ α έξοδα δηµοσίευσης ή τυχόν
επαναδηµοσίευσης της παρούσης
βαρύνουν τον Ανάδοχο .
Πληροφορίες για την παραπάνω
δηµοπρασία µπορούν να λάβουν
οι ενδιαφερόµενοι από την Τ εχνική
Υπηρεσία
του ∆ήµου Φυλής (
Α. Καρκαβίτσα 23 & Κ. Παλαµά
Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-2042818,
ώρες 09:00 π.µ. έως 13:30 µ.µ.
Αρµόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες : Χατζόπουλος Χαρίλαος .
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
πτυχίου, ειδικότητας και βαθµού
πτυχίου, µεταπτυχιακού ή
διδακτορικού διπλώµατος.
5. Φωτοτυπία ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης.
7. Βεβαίωση ∆ήµου περί µόνιµης
κατοικίας-εντοπιότητας.
8. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι
άνεργος-η.
9. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στα
Προγράµµατα Άθλησης για Όλους
(αναλυτική αναγραφή ωρών).
10.Έγγραφα που αποδεικνύουν
την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του
γονέα µονογονεϊκής οικογένειας
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
11.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
Κάθε πράξη του βίου η οποία
θα ασκούσε επιρροή στην κρίση
της καταλληλότητας για την
υπηρεσία που προσδιορίζεται,
ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για
ποινικό αδίκηµα
• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή
δικαστική αντίληψη.
•
Ότι δεν παραπέµφθηκε µε
τελεσίδικο Βούλευµα για κάποιο
από τα αναφερόµενα στο άρθρο
22 του Π.∆. 611/77 εγκλήµατα
έστω και εάν δεν επακολούθησε
ποινική δίκη λόγω παραγραφής,
καθώς και εάν εκκρεµεί εναντίον
του κατηγορία για οποιοιδήποτε
πληµµέληµα ή κακούργηµα
•
(µόνο για άντρες) Ότι έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις του ή έχει νόµιµη
απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής.
Εάν επιλεγεί, θα απασχοληθεί σε
όποια δηµοτική ενότητα του
∆ήµου του υποδειχθεί, (∆ηµοτικές
Ενότητες Φυλής – Ανω Λιοσίων –
Ζεφυρίου ), τις ώρες και ηµέρες
που εξυπηρετεί το Νοµικό Πρόσωπο και σε όσα τµήµατα δοθούν
απ΄το ΝΠ∆∆ µε βάση τις ανάγκες
του.
Ο Πρόεδρος
Μαυροειδής Γεώργιος
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Kαθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας
φορτηγών σε µεγάλο µέρος του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου

Η

απόφαση επηρεάζει
τις
π ερισσότερες
κ α τ η γ ο ρ ί ε ς
φορτηγών , ακόµα και τα
βαν , καθώς αφορά τα
οχ ήµατα µε µικτό βάρος άν ω
των 3,5 τόν ων .Στόχ ος της
απ αγόρευσης
είν αι
να
«ωθήσει» τα φορτηγά στους
αυτοκιν ητόδροµους και ν α
σταµατήσει την επιβάρυν ση
του παρόδιου δικτύου από
όσους π ροσπ αθούν ν α
αποφύγουν τα διόδια.
Η απόφαση του υπουργείου Υ ποδοµών δηµοσιεύτηκε την προηγούµεν η
εβδοµάδα στην Εφηµερίδα της Κυβέρν ησης και είχ αν δηµοσιεύσει πρώτα τα
dikaiologitika news (δείτε εδώ την απόφαση απαγόρευσης)
Όπως αν αφέρει, η απαγόρευση ισχ ύει για «το οδικό δίκτυο που χ ρησιµοποιείται
π αραπ λεύρως και εν αλλακτικά των αυτοκιν ητοδρόµων και οδών ταχ είας
κυκλοφορίας» και γίν εται «για λόγους οδικής ασφάλειας, προστασίας της ζωής και της
σωµατικής ακεραιότητας των χ ρηστών των οδών αυτών καθώς και την αποτροπή
της επιβάρυν σης και υποβάθµισης του εγγύς οικιστικού περιβάλλον τος, όπως και
της έν τον ης καταπόν ησης και ταχ είας φθοράς του οδοστρώµατος του οδικού
δικτύου».
Η απόφαση ορίζει συγκεκριµέν α το πεδίο της απαγόρευσης, περιλαµβάν ον τας
έν αν κατάλογο 111 οδικών τµηµάτων : παραπλεύρων οδών , τµηµάτων της παλαιάς
και ν έας εθν ικής οδού, ακόµα και τµήµατα του επαρχ ιακού οδικού δικτύου.
Για παράδειγµα σύµφων α µε σηµεριν ό δηµοσιεύµα της «Καθηµεριν ής» στη βόρεια
είσοδο/έξοδο της Αττικής, η απαγόρευση ξεκιν ά από τον κόµβο Καλυφτάκη και
περιλαµβάν ει τόσο τον παράδροµο όσο και εσωτερικές διαδροµές µέσα από τον
δήµο Κηφισιάς (οδοί Ιλισίων - Ελαιών - Χαριλάου Τρικούπη- Τατοϊου) και ∆ιον ύσου
(οδός Αγίου Στεφάν ου- Αφιδν ών ).
Άµεσα ωφελούµενοι από την καθολική απαγόρευση είναι οι κάτοικοι των
περιοχών που βρίσκονται κοντά σε σταθµούς διοδίων στους
αυτοκινητοδρόµους και οι οποίες επιβαρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια µε την
κυκλοφορία των φορτηγών οι οδηγοί των οποίων ήθελαν να αποφύγουν τα
διόδια.

