ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΙΣ 6/11/17
ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ.
Γ. Τσουκαλάς: Να είµαστε όλοι εκεί!
Η πόλη µας χρειάζεται όλους!!
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σελ. 3

Επιτέλους κυκλοφοριακή «ανάσα»
στον Ασπρόπυργο
σελ. 2-9

Απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών έρχεται να βάλει «τάξη στην αταξία».
Πρόστιµο 1.000 ευρώ στους παραβάτες οδηγούς και ακινητοποίηση του οχήµατος

Σε προχωρηµένο στάδιο

σελ. 7

οι συζητήσεις για το
πανεπιστήµιο∆υτικής
Αττικής, που θα
προκύψει από τη
συγχώνευση των ΤΕΙ
Αθηνών και Πειραιά

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ∆ΟΜΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
σελ. 3

Λήγει στις 30 Νοεµβρίου

σελ. 3

η προθεσµία
για ευνοϊκή
ρύθµιση
οφειλών προς
τον ∆ήµο Φυλής

Έκλεισε λόγω επικινδυνότητας,

από κατολισθήσεις βράχων, ο δρόµος Αλεποχωρίου – Ψάθας.

σελ. 2

2-θριάσιο

Επιτέλους κυκλοφοριακή
«ανάσα» στον Ασπρόπυργο

Παρασκευή 3 Νοεµβρίου 2017

Ασπρόπυργος

Νέζη Σοφία Χ.
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 50, 2105580394
Ελευσίνα
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.
∆ήµητρος 54, 2105549968
Μάνδρα

Ροκάς ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίνος 7 & Αλαµάνας,
2105541344
Aχαρνές

∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Φιλαδελφείας 237-239, - Κόκκινος Μύλος, 13671,
2102316737

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

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 82, 2105985845

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

Ακεψιµά Ιωσήφ και Αειθαλά,
Ιεροµάρτυρος Γεωργίου
Νεαπολίτου του νέου

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

Η

εφιαλτική εικόνα που παρουσιάζει το οδικό
δίκτυο του Ασπροπύργου είναι σε όλους γνωστή. Εντοπίζεται κυρίως στον κεντρικό άξονα
της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας και διαχέεται στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.
Έρχεται η απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών και
µε απόφασή του προσπαθεί να βάλει µια «τάξη στην
αταξία». Πιο συγκεκριµένα για την περιοχή της ∆υτικής
Αττικής η κυκλοφορία φορτηγών απαγορεύεται στη λεωφόρο ∆ηµοκρατίας (από την παλαιά εθνική οδό ΑθηνώνΚορίνθου έως το λεωφόρο Φυλής), στη λεωφόρο Φυλής
(από τη λεωφόρο ∆ηµοκρατίας έως τη λεωφόρο ΝΑΤΟ)
και τη λεωφόρο ΝΑΤΟ (από τη λεωφόρο Φυλής έως την
Περιφερειακή Αιγάλεω).
Σύµφωνα µε την απόφαση, στους παραβάτες οδηγούς
θα επιβάλλεται πρόστιµο 1.000 ευρώ, ενώ τα οχήµατα
θα ακινητοποιούνται. Η απόφαση προβλέπει (κάποια
στιγµή, κατόπιν µελέτης) την τοποθέτηση ειδικής σήµανσης στις απαγορευµένες διαδροµές, έχει ωστόσο άµεση
ισχύ.

∆υσαρέσκεια από τους επαγγελµατίες οδηγούς
Η απόφαση επηρεάζει τις περισσότερες κατηγορίες
φορτηγών, ακόµα και τα βαν, καθώς αφορά τα οχήµατα
µε µικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων. Στόχος της απαγόρευσης είναι να «ωθήσει» τα φορτηγά στους αυτοκινητόδροµους και να σταµατήσει την επιβάρυνση του παρόδιου δικτύου από όσους προσπαθούν να αποφύγουν τα
διόδια. Σύµφωνα όµως µε τους επαγγελµατίες του
χώρου πλήττει ευθέως την ελευθερία µετακίνησης και
δηµιουργεί πλείστα όσα προβλήµατα στις µεταφορές και
στις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τους επαγγελµατίες.

Τα θετικά και τα αρνητικά.

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 περιοχές, όπως τα
προάστια γύρω από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη
υπάρχουν πολλές διαµαρτυρίες για την υποβάθµιση που
η κίνηση πολλών βαρέων οχηµάτων προκαλεί. Επίσης
ωφελούµενοι είναι οι χρήστες των παραδρόµων που δεν
θα έρχονται αντιµέτωποι πλέον µε βαρέα φορτηγά (εξάλλου οι παράπλευροι έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν τις
τοπικές µετακινήσεις και όχι µεγάλες αποστάσεις).
Όµως οι επαγγελµατίες οδηγοί όµως έχουν αναστατωθεί από την απόφαση, την οποία θεωρούν αδύνατο να
εφαρµοστεί. «Κατ’αρχήν η καθολική απαγόρευση είναι
αντίθετη στην αρχή της ελεύθερης µετακίνησης ανθρώπων και αγαθών και για το λόγο αυτό θα προσφύγουµε εναντίον της στο Συµβούλιο της Επικρατείας»,
εξηγεί ο Βασίλης Τζιµοράγκας, πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών ∆ηµόσιας Χρήσης Θεσσαλίας, Κεντρικής Ελλάδας και ∆υτικής Μακεδονίας.
«Επιπλέον δεν µπορεί να εφαρµοστεί πρακτικά. Η
απόφαση δεν περιλαµβάνει καµία διαδικασία ελέγχου,
καµία εξαίρεση, είναι µια απόλυτη απαγόρευση. Αν
λόγου χάρη ένας οδηγός ξεφορτώσει σε µια πόλη και
“συλληφθεί” επιστρέφοντας, πώς θα µπορέσει να αποδείξει ότι πήγαινε σπίτι του, ή να δει έναν φίλο ή έναν
συγγενή σε µια γειτονική περιοχή;
Συνεχίζεται στη σελ. 9

Έκλεισε λόγω επικινδυνότητας,

από κατολισθήσεις βράχων, ο δρόµος Αλεποχωρίου – Ψάθας.

Έκλεισε την Τετάρτη 1 Νοεµβρίου
2017, η παραλιακή οδός που συν δέει
το Αλεποχώρι µε την Ψάθα, λόγω των
συν εχ ών περιστατικών πτώσεων
βράχων , τα οποία εγκυµον ούν άµεσους και σοβαρούς κιν δύν ους για την
ασφάλεια των διερχόµεν ων πεζών και
οχηµάτων .
Η επικιν δυν ότητα στο τµήµα αυτό του
δρόµου, λόγω παρατηρούµεν ων βραχοπτώσεων , διαπιστώθηκε και επισηµάν θηκε τόσο από την αρµόδια ∆ιεύθυν ση
Τροχαίας ∆υτικής Αττικής όσο και από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών , υπηρεσίες που µε τα υπ’ αριθµ. πρωτ.
21231/23.10.2017 και 21277/23.10.2017 αν τίστοιχα έγγραφά
τους προς τον ∆ήµο Μάν δρας Ειδυλλίας ζήτησαν την πλήρη
διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου
– Ψάθας µέχρι την εξεύρεση λύσης για την αν τιµετώπιση του
κιν δύν ου.
Κατόπιν των υποδείξεων των αρµόδιων Κρατικών Υπηρεσιών και έχον τας ως στόχο την απόλυτη προστασία της ζωής
και της ακεραιότητας των πολιτών , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του

∆ήµου Μάν δρας – Ειδυλλίας αποφάσισε
και ψήφισε οµόφων α, µε την υπ’ αριθµ.
198/2017 απόφασή του, την διακοπή
της κυκλοφορίας στο τµήµα της οδού
που κρίν εται επικίν δυν ο.
Παρά τα προβλήµατα που αν αγν ωρίζεται από όλους ότι δηµιουργούν ται από
την διακοπή της σύν δεσης της περιοχής
της Ψάθας µε αυτής του Αλεποχωρίου,
είν αι προφαν ές ότι τόσο στις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών όσο και στην απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
προτάσσεται όλων η ασφάλεια των διερχόµεν ων πεζών και
οχηµάτων και η προστασία της αν θρώπιν ης ζωής.
Ο ∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας βρίσκεται για άλλη µία φορά
αν τιµέτωπος µε προβλήµατα που οφείλον ται σε αστοχίες ή
παραλείψεις άλλων και καλείται σήµερα ν α βρεί λύση σε έν α
πρόβληµα που θα έπρεπε ν α είχε επιλυθεί εδώ και πολύ
καιρό. Η αποκατάσταση της σύν δεσης της Ψάθας µε το Αλεποχώρι είν αι άµεση προτεραιότητα της διοίκησης του ∆ήµου
που θα εργασθεί µε όλες τις δυν άµεις που διαθέτει ώστε η Πολιτεία ν α λύσει άµεσα το πρόβληµα.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ
ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΙΣ 6/11/17 ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ.

Γ. Τσουκαλάς: Να είµαστε όλοι εκεί! Η πόλη µας χρειάζεται όλους!!

Τ

ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Ελευσίν ας µε οµόφων η απόφασή
του αποφάσισε συγκέν τρωση-διαµαρτυρία στο Μέγαρο Μαξίµου την ∆ευτέρα 6 Νοεµβρίου 2017 προκειµέν ου ν α
διεκδικήσουµε τον αποχ αρακτηρισµό της
χ ερσαίας ζών ης και την παραχ ώρηση
του παράκτιου µετώπου στο ∆ήµο Ελευσίν ας.
Να είµαστε όλοι εκεί! Η πόλη µας χ ρειάζεται όλους!!, τον ίζει ο δήµαρχ ος Ελευσίν ας.
Να θυµίσουµε ότι αρχ ές Οκτωβρίου ο
δήµαρχ ος Ελευσίν ας Γ. Τσουκαλάς και ο
Αν τιπεριφερειάρχ ης Γ. Βασιλείου έστειλαν Επιστολή στον Πρωθυπουργό, Α.
Τσίπρα, µε την οποία ζητάν ε ν α αποδοθούν
τοπική αυτοδιοίκηση οι χ ώροι των πρώην
υτηρίων πλοίων Μπακόπουλου και Σάββα,
βρίσκον ται ακριβώς στο παραλιακό µέτωπο της
σίν ας.

θριάσιο-3

Λήγει στις 30 Νοεµβρίου
η προθεσµία για ευνοϊκή ρύθµιση
οφειλών προς τον ∆ήµο Φυλής

Ο
στην
διαλπου
Ελευ-

‘’Αξιότιµε κ. Πρωθυπουργέ
Η ∆υτική Αττική και ιδιαιτέρα το Θριάσιο πεδίο,
υφίσταν ται για δεκαετίες την περιβαλλον τική υποβάθµιση από την άν αρχ η οικον οµική αν άπτυξη.
Ζητάµε την προσωπική σας παρέµβαση για ν α τερµατιστεί, επιτέλους, η κατάσταση αυτή και ν α αρχ ίσει
η εξυγίαν ση της περιοχ ής.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίν ας, οµόφων α, αποφάσισε ν α αποδοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση οι
χ ώροι των πρώην διαλυτηρίων πλοίων Μπακόπουλου
και Σάββα, που βρίσκον ται ακριβώς στο παραλιακό
µέτωπο της Ελευσίν ας.
Επειδή, χ ωρίς δεύτερες σκέψεις, στηρίζουµε τις
επεν δύσεις µε τήρηση της ισχ ύουσας ν οµοθεσίας,
ώστε ν α µειωθεί η αν εργία, προτείν ουµε άλλους χ ώρ-

ους για επεν δύσεις, ακόµα και για ν αυπηγοεπισκευαστικές µον άδες, µε εξαίρεση το παράκτιο µέτωπο της
Ελευσίν ας, διότι σε µια ακτογραµµή 13 km µόλις µερικές εκατον τάδες µέτρα είν αι προσβάσιµα στους
πολίτες, αφού όλα είν αι κατειληµµέν α από άλλες,
κυρίως ρυπαίν ουσες δραστηριότητες.
Είµαστε στην διάθεση σας για περαιτέρω διευκριν ήσεις, ζητάµε την άµεση παρέµβαση σας λόγω του
επείγον τος του θέµατος, εν ηµερών ον τας σας πως
το αίτηµα µας αυτό στηρίζουν µε τις υπογραφές τους
και οι πέν τε βουλευτές ΣΥ .ΡΙΖ.Α. του Υ πόλοιπου
Αττικής και, επιπλέον , το θέµα αφορά την Ελευσίν α,
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το έτος 2021.

Με εκτίµηση
Βασιλείου Γιάν ν ης Αν τιπεριφερειάρχ ης
∆υτικής Αττικής
Τσουκαλάς Γιώργος ∆ήµαρχ ος Ελευσίν ας’’

Πούλµαν θα αναχωρήσουν στις 11.00πµ από το
χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων απέναντι από το 2ο
Λύκειο Ελευσίνας.

∆ήµος Φυλής ενηµερώνει ότι λήγει στις 30 Νοεµβρίου
2017 η προθεσµία για την ένταξη οφειλετών στη ρύθµιση οφειλών προς τον ∆ήµο σε έως και 100 δόσεις,
κατ’ εφαρµογή του νόµου 4483 για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Μετά το πέρας της προθεσµίας αυτής δεν θα µπορεί να ρυθµισθεί ευνοϊκά καµία οφειλή.
Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Εσόδων και Πολιτικής Προστασίας ∆ηµήτρης Καµπόλης, καλεί τους δηµότες να
επωφεληθούν της ρύθµισης για να εξοφλήσουν τις οφειλές
τους, καθώς η ρύθµιση προσφέρει αποπληρωµή της οφειλής
έως και 100 δόσεις και απαλλαγή προσαυξήσεων που φτάνει
µέχρι και το 100% αυτών.
Οι οφειλέτες, δηµότες ή νοµικά πρόσωπα, µπορούν να απευθύνονται στους αρµόδιους υπαλλήλους του ∆ήµου, στο
∆ηµαρχείο Φυλής (ισόγειο) στα Άνω Λιόσια, προκειµένου να
ενηµερωθούν για τη διαδικασία και να προβούν σε ρύθµιση.
Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται άµεσα, χωρίς
ταλαιπωρία και αναµονές. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας
Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή εκκαθαριστικό 2016
Λογαριασµός ∆ΕΗ ή ΟΤΕ που να αναγράφεται η
διεύθυνση κατοικίας
Η ρύθµιση αφορά σε βεβαιωµένες οφειλές προς τους ∆ήµους
και τα νοµικά πρόσωπα αυτών.
∆ηµότες και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τις οφειλές τους µε απαλλαγή προσαυξήσεων που
κυµαίνεται από 50% για εξόφληση οφειλών από 73 δόσεις έως
100 δόσεις και φτάνει την πλήρη απαλλαγή προσαυξήσεων
(100%) για εφάπαξ εξόφληση του συνόλου της οφειλής. Οι
δόσεις είναι µηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που
µπορεί να είναι µικρότερη των υπολοίπων, ενώ το ελάχιστο
ποσό κάθε δόσης -πλην της τελευταίας- είναι τα 20 ευρώ.