Σε πολλές περιοχ ές, όπως τα προάστια γύρω από την Αθήν α και τη Θεσσαλον ίκη
υπάρχ ουν πολλές διαµαρτυρίες για την υπποβάθµιση που η κίν ηση πολλών βαρέων
οχ ηµάτων προκαλεί. Επίσης ωφελούµεν οι είν αι οι χ ρήστες των παραδρόµων που δεν
θα έρχ ον ται αν τιµέτωποι πλέον µε βαρέα φορτηγά (εξάλλου οι παράπλευροι έχ ουν
σκοπό ν α εξυπηρετήσουν τις τοπικές µετακιν ήσεις και όχ ι µεγάλες αποστάσεις).
Όµως οι επαγγελµατίες οδηγοί όµως έχ ουν αν αστατωθεί από την απόφαση, την
οποία θεωρούν αδύν ατο ν α εφαρµοστεί. «Κατ’αρχ ήν η καθολική απαγόρευση είν αι
αν τίθετη στην αρχ ή της ελεύθερης µετακίν ησης αν θρώπων και αγαθών και για το λόγο
αυτό θα προσφύγουµε εν αν τίον της στο Συµβούλιο της Επικρατείας», εξηγεί ο Βασίλης
Τζιµοράγκας, πρόεδρος της Οµοσπον δίας Ιδιοκτητών Αυτοκιν ητιστών ∆ηµόσιας
Χρήσης Θεσσαλίας, Κεν τρικής Ελλάδας και ∆υτικής Μακεδον ίας. «Επιπλέον δεν
µπορεί ν α εφαρµοστεί πρακτικά. Η απόφαση δεν περιλαµβάν ει καµία διαδικασία
ελέγχ ου, καµία εξαίρεση, είν αι µια απόλυτη απαγόρευση. Αν λόγου χ άρη έν ας οδηγός
ξεφορτώσει σε µια πόλη και “συλληφθεί” επιστρέφον τας, πώς θα µπορέσει ν α αποδείξει
ότι πήγαιν ε σπίτι του, ή ν α δει έν αν φίλο ή έν αν συγγεν ή σε µια γειτον ική περιοχ ή;
Επιπλέον τα δελτία µεταφοράς δεν επαρκούν : έν ας επαγγελµατίας µπορεί ν α δεχ θεί
παραγγελίες εν κιν ήσει και ν α προσθέσει έν αν προορισµό στη διαδροµή του. Ακόµα,
η απόφαση περιλαµβάν ει ακόµα και µικρά φορτηγά, που κάν ουν αν εφοδιασµό σε
πόλεις και χ ωριά. Πώς θα κιν ηθούν αυτά αν δεν χ ρησιµοποιήσουν λ.χ . την παλαιά
εθν ική οδό; Θα απαγορεύεται ν α µεταφέρουν προϊόν τα σε περιοχ ές κον τά σε
αυτοκιν ητόδροµους;».
Ο εκπρόσωπος των επαγγελµατιών οδηγών εκτιµά ότι η απόφαση είν αι όχ ι µόν ο
πρακτικά αλλά και ηθικά λαν θασµέν η. «Τα διόδια της διαδροµής Αθήν αςΘεσσαλον ίκης για έν α φορτηγό κοστίζουν πάν ω από 200 ευρώ, τα οποία ο
αυτοκιν ητιστής “βάζει από την τσέπη του”. Αν είχ ε θεσµοθετηθεί υποχ ρέωση ν α
καταβάλλον ται πέραν του κόστους της “φορτωτικής”, τότε καν έν α βαρύ φορτηγό δεν
θα απέφευγε τους αυτοκιν ητόδροµους. Επιπλέον , είν αι ακαταν όητο ν α µας
υποχ ρεών ουν ν α τρώµε και ν α βάζουµε βεν ζίν η µόν ο στα ΣΕΑ των
αυτοκιν ητοδρόµων (που είν αι πιο ακριβά), αλλιώς ν α πληρών ουµε διόδια εισόδου και
εξόδου».
Εκτός από τους οδηγούς φορτηγών , η απόφαση επηρεάζει και όσους βασίζουν την
επιχ ειρηµατική τους επιβίωση στους επαγγελµατίες οδηγούς. Ο Παν αγιώτης Τζούν ης
είν αι ιδιοκτήτης του «222», εν ός ΣΕΑ στην παλαιά εθν ική οδό στη Στυλίδα. «Όταν
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World Bank: Κάτω και από την Αλβανία
η Ελλάδα στην ευκολία του επιχειρείν