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ∆ΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Σ

υνεχίζονται στο ∆ήµο Χαϊδαρίου
οι δράσεις για τη στήριξη των
οικονοµικά
ασθενέστερων
πολιτών . Σε λίγες ηµέρες, ξεκινούν από
την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου τα

προγράµµατα του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Συσσιτίου. Με αφορµή την έναρξή τους, ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης
Σελέκος, στέλνει το παρακάτω µήνυµα:
«Συµπολίτες και Συµπολίτισσες,
Χιλιάδες συµπολίτες µας
ζουν σήµερα κάτω από τα
όρια της φτώχειας και
δυσκολεύονται να ανταποκριθούν ακόµα και στις
στοιχειώδεις
ανάγκες
τους.Η ανεργία, η φτώχεια,
η ανέχεια πλήττουν όλο και
περισσότερες λαϊκές οικογένειες που φορτώνονται τα
βάρη της αντιλαϊκής πολιτικής και βιώνουν τις συνέπειές της.
Υπάρχουν συνάνθρωποί
µας που δεν έχουν ούτε το
φαγητό της ηµέρας, που
στέλνουν τα παιδιά τους στο
σχολείο χωρίς πρωινό, που
υποσιτίζονται µε ότι αυτό
συνεπάγεται για την υγεία
τους και την ποιότητα της
ζωής τους.
Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου στέκεται αλληλέγγυος σε όλους

τους αγώνες που αναπτύσσονται για
το δικαίωµα στη δουλειά, για να µη
περάσουν αντεργατικοί και αντιασφαλιστικοί νόµοι, για να διεκδικήσουµε ένα
καλύτερο µέλλον για τη νέα γενιά.
Παράλληλα προσπαθούµε να αξιοποιήσουµε οποιαδήποτε δυνατότητα
µας δίνεται για να αναπτύξουµε την
αλληλεγγύη και τη βοήθεια προς τους
συνανθρώπους µας.Σε αυτά τα
πλαίσια προσπαθούµε να βοηθήσουµε
όσους έχουν ανάγκη µε τη δηµιουργία
δύο νέων δοµών αντιµετώπισης της
φτώχειας, το κοινωνικό παντοπωλείο
και το πρόγραµµα σίτισης.
Το Χαϊδάρι αποδεικνύει για άλλη µια
φορά το πρόσωπο αλληλεγγύης που
διαθέτει, µέσα από ένα οργανωµένο
κοινωνικό δίκτυο, λειτουργώντας αυτές
τις δοµές. Γνωρίζοντας ότι είναι το
ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε,
θα συνεχίσουµε να συµπαραστεκόµαστε και να βοηθάµε όσους έχουν ανάγκη, αλλά και να αγωνιζόµαστε για µια
άλλη κοινωνία µε δικαιώµατα στη ζωή
για όλους τους συνανθρώπους µας.»
Ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου
- Μιχάλης Σελέκος

4-θριάσιο

Καθαρισµός της πολυσύχναστης
Παλαιάς Εθνικής Οδού, από συνεργεία
του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας

Για αδιαφορία της Περιφέρειας κάνει λόγο
σε ανακοίνωσή του ο ∆ήµος
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φορτηγά και επιβατικά και ο
οποίος, εξαιτίας της αδιαφορίας
της Περιφέρειας, παρουσιάζει
την εικόνα της εγκατάλειψης και
της παρακµής. Η επιβάρυνση
της συγκεκριµένης οδού τόσο
από την χρήση όσο και από την
έλλειψη οποιασδήποτε µορφής
φροντίδας και καθαριότητας από
τους αρµόδιους φορείς εξανάγκασε τις Υπηρεσίες Καθαριότητας του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας να επέµβουν. Στόχος του
∆ήµου είναι να αποκαταστήσει
την εικόνα και να καθαρίσει την
Εθνική Οδό που διέρχεται των
εισόδων της πόλης της Μάνδρας, κατλήγει η ανακοίνωση

Σ

ύµφωνα µε ενηµέρωση του δήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας, µετά τις εκτεταµένες επεµβάσεις καθαριότητας και αποκατάστασης στη Βιοµηχανική Ζώνη της Μάνδρας, οι οποίες θα συνεχιστούν το επόµενο διάστηµα, τα συνεργεία καθαριότητας του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας ξεκίνησαν
µε εντατικούς ρυθµούς τον καθαρισµό κατά µήκος της ΠΕΟΑΘ.
Ένας δρόµος, από τον οποίο διέρχονται καθηµερινά χιλιάδες αυτοκίνητα,

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Εθν. Αντιστάσεως 98 - Ελευσίνα

Η

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΖΩΑ
ΠΟΥ ΤΡΕΦΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΞΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Π

εραιτέρω έλεγχοι πραγµατοποιούνται από το κλιµάκιο του τµήµατος
Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής -σε συνεργασία µε τους επιθεωρητές Περιβάλλοντος κατόπιν της εύρησης του τεράστιου όγκου εναποτιθέµενων Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων)
περιµετρικά κτηνοτροφικής εγκατάστασης, στην περιοχή του Ρουπακίου.
Θυµίζουµε ότι στο χώρο της εγκατάστασης, εκτός από απόβλητα Α.Ε.Κ.Κ.
βρέθηκαν παλετοδεξαµενές επικίνδυνων αποβλήτων, οχήµατα τέλους
ζωής, λάστιχα και σωροί εµποτισµένης ξυλείας.
Αµέσως ενηµερώθηκαν η ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής και η ∆ιεύθυνση Αγροτικής οικονοµίας και Κτηνιατρικής
της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής για περεταίρω ελέγχους στα
σταβλιζόµενα ζώα.
Παράλληλα κινήθηκαν όλες οι νόµιµες διαδικασίες, µε την επιβολή
κυρώσεων, αλλά και για την απόσυρση και αποκατάσταση του χώρου
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκλογική Επιτροπή του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Πειραιά (Ε.Ε.Π.) που
συγκροτήθηκε µε την αρ. πρωτ. 89103/11-08-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κατά τη συνεδρίαση της στις 24/10/2017 συνέταξε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά µε τις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Ε.Π. (10 & 11/12/2017, ηµέρες Κυριακή και ∆ευτέρα αντίστοιχα και ώρες
8.00'-19.00'):
1.
ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Ηµεροµηνία κύρωσης των προσωρινών εκλογικών καταλόγων είναι η 09/11/2017, ηµέρα
Πέµπτη
Έκθεση των παραπάνω εκλογικών καταλόγων επί (3) τρεις συνεχείς ηµέρες 13, 14 &
15/11/2017 ηµέρες ∆ευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη αντίστοιχα
Υποβολή ενστάσεων από τους έχοντες αντιρρήσεις κατά των καταλόγων που κοινοποιούνται µε δικαστικό επιµελητή στην Εκλογική Επιτροπή κατά τις ηµεροµηνίες 16,17 &
20/11/2017, ηµέρες Πέµπτη, Παρασκευή και ∆ευτέρα αντίστοιχα
Εκδίκαση των ενστάσεων θα γίνει στις 21/11/2017, ηµέρα Τρίτη
Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων συντάσσονται και κυρώνονται οι οριστικοί κατάλογοι, σε
συµπληρώσεις των οποίων θα προβεί η Εκλογική Επιτροπή µε την εκπνοή της προθεσµίας
(01/12/2017, ηµέρα Παρασκευή) υποβολής εξουσιοδοτήσεων από τα νοµικά πρόσωπα
(εταιρείες) για τους εκπροσώπους που θα ψηφίσουν
2.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Όπως έχει αναφερθεί στην από 10/10/2017 πρόσκληση της Εκλογικής Επιτροπής, n λήξη
της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων είναι στις 09/11/2017, ηµέρα Πέµπτη.
Στις 10/11/2017 ηµέρα Παρασκευή, η Εκλογική Επιτροπή ανακηρύσσει υποψηφίους
εκείνους που υπέβαλαν κανονικά αίτηση και έχουν τα νόµιµα προσόντα, συντάσσοντας
καταλόγους µε τα στοιχεία τους κατά συνδυασµό και τµήµατα.
Η σχετική µε την ανακήρυξη απόφαση αναρτάται στο Ε.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα του. Οι
ανωτέρω ανακηρυσσόµενοι υποψήφιοι εγγράφονται αυτεπάγγελτα ως εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους καταλαµβάνοντας τη µία εκ των θέσεων των εκπροσώπων των
νοµικών προσώπων.
Ενστάσεις κατά της παραπάνω απόφασης υποβάλλονται ενώπιον της Εκλογικής Επιτροπής
στις ηµεροµηνίες 13,14 & 15/11/2017 ηµέρες ∆ευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.
Εκδίκαση των ενστάσεων θα γίνει στις 16/11/2017 ηµέρα Πέµπτη οπότε πλέον συντάσσεται και αναρτάται ο οριστικός κατάλογος υποψηφίων σύµφωνα µε τα παραπάνω.
Υπενθυµίζεται ότι νια όλα τα παραπάνω (1 & 2) το ωράριο λειτουρνίας του πρωτοκόλλου
της Εκλογικής Επιτροπής είναι: 08.00'-14.00'
Για πληροφορίες & έντυπα : ιστοσελίδα Ε.Ε.Π. http://www.eep.gov.gr και τµήµα Μητρώου
Ε.Ε.Π.
τηλ. 210 - 4121503 / 4126917 / 4179065 Fax: 210 - 4122790
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΠΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
∆ικηγόρος Πειραιά
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Τα όρια, που θέτουµε στα παιδιά µας!

θριάσιο-5

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΑ
Πρόεδρος Κ.Ε.∆.Α. Σοφία Μαυρίδη: Κύριο µέληµά µας είναι η αναβάθµιση των κοινωνικών δοµών που ήδη υφίστανται στο ∆ήµο.
Το θέµα ανέλυσε η έµπειρη
ψυχολόγος, κ. Γιάννα Κούρια, η
οποία δραστηριοποιείται από το
2004 στις κοινωνικές δοµές του
φορέα, προσφέροντας
Συµβουλευτική σε εκατοντάδες
ωφελούµενους.

Π

λήθος γονέων και παιδιών
συγκεντρώθηκε, τη ∆ευτέρα, 16
Οκτωβρίου 2017, στο όγδοο
(8ο) Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου, µε
αφορµή την ενηµερωτική δράση που διοργάνωσε η Κοινωφελής Επιχείρηση του
∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.), που
αφορούσε στα όρια που οφείλουν να
θέτουν οι γονείς στα παιδιά τους. Το θέµα
ανέλυσε η έµπειρη ψυχολόγος, κ. Γιάννα
Κούρια, η οποία δραστηριοποιείται από

Ασπροπύργου λειτουργούν ήδη δύο (2)
Βρεφικοί Σταθµοί, οι οποίοι φιλοξενούν
πάνω από εκατό (100) βρέφη, ενώ το
προσωπικό που τους στελεχώνει προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Εγκαινιάζεται στο άµεσο µέλλον και
ο 3ος Βρεφικός Σταθµός,
στην περιοχή Τρύπα Αλεπούς.

το 2004 στις κοινωνικές δοµές του
φορέα, προσφέροντας Συµβουλευτική σε
εκατοντάδες ωφελούµενους.
Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Α., κ. Σοφία
Μαυρίδη, αφού χαιρέτισε την εκδήλωση
και καλωσόρισε τους παραβρισκόµενους,

ΧΑΪ∆ΑΡΙ: Η Κοινωνική υπηρεσία του δήµου
αναλαµβάνει την υλοποίηση του προγράµµατος
“Φροντίζουµε αυτούς που φροντίζουν”

Η

Κοινωνική υπηρεσία του δήµου Χαιδαρίου σε συνέχεια της συνεργασίας µε την
εταιρεία Alzheimer Αθηνών µε την υποστήριξη του Κοινωφελούς ιδρύµατος
ΤΙΜΑ, αναλαµβάνει την υλοποίηση του προγράµµατος “Φροντίζουµε αυτούς
που φροντίζουν”. Σκοπός του προγράµµατος είναι η εκπαίδευση και υποστήριξη των
οικογενειακών φροντιστών ατόµων µε άνοια κατ'οίκον. Πρόκειται για καινοτόµο πρόγραµµα το οποίο εστιάζει στον φροντιστή και θα έχει ως προτεραιότητα την ανακούφιση
του από το φορτίο της φροντίδας.
Προτεραιότητα σε οικογένειες µεσαίου και χαµηλού εισοδήµατος
που διαµένουν στη ∆υτική Αττική,

Το πρόγραµµα θα εξυπηρετήσει οικογένειες δίνοντας προτεραιότητα σε οικογένειες
µεσαίου και χαµηλού εισοδήµατος που διαµένουν στη ∆υτική Αττική, όπου δεν υπάρχει
πρόσβαση σε ανάλογες υπηρεσίες.
Όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο της Κ.Υ. Ως την 30 Νοεµβρίου.
Υπεύθυνη: Βασιλική ∆ήµου στο τηλέφωνο 213 20 47 374

Η Επισκέπτρια Υγείας, Βασιλική ∆ήµου

τόνισε ότι, κύριο µέληµα της ίδιας αλλά
και σύσσωµης της ∆ηµοτικής Αρχής του
Ασπρόπυργου είναι η αναβάθµιση των
κοινωνικών δοµών που ήδη υφίστανται
στο ∆ήµο.
Συγκεκριµένα ανέφερε, ότι στο ∆ήµο

Επίσης, ανακοίνωσε ότι στο άµεσο
µέλλον θα εγκαινιαστεί και ο τρίτος (3ος)
Βρεφικός Σταθµός, στην περιοχή Τρύπα
Αλεπούς.
Επιπρόσθετα, η κ. Μαυρίδη ανακοίνωσε ότι, από φέτος στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης, τα οποία θα λειτουργήσουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα,
θα εξυπηρετούνται πάνω από τρακόσια
(300) παιδιά, σε δραστηριότητες όπως
χορό, στίβο, µπάσκετ, σκάκι, εικαστικά,
Ταε Κβο Ντο και θεατρικό παιχνίδι.

Εγκαινιάσθηκε ο 11ος Παιδικός
Σταθµός Αχαρνών
στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου

Τ

α εγκαίν ια του 11ου Παιδικού
Σταθµού Αχ αρν ών τελέστηκαν
την Τρίτη 31 Οκτωβρίου στην
περιοχ ή του Κόκκιν ου Μύλου.
Πρόκειται για έν α ν έο υπερσύγχ ρον ο
παιδικό σταθµό που µπορεί ν α φιλοξεν ήσει 60 παιδιά προσχ ολικής ηλικίας,
συν ολικού
π ροϋπ ολογισµού
1.917.000€, που χ ρηµατοδοτήθηκε από
το ΕΣΠΑ και αποτελεί έν αν ασφαλή και
λειτουργικό χ ώρο για τα παιδιά.
Μετά τις οµιλίες του ∆ηµάρχ ου Αχ αρν ών Γιάν ν η Κασσαβού και του

και βρεφον ηπιακοί σταθµοί και αν έφερε
χ αρακτηριστικά ότι την περίοδο αυτή
κατασκευάζον ται 50 περίπου παιδικοί
σταθµοί σε όλη την Αττική, δύο εκ των
οποίων στον ∆ήµο Αχ αρν ών .

Προέδρου της ∆ηµοτικής Φρον τίδας
Αχ αρν ών (∆Η.Φ.Α.) Γιώργου ∆ασκαλάκη, τον λόγο έλαβε ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Αν ατολικής Αττικής κ. Φιλίππου,
ο οποίος µεταξύ άλλων είπε ότι η Περιφέρεια Αττικής, πιστή στις δεσµεύσεις
της, εν ισχ ύει τις δοµές που στηρίζουν
την οικογέν εια, όπως είν αι οι παιδικοί

Επισηµαίν εται επίσης ότι στο ν έο
π ρόγραµµα Κοιν ων ικών ∆οµών του
ΕΣΠΑ που θα αν ακοιν ωθεί σύν τοµα, ο
∆ήµος Αχ αρν ών είν αι µεταξύ εκείν ων
που έχ ουν προεπιλεγεί για τη δηµιουργία αν άλογων δοµών για ν α καλυφθούν όλες οι αν άγκες των εργαζόµεν ων
γον έων στην περιοχ ή.

Σηµείωσε δε ότι µέσα από την άριστη
συν εργασία µε τη ∆ηµοτική Αρχ ή,
προωθούν ται τα αιτήµατα και οι προτάσεις έργων για τον συγκεκριµέν ο δήµο,
στον οποίο παρέχ εται ιδιαίτερη στήριξη
λόγω των πολλών προβληµάτων κοιν ων ικού χ αρακτήρα που αν τιµετωπίζει.
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6-θριάσιο

Ελευσίνα:

Αρχίζουν οι προετοιµασίες
για τη διοργάνωση του
Χριστουγεννιάτικου χωριού 2017.