θριάσιο-13
ΠΕ∆Α: Στήριξη στους διωκ όµενους
δηµάρχους Χαλανδρίου και Ζωγράφου

Η Συνέχεια στον κατήφορο φέρνει τη χώρα στην 65η θέση του δείκτη
ενώ εµφανίζει χάσµα µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης.

Συνέχεια στον κατήφορο για την
Ελλάδα για την ευκολία στο επιχειρείν, η οποία υποχώρησε στην 67η
θέση στον δείκτη Doing Business
που καταρτίζει η Παγκόσµια Τράπεζα, και περιλαµβάνει 190 χώρες.
Η Ελλάδα να σηµειωθεί ότι στην
προηγούµενη κατάταξη πέρυσι βρισκόταν στην 61η θέση και το 2016
στην 58η.
Η νέα πτώση της χώρας φέρνει την
Ελλάδα και κάτω από την Αλβανία,
(65η θέση του δείκτη) ενώ εµφανίζει
χάσµα µε τις υπόλοιπες χώρες της
Ευρωζώνης.
Η Ισπανία βρίσκεται στην 28η
θέση, η Πορτογαλία στην 29η και η
Κύπρος στην 53η.
Για να βγει η κατάταξη της Ελλάδας όσον αφορά την ευκολία του

επιχειρείν εξετάζονται 10 επιµέρους
δείκτες.
Η κατάταξη της Ελλάδας στους 10
δείκτες
- Εναρξη επιχείρησης: 37η θέση

- Αντιµετώπιση κατασκευαστικών
αδειών: 58η θέση
- Ηλεκτροδότηση: 76η θέση

- Καταχώρηση ακίνητης περιουσίας: 145η θέση
- Λήψη πίστωσης: 90η
- Προστασία επενδυτών µειοψηφίας: 43η θέση
- Πληρωµή φόρων: 65η θέση
- ∆ιασυνοριακό εµπόριο: 29η θέση

- Εφαρµογή συµβάσεων: 131η
θέση

- Εφαρµογή πτωχευτικής διαδικασίας: 57η θέση

Βελτίωση παρουσίασε η χώρα
στην έναρξη επιχείρησης όπου
βρίσκεται στην 37η θέση από την
56η πέρυσι.
Η θέση της χώρας βελτιώθηκε
επίσης στην εφαρµογή συµβάσεων.
Ωστόσο σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες οι επιδόσεις της υπήρξαν
χειρότερες.
Με βάση την έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας, για την έναρξη µιας
επιχειρήσεις χρειάζονται τέσσερις
διαδικασίες και 12,5 ηµέρες κατά
µέσο όρο.