Η εναλλαγή των δηµοτικών
συµβούλων της δηµοτικής
κίνησης συνεχίζεται

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου προσκαλεί
τους επαγγελµατίες της πόλης και της περιοχής να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη µίσθωση των ξύλινων
οικίσκων του Χριστουγεννιάτικου χωριού του 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. επικοινωνίας
2105565606-607

Τη θέση του κ. Μιχάλη Μπέλτσιου
καταλαµβάνει ο κ. Καββαδίας Μελέτης

Η επιστολή του κου Μπέλτσιου προς την Πρόεδρο του
∆ηµοτικού Συµβουλίου έχει ως εξής :

Κυρία Πρόεδρε,
Με το παρόν έγγραφο σας ζητώ να δεχθείτε την παραίτησή µου από µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο
οποίο είµαι επικεφαλής της Ενεργής Συµπολιτείας. Η παραίτησή µου είναι αποτέλεσµα της δέσµευσής µου στην
παράταξη που εκπροσωπώ, σαν αποτέλεσµα συλλογικής
προεκλογικής απόφασης .
Η Ενεργή Συµπολιτεία λειτουργώντας µε άµεση δηµοκρατία και ανοιχτή ψηφοφορία στις συνελεύσεις της, είχε αποφασίσει την εναλλαγή των εκλεγµένων µελών της, µε σκοπό
αφ’ ενός να καταδείξει τον συλλογικό αγώνα σαν κύριο
σκοπό της και όχι την κατάληψη δηµόσιων αξιωµάτων και
προσωπικής προβολής και αφ’ ετέρου να αξιοποιηθεί η
εµπειρία της συµµετοχής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από
περισσότερους ανθρώπους, που δηµιούργησαν και στήριξαν µια παράταξη πραγµατικά δηµοκρατική και ανεξάρτητη
από κοµµατικές και όχι µόνο εξαρτήσεις.
Στη σύντοµη θητεία µου προσπάθησα να εκφράσω
πρώτα και κύρια απόψεις της συλλογικότητας που ανήκω.
Τη θέση µου θα διαδεχθεί ο κ. Μελέτης Καββαδίας, µετά
από απόφαση συνέλευσης της Ενεργής Συµπολιτείας, ο
οποίος και θα είναι επικεφαλής της παράταξής µας.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά για την
τις άψογες διαδικασίες και τη βοήθεια σε ότι χρειάσθηκα,
αλλά επίσης τον ∆ήµαρχο και όλα τα Μέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, τόσο της συµπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευσης, για την υποδοχή όταν ανέλαβα τα καθήκοντά
µου και κυρίως για την µετέπειτα συνεργασία.
Πιστεύω ότι οι οποιεσδήποτε διαφορετικές ιδεολογικές
προσεγγίσεις δεν πρέπει να αποτελούν εµπόδιο συνεργασίας, ιδιαίτερα στα µεγάλα προβλήµατα που αφορούν
την δηµόσια υγεία και το περιβάλλον στα οποία πρέπει να
επιδιώκεται συµπόρευση για το συµφέρον των κατοίκων
της Ελευσίνας.
Με ειλικρινή εκτίµηση
Μιχάλης Μπέλτσιος

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ:

Παλαίµαχοι Βύζα–Υπάλληλοι ∆ήµου Μεγαρέων

Ποδοσφαιρικός αγών ας φιλαν θρωπικού χ αρακτήρα τη ∆ευτέρα 6 Νοεµβρίου
2017 στις 17.30 στο Εθν ικό Στάδιο Μεγάρων , µεταξύ της οµάδας των παλαιµάχ ων του Βύζα και την οµάδα του ∆ήµου Μεγαρέων , στην οποία
αγων ίζον ται ∆ηµοτικοί υπάλληλοι και αιρετοί. Γεν ική είσοδος δύο (2) ευρώ.
Τα χ ρήµατα που θα συγκεν τρωθούν θα διατεθούν για την εν ίσχ υση αν αξιοπαθούν των και για το Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο του ∆ήµου Μεγαρέων .

Το «2ο Ε λευσ ινιακό Ράλλ υ»,

Τ

την Κυρια κή 5 Νοε µβρίου σ την πλ α τε ία Ηρώ ω ν

ο Τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου Ελευσίνας, σε
συνδιοργάνωση µε την Λέσχη κλασσικών αυτοκινήτων Classic Microcars Club,
ανακοινώνει τη διενέργεια του «2ου Ελευσινιακού Ράλλυ», την Κυριακή 5 Νοεµβρίου 2017.
Το σηµείο συγκέντρωσης για την εκκίνηση
έχει οριστεί στην Πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα, στις 11:00.
Η διαδροµή που καλούνται να καλύψουν οι
συµµετέχοντες είναι:
Πύλη, Πάνακτος, Πράσινο, Στεφάνη, Αγ.
Σωτήρα, Αγ. Αθανασία, Βίλια, Μελετάκι, Ελευσίνα. Η συνολική διαδροµή της εκδήλωσης είναι
160 χλµ.
Η άφιξη του πρώτου αυτοκινήτου αναµένεται
17.00 στην Πλατεία Ηρώων.
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Σε προχωρηµένο στάδιο

οι συζητήσεις για το πανεπιστήµιο
∆υτικής Αττικής, που θα προκύψει
από τη συγχώνευση
των ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΒΑ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ

Σ

ε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Κώστας
Γαβρόγλου ανέφερε ότι στόχος του υπουργείου είναι να λειτουργήσει το πανεπιστήµιο από την ερχόµενη ακαδηµαϊκή
χρονιά (2018-19) και τα τµήµατα και οι
σχολές που θα έχει το πανεπιστήµιο
∆υτικής Αττικής να περιληφθούν στο
µηχανογραφικό δελτίο του 2018, για τους
υποψηφίους, δηλαδή, που θα δώσουν
την τρέχουσα σχολική χρονιά πανελλαδικές εξετάσεις.
Μάλιστα, ο κ. Γαβρόγλου ενηµέρωσε
ότι τον Ιανουάριο 2018 αναµένεται να
οριστεί η διοικούσα επιτροπή του πανεπιστηµίου, η οποία θα ολοκληρώσει τις
διαδικασίες της µεταβατικής περιόδου.
«Στο αµέσως προσεχές διάστηµα, το
υπουργείο θα καταθέσει σχέδιο νόµου
που θα προβλέπει, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, την ίδρυση του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής από την 1η
Ιανουαρίου 2018, µε τον ορισµό διοικούσας επιτροπής», είπε ο υπουργός
και προσέθεσε ότι για τους ήδη φοιτούντες στα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά «θα
δοθεί µε µεταβατικές διατάξεις η
δυνατότητα να ενταχθούν στο νέο πρόγραµµα». Όπως εξήγησε ο κ. Γαβρόγλου, όσοι θελήσουν θα µπορέσουν να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους όπως
αυτές προβλέπονται τώρα, ενώ όσοι
θελήσουν πτυχίο του πανεπιστηµίου θα
έχουν τη δυνατότητα να το πάρουν,
κάνοντας κάποια επιπλέον µαθήµατα, τα
οποία θα ορίσει κάθε τµήµα.
Ο υπουργός, επίσης, αναφέρθηκε και
στη µισθολογική εξίσωση των καθηγητών µε τους καθηγητές πανεπιστηµίου, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτοµέρειες ως προς τη διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα αυτής.
Εξάλλου, ο υπουργός αναφέρθηκε στα
διετή προγράµµατα σπουδών στα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ, ανακοινώνοντας ότι
θα προχωρήσει η νοµοθέτηση της διαδικασίας ίδρυσης και στελέχωσής τους.
«Οι δοµές αυτές θα είναι δωρεάν», υπογράµµισε ο κ. Γαβρόγλου και εξήγησε ότι
θα είναι δοµές εντός των πανεπιστηµίων
και των ΤΕΙ και ότι η ολοκλήρωση των
σπουδών θα προσφέρει στους αποφ-

οίτους πιστοποιηµένο δίπλωµα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων.
Τα παραπάνω, εντάσσονται στη
γενικότερη µεταρρύθµιση που επιχειρείται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στη
χώρα. Σε αυτήν, συµπεριλαµβάνονται
και οι συζητήσεις για τις συνέργειες,
συνεργασίες ή και συγχωνεύσεις πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. Συγκεκριµένα, ήδη
έχουν συγκροτηθεί επιτροπές που έχουν
αναλάβει να υποβάλουν προτάσεις για
έναν πενταετή σχεδιασµό στο υπουργείο.
Πρόκειται για συνέργειες µεταξύ Ιονίου
Πανεπιστηµίου και ΤΕΙ Ιονίων Νήσων,
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και ΤΕΙ
Ηπείρου, καθώς επίσης και Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και ΤΕΙ Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας.
Ο κ. Γαβρόγλου πρόταξε το ακαδηµαϊκό υπόβαθρο που έχουν αυτές οι διεργασίες που γίνονται και δεν έδωσε
κάποια συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
µε βάση το οποίο θα προκύψουν συνεργασίες ή συγχωνεύσεις, καθώς όπως
είπε, εξαρτάται από τις προτάσεις που
κάνει η κάθε επιτροπή. Μάλιστα, τόνισε
ότι δεν θα υπάρξει κάποια αρνητική
επίπτωση ως προς τις θέσεις εργασίας
και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα αποφοίτων παλαιοτέρων ετών.
Αξίζει να σηµειωθεί, ακόµη, ότι
συνεχίζονται οι διεργασίες για το νέο
τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση. Απαντώντας σε σχετική
ερώτηση δηµοσιογράφου, ο κ. Γαβρόγλου επανέλαβε ότι στο επίκεντρο είναι το
πώς θα αλλάξει το λύκειο και επανέφερε
στο τραπέζι το ζήτηµα ανοικτού αριθµού
εισακτέων, εκτός από τις Ιατρικές, τις
Πολυτεχνικές Σχολές και µε επιφύλαξη
τις Νοµικές. Και σε αυτή την περίπτωση,
ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα δεδοµένο,
ούτε κάποιο συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
Τέλος, δηµοσιεύθηκε στη "∆ιαύγεια" η
απόφαση για έγκριση 11.842.340 ευρώ
που θα δοθούν ως έκτακτη επιχορήγηση
στα ΑΕΙ, µέσω του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων (2017), για τον
εκσυγχρονισµό των ακαδηµαϊκών υποδοµών.

Εµείς οι αυτοαπασχολούµενοι και µικροί Έµποροι καταδικάζουµε τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη µε στόχο την κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας .
Η συµφωνία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ µε την Ε.Ε. και το ∆ΝΤ που
προβλέπει νέα περικοπή των συντάξεων, µείωση του αφορολόγητου, περιορισµό εργατικών δικαιωµάτων και νέα µέτρα ενίσχυσης των µονοπωλιακών
οµίλων, συµπεριλαµβάνει και την κατάργηση της ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ.
Νοµοθετούν την κατάργηση της αργίας της Κυριακής για να ικανοποιήσουν
το πάγιο αίτηµα των µεγάλων εµπορικών αλυσίδων.
Ευθυγραµµίζονται µε τις πολιτικές κατευθύνσεις της Ε.Ε. και του Συνδέσµου
Ελλήνων Βιοµηχάνων που θεωρούν ότι χιλιάδες αυτοαπασχολούµενοι είναι
διαρθρωτικό πρόβληµα και πρέπει να φύγουν από τη µέση.
Το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές, τους µόνους που θα ωφελήσει
και θα πολλαπλασιάσει τα κέρδη τους σε βάρος µας , είναι τα
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ , τις ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ και τα
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ .
Όλοι αυτοί είναι έτοιµοι ν’ ανοίξουν, νέα µεγαθήρια, σε µια σειρά περιοχές
της χώρας, να συγκεντρώσουν τον τζίρο στην αγορά αξιοποιώντας όλα τα
προνόµια και το αντεργατικό οπλοστάσιο που τους έχουν χαρίσει η τωρινή και
οι προηγούµενες κυβερνήσεις.
Για τα µικρά µαγαζιά το άνοιγµα τις Κυριακές θα σηµαίνει αύξηση των εξόδων , αύξηση των ωρών εργασίας χωρίς κανένα οικονοµικό αποτέλεσµα,
διαιώνιση των χρεών και επιτάχυνση των λουκέτων για ακόµα περισσότερους
συναδέλφους.
Ως εδώ! Έχουµε δικαίωµα στην ξεκούραση, στην οικογενειακή ζωή.
Μέχρι πότε θα θυσιάζουµε τα δικαιώµατά µας, τις ανάγκες µας για να θησαυρίζουν µια χούφτα µεγαλοεπιχειρηµατίες;
∆ηλώνουµε ότι µέσα από τα σωµατεία , τις ενώσεις και τους εµπορικούς
συλλόγους , σε κοινό µέτωπο µε τους εργαζόµενους , µε τους Αγώνες και τις
κινητοποιήσεις µας, θα αντιπαλέψουµε, το µέτρο που έχει σκοπό να επιταχύνει τη µονοπώληση της αγοράς, τη χειροτέρευση της θέσης των εργαζόµενων και τον Αφανισµό των µικρών καταστηµάτων.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Νοµοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας.
Κατάργηση όλων των νόµων που απελευθερώνουν το ωράριο
λειτουργίας των καταστηµάτων.

8-θριάσιο

Μικρή αύξηση πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας,
κατέγραψε το εννεάµηνο του 2017 ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ.

Ό

πως ανακοίνωσε η εταιρεία, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε
σε €1.144,5 εκ., παρουσιάζοντας
αύξηση 1,8% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη
περίοδο του 2016.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 4,6% και ανήλθαν σε €214,5 εκ. Τα καθαρά κέρδη µετά τα
δικαιώµατα µειοψηφίας και την πρόβλεψη για
φόρους ανήλθαν σε €33,1 εκ. έναντι €121,9 εκ.
το εννεάµηνο του 2016. Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα του 2016, είχαν ενισχυθεί κατά €89,6
εκ. από την αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζηµίες παρελθουσών
χρήσεων στις ΗΠΑ.
Τα αποτελέσµατα του 3ου τριµήνου 2017
επηρεάστηκαν αρνητικά από δύο έκτακτα
γεγονότα, τον τυφώνα Ίρµα στην Αµερική και το
κόστος αναδιάρθρωσης µε πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού στην Αίγυπτο. Ως
αποτέλεσµα, ο κύκλος εργασιών µειώθηκε κατά
7,4%, και ανήλθε σε €370,7 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
µειώθηκαν κατά 15,3% φθάνοντας τα €72,4 εκ.
Τα καθαρά κέρδη µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους διαµορφώθηκαν στα €19,2 εκ., έναντι €112,7 εκ. το 3ο
τρίµηνο του 2016.
Λειτουργικά αποτελέσµατα

Στις ΗΠΑ η άνοδος της αγοράς συνεχίζεται
παρά τις πρόσκαιρες επιπτώσεις από τον
τυφώνα Ίρµα που έπληξε την πολιτεία της
Φλόριντα τον Σεπτέµβριο 2017. Οι ευνοϊκές
τάσεις της ζήτησης επέτρεψαν τη βελτίωση των
τιµών πώλησης και των περιθωρίων. Καθοριστικό όµως ρόλο στην αύξηση του κύκλου
εργασιών και στη βελτίωση των αποτελεσµάτων έπαιξε και το εκτενές πρόγραµµα επενδύσεων που υλοποίησε ο Όµιλος τα τελευταία 3
χρόνια, επιτρέποντας την επέκταση των δραστηριοτήτων του σε σκυρόδεµα, αδρανή και
ιπτάµενη τέφρα καθώς και τη µείωση του κόστους.
Για το τρίτο τρίµηνο τόσο ο κύκλος εργασιών
όσο και τα λειτουργικά κέρδη διαµορφώθηκαν
στο ίδιο επίπεδο µε το 2016 σε ευρώ, παρά τις
έκτακτες καιρικές συνθήκες που οδήγησαν σε
εκτιµώµενη απώλεια EBITDA $8 εκ. Συνολικά
το εννεάµηνο 2017 ο κύκλος εργασιών στις
ΗΠΑ παρουσίασε άνοδο 14% και ανήλθε σε