Τους διωκόµεν ους δηµάρχ ους Χαλαν δρίου, Σ. Ρούσσο
και Ζωγράφου, Τ. Καφατσάκη, στηρίζει µε απόφασή της
η Περιφερειακή Έν ωση ∆ήµων Αττικής (ΠΕ∆Α).
Οι δήµαρχ οι δικάζον ταν χ θες , Τετάρτη 1η Νοεµβρίου,
επειδή αρν ήθηκαν ν α αποστείλουν στοιχ εία για τον
επαν έλεγχ ο των συµβάσεων εργαζοµέν ων ∆ήµων ,
όπως απαιτούσε ο ν όµος, που είχ ε συν τάξει ο τότε
υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, Κυρ. Μητσοτάκης.
Στην απόφασή της η ΠΕ∆Α ζητά την παύση των
διώξεων των δύο δηµάρχ ων , υπεν θυµίζον τας ότι µε
άρθρο 100 του ν όµου - "σκούπα" του Υπουργείου Εσωτερικών , το οποίο ψηφίστηκε το καλοκαίρι από τη
Βουλή, προβλέπεται η «παύση πειθαρχ ικών και ποιν ικών διώξεων δηµοτικών υπαλλήλων και αρµοδίων
προς διορισµό οργάν ων των ΟΤΑ για µη χ ορήγηση
στοιχ είων εργαζοµέν ων ».
“Η ΠΕ∆Α αν τιστέκεται στην ποιν ικοποίηση της στάσης των ∆ηµάρχ ων που στήριξαν το δικαίωµα στη
µόν ιµη και σταθερή εργασία”, αν αφέρεται στην σχ ετική
απόφαση όπου τα µέλη της Έν ωσης ζητούν “ν α παύσει
οριστικά η δίωξη για το ζήτηµα αυτό κατά όλων των αιρετών και υπαλλήλων των ∆ήµων ”.
Επισηµαίν εται ότι, τη στήριξή της στους διωκόµεν ους
δηµάρχ ους έχ ει εκφράσει τόσο η Α∆Ε∆Υ όσο και η
ΠΟΕ-ΟΤΑ.Πάν τως οι 2 δήµαρχ οι κρίθηκαν αθώοι τελικά ,
από το Γ’ Μον οµελές Πληµµελειοδικείο Αθην ών

Ναυταθλητικός Όµιλος Ελευσίνας

Συνεχίζονται οι εγγραφές στα τµήµατα ιστιοπ λοΐας απ ό 7 έως 17 ετών
Συν εχ ίζον ται οι εγγραφές στα τµήµατα
ιστιοπλοΐ ας παιδιών από 7 έως 17 ετών τα
µαθήµατα είν αι κάθε Σάββατο και Κυριακή
από 9:30 έως 12:00 για τα αρχ άρια και 12:00
έως 4:30 για τους π ροχ ωρηµέν ους.
Προϋπόθεση είν αι γν ώσεις κολύµβησης και
αγάπη για την θάλασσα.
Πριν την εγγραφεί το εν διαφερόµεν ο µέλος
παρακολουθεί µαζί µε τον προπον ητή για
δυο µέρες την προπόν ηση.
Ο προπον ητής µας είν αι αν αγν ωρισµέν ος
από την Ελλην ική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπον δία. Πληροφορίες τηλ 210 556 2021 ώρες
γραφείου.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη).
∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης
(προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6974792931 κος
Σταύρος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ.
ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279
ΑΣΠΡΟ ΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα,
σαλονοτραπεζαρία
και
µπάνιο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6945334415
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολυκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζάµια, air condition, ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε αστική συγκοινωνία
και προαστιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και
θέση στάθµευσης. Κατάλληλο 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 Νεόκτιστα 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.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, 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. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
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 διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 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 διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική 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 διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- 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, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, 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 - κουζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€, συζητήσιµη
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 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

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 10:0013:00 ) (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο 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 6977646768.
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
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
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 παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής 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)
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 (βρεφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε 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
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 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 Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237

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

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµένου λίγες ηµέρες τη βδοµάδα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟ 6975741508
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆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
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

∆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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

16-θριάσιο
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