€667,2 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν
κατά 42% και ανήλθαν σε €138,8 εκ.
Στην Ελλάδα η οικοδοµική δραστηριότητα
αποδυναµώθηκε περαιτέρω µετά την ολοκλήρωση ορισµένων µεγάλων έργων στο πρώτο
εξάµηνο. Οι εξαγωγές συνεχίστηκαν µε
υψηλούς ρυθµούς, όµως η ενδυνάµωση του
ευρώ έναντι του δολαρίου που είναι το νόµισµα
πολλών συµφωνιών διεθνούς εµπορίου,
καθώς και η µεγάλη αύξηση τιµών που παρουσίασαν τα καύσιµα, επηρέασαν τα περιθώρια
κερδοφορίας. Ο κύκλος εργασιών του Τοµέα
Ελλάδας και ∆υτικής Ευρώπης το εννεάµηνο
2017 µειώθηκε κατά 3% και ανήλθε σε €189,9
εκ. Τα λειτουργικά κέρδη µειώθηκαν κατά 27%
σε σύγκριση µε το εννεάµηνο 2016 και ανήλθαν σε €20,4 εκ.
Στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η
ζήτηση διαµορφώθηκε σε επίπεδα υψηλότερα
από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ωστόσο, παρά τη βελτίωση του συνολικού όγκου
πωλήσεων, η αύξηση των τιµών καυσίµων
επηρέασε τα λειτουργικά περιθώρια. Ο κύκλος
εργασιών το εννεάµηνο 2017 παρουσίασε
βελτίωση 10,5% και ανήλθε σε €173,2 εκ., ενώ
τα λειτουργικά κέρδη µειώθηκαν κατά 4% σε
€44,2 εκ.
Στην Αίγυπτο, η αγορά παρέµεινε ιδιαίτερα
δύσκολη µετά τη µεγάλη υποτίµηση της αιγυπτιακής λίρας που έγινε το 2016. Η ζήτηση
δοµικών υλικών το 2017 κινείται σε επίπεδα
περίπου 8% χαµηλότερα σε σύγκριση µε την
προηγούµενη χρονιά. Οι τιµές πώλησης
σηµείωσαν βελτίωση σε τοπικό νόµισµα αλλά
µεγάλη µείωση σε ευρώ και, προς το παρόν,
δεν αντισταθµίζουν την αύξηση του κόστους
από την υποτίµηση. Επιπλέον, το έκτακτο
κόστος αναδιάρθρωσης µέσω προγράµµατος
εθελουσίας εξόδου που προσφέρθηκε το 3ο
τρίµηνο επιβάρυνε τα λειτουργικά κέρδη κατά
€6,3 εκ.
Συνολικά, το εννεάµηνο 2017 ο κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο παρουσίασε
µείωση 39%, φθάνοντας τα €114,3 εκ. ενώ τα
λειτουργικά αποτελέσµατα µειώθηκαν κατά
66% σε σύγκριση µε το εννεάµηνο 2016 και
ανήλθαν σε €11,1 εκ.
Όσον αφορά τις κοινοπραξίες του Οµίλου,
στη Βραζιλία η πορεία της ζήτησης το 2017
παρέµεινε αδύναµη, µε επιβράδυνση όµως της
πτώσης και µικρή άνοδο των τιµών το 3ο
τρίµηνο, πιθανώς λόγω της βελτίωσης που

κατέγραψαν κύριοι οικονοµικοί
δείκτες (ΑΕΠ, ιδιωτική κατανάλωση, πληθωρισµός κ.α.).
Στην Τουρκία η ζήτηση
παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα.
Ωστόσο η λειτουργία δύο νέων
εργοστασίων στην περιοχή
όπου δραστηριοποιείται η
Adocim οδήγησε σε µείωση του όγκου πωλήσεων. Συγχρόνως η διολίσθηση της τουρκικής
λίρας επηρέασε περαιτέρω την κερδοφορία
της κοινοπραξίας.
Οι επενδυτικές δαπάνες του Οµίλου το εννεάµηνο του 2017, ανήλθαν σε €90 εκ., ήταν κατά
€6 εκ. χαµηλότερες από αυτές της αντίστοιχης
περιόδου του 2016 και κατά το µεγαλύτερο
µέρος τους αφορούσαν την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ.
Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου στις
30/9/2017 ανήλθε σε €758 εκ., χαµηλότερος
κατά €29 εκ. σε σύγκριση µε το τέλος του 2ου
τριµήνου.
Προοπτικές για το υπόλοιπο του 2017

Για το υπόλοιπο του 2017 αναµένεται οι
τάσεις για τον Όµιλο να παραµείνουν συνολικά
θετικές, κυρίως χάρις στη βελτίωση των αποτελεσµάτων στις ΗΠΑ.
Η ανάκαµψη του κλάδου κατασκευών στις
ΗΠΑ εκτιµάται ότι θα συνεχιστεί βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα, σύµφωνα µε την αµερικανική ένωση τσιµεντοβιοµηχανιών (PCA).
Συγκεκριµένα για την περίοδο 2017 ‐ 2021
το PCA προβλέπει µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης
της κατανάλωσης 6,3% στη Φλόριντα και 4,5%
συνολικά στις πολιτείες Βιρτζίνια, Βόρεια και
Νότια Καρολίνα. Η αύξηση της ζήτησης σε
συνδυασµό µε τα οφέλη από το πρόγραµµα
επενδύσεων που έχει πραγµατοποιήσει ο Όµιλος, επιτρέπουν αισιόδοξες εκτιµήσεις για τις
µελλοντικές επιδόσεις.
Στην Ελλάδα εκτιµάται ότι η ζήτηση φέτος θα
κυµανθεί σε επίπεδα αισθητά χαµηλότερα του
2016, καθώς µετά την ολοκλήρωση των
οδικών αξόνων, τα επόµενα έργα υποδοµών
παραµένουν σε στάδιο σχεδιασµού, χωρίς να
υπάρχει ακόµα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
έναρξης των εργασιών.
Παράλληλα, η ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα παραµένει σε εξαιρετικά χαµηλά
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επίπεδα, παρά την εµφάνιση ορισµένων
έργων τουριστικού χαρακτήρα.
Η παραγωγή τσιµέντου στην Ελλάδα και το
2017 θα διοχετευτεί κατά το µεγαλύτερο µέρος
της σε εξαγωγικούς προορισµούς.
Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
όπου έχει παρουσία ο Όµιλος, εκτιµάται ότι η
αυξηµένη ζήτηση στον κλάδο κατασκευών που
παρατηρήθηκε στο εννεάµηνο θα διατηρηθεί
για το σύνολο του έτους, δηµιουργώντας προσδοκίες για ήπια βελτίωση της αγοράς στο
άµεσο µέλλον, υπό την προϋπόθεση να
συνεχιστεί η οικονοµική ανάπτυξη που καταγράφεται στην περιοχή.
Στην Αίγυπτο, δε διαφαίνεται βραχυπρόθεσµα προοπτική ουσιαστικής βελτίωσης.
Η αγορά παραµένει επηρεασµένη από τη
µεγάλη υποτίµηση του νοµίσµατος και την υπερβάλλουσα προσφορά έναντι της µειωµένης
ζήτησης.
Η ήδη υπάρχουσα ανισορροπία αναµένεται
να οξυνθεί µε την επικείµενη είσοδο νέου παραγωγικού δυναµικού στην αγορά τους επόµενους µήνες.
Ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ έχοντας ολοκληρώσει τις
επενδύσεις για τη λειτουργία των γραµµών
παραγωγής µε στερεά καύσιµα και έχοντας
περιορίσει σηµαντικά τον αριθµό εργαζοµένων,
έχει βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του και
έχει εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια.
Στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα θα
συνεχιστούν οι στοχευµένες προσπάθειες για
περαιτέρω µείωση του κόστους, αύξηση της
χρήσης εναλλακτικών καυσίµων και βελτίωση
των τιµών πώλησης.
Στην Τουρκία, εκτιµάται ότι η ζήτηση θα παραµείνει σε ικανοποιητικά επίπεδα στηριζόµενη
στη συνέχιση µεγάλων δηµοσίων έργων.
Στη Βραζιλία, η βελτίωση µακρο‐οικονοµικών δεικτών λειτουργεί ενθαρρυντικά για την
εξέλιξη του κλάδου κατασκευών και δηµιουργεί
προσδοκίες για αρχή του κύκλου ανάκαµψης
εντός του επόµενου έτους.

Στρατηγικός κακοπληρωτής 1 στους 3 που εισήχθησαν στο Ν. Κατσέλη

Μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά που εκτιµούσαν οι τράπεζες

Μ

εγαλύτερο από ό,τι εκτιµούσαν οι
τράπεζες είν αι τελικά το ποσοστό
των στρατηγικών κακοπ ληρωτών , όσων δηλαδή µπορούν ν α αποπληρών ουν τα δάν ειά τους αλλά συν ειδητά αρν ούν ται ν α το κάν ουν .
Στο συµπέρασµα αυτό έχ ουν καταλήξει
οι αρµόδιες γεν ικές διευθύν σεις των
συστηµικών οµίλων , όσο «σκαλίζουν »
τα προβληµατικά δαν ειακά χ αρτοφυλάκια, στο πλαίσιο του επιχ ειρησιακού
τους σχ εδιασµού για την αν άκτηση όσο
το δυν ατόν µεγαλύτερου µέρους τους.
Μιλών τας σε συν έδριο της Ελλην ικής
Εταιρίας ∆ιοικήσεως Επ ιχ ειρήσεων
(ΕΕ∆Ε), ο αν απ ληρωτής διευθύν ων
σύµβουλος της Eurobank Θεόδωρος
Καλαν τών ης υποστήριξε ότι το 30% των
ιδιωτών δαν ειοληπ τών π ου έχ ουν

εν ταχ θεί στο ν όµο για τα υπερχ ρεωµέν α
ν οικοκυριά για τη διάσωση της πρώτης
κατοικίας τους,
έχ ουν
και δεν
Bπληρών ουν .
Πρόκειται για έν α πολύ µεγάλο ποσοστό, το οπ οίο καταδεικν ύει ότι τα
οριζόν τια µέτρα προστασίας των δαν ειοληπτών δηµιουργούν ισχ υρά κίν ητρα
στους οφειλέτες ν α παίζουν καθυστέρηση και ν α µην αν ταποκρίν ον ται στις
υποχ ρεώσεις τους, παρ΄ ότι µπορούν .
Σύµφων α µε πληροφορίες, έν α ακόµη
εν τυπωσιακό στοιχ είο εν ισχ ύει αυτήν
την εκτίµηση. Περίπου το 25% των ακιν ήτων που θα βγουν στο «σφυρί» τους
επόµεν ους µήν ες αν ήκει σε ν οµικά πρόσωπα.
Πρόκειται για ιδιώτες που για φορολογικούς ή
άλλους λόγους δεν πήραν στο όν οµά τους το

δάν ειο, αλλά προτίµησαν
ν α το
«φορτώσουν » σε κάποια εταιρεία.
Τραπεζικές πηγές δεν εκπλήσσον ται

από το γεγον ός ότι το ποσοστό αυτό
είν αι περίπου ίδιο µε αυτό των στρατηγικών κακοπληρωτών .
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θριάσιο-9

Η συνέχεια από τη σελ. 2

Επιπλέον τα δελτία µεταφοράς δεν
επαρκούν: ένας επαγγελµατίας µπορεί
να δεχθεί παραγγελίες εν κινήσει και να
προσθέσει έναν προορισµό στη διαδροµή του.
Ακόµα, η απόφαση περιλαµβάνει
ακόµα και µικρά φορτηγά, που κάνουν
ανεφοδιασµό σε πόλεις και χωριά. Πώς
θα κινηθούν αυτά αν δεν χρησιµοποιήσουν λ.χ. την παλαιά εθνική οδό; Θα
απαγορεύεται να µεταφέρουν προϊόντα
σε περιοχές κοντά σε αυτοκινητόδροµους;».
Ο εκπρόσωπος των επαγγελµατιών
οδηγών εκτιµά ότι η απόφαση είναι όχι
µόνο πρακτικά αλλά και ηθικά λανθα-

σµένη. «Τα διόδια της διαδροµής Αθήνας- Θεσσαλονίκης για ένα φορτηγό
κοστίζουν πάνω από 200 ευρώ, τα οποία
ο αυτοκινητιστής “βάζει από την τσέπη
του”. Αν είχε θεσµοθετηθεί υποχρέωση
να καταβάλλονται πέραν του κόστους της
“φορτωτικής”, τότε κανένα βαρύ φορτηγό
δεν θα απέφευγε τους αυτοκινητόδροµους.
Επιπλέον, είναι ακατανόητο να µας
υποχρεώνουν να τρώµε και να βάζουµε
βενζίνη µόνο στα ΣΕΑ των αυτοκινητοδρόµων (που είναι πιο ακριβά), αλλιώς να
πληρώνουµε διόδια εισόδου και εξόδου».
Εκτός από τους οδηγούς φορτηγών, η
απόφαση επηρεάζει και όσους
βασίζουν την επιχειρηµατική τους επιβίωση στους επαγγελµατίες οδηγούς. Ο
Παναγιώτης Τζούνης είναι ιδιοκτήτης του
«222», ενός ΣΕΑ στην παλαιά εθνική οδό
στη Στυλίδα. «Όταν έγινε ο νέος δρόµος
(σσ. παράκαµψη Στυλίδας) χάσαµε όλη
την κίνηση των ΙΧ. Εποµένως στραφήκαµε στους επαγγελµατίες οδηγούς, στους
οποίους προσφέρουµε εξειδικευµένες
υπηρεσίες.
Το ίδιο και οι ταβέρνες στον Καραβόµυλο, τα πρατήρια βενζίνης κ.α. Για όλους

εµάς η απόφαση ισοδυναµεί µε θανατική
καταδίκη».
Σύµφωνα µε τον κ. Τζούνη, η απόφαση
εξυπηρετεί αποκλειστικά τις κοινοπραξίες
στις οποίες έχουν παραχωρηθεί οι εθνικές οδοί. «Ειδάλλως η απόφαση θα περιοριζόταν µόνο στους παραδρόµους, κάτι
µε το οποίο συµφωνούν όλοι.
Στην περιοχή µας η απαγόρευση είναι
φωτογραφική και έχει ως στόχο να µας
“κλείσει”, προς όφελος των ΣΕΑ του
αυτοκινητόδροµου που έχουν πολύ χαµηλά έσοδα».

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών
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‘’Καµπάνα’’ σε νεαρούς που έβγαζαν
selfie µε κρανίο µέσα σε νεκροταφείο

Α

κριβά πλήρωσαν την απόφασή τους ν α βγάλουν σέλφι φωτογραφίες µε έν α
αν θρώπιν ο κραν ίο σε ν εκροταφείο της πόλης τέσσερις ν εαροί Λαρισαίοι
καθώς η υπόθεσή τους έφτασε µέχ ρι τα δικαστήρια.
Το Μον οµελές Πληµµελειοδικείο Λάρισας έκριν ε έν οχ ους τους ν εαρούςι για την
πράξη της περιύβρισης ν εκρού, χ ωρίς ελαφρυν τικό, εν ώ καταδικάστηκαν σε ποιν ή
φυλάκισης 5 µην ών µε τριετή αν αστολή.
Ο δικαστής, συν τασσόµεν ος µε την πρόταση της εισαγγελέως, δεν πείστηκε για
το ότι οι πράξεις αποτελούσαν µια ν εαν ική τρέλα, όπως ισχ υρίστηκαν οι κατηγορούµεν οι και πως έκαν αν ό,τι έκαν αν υπό την επήρεια του αλκοόλ αλλά και... τηλεοπτικών σειρών της εποχ ής.
«Ήταν µια τρέλα της στιγµής. Ήπιαµε και πήγαµε εκεί στα ν εκροταφεία για ν α
αποδείξουµε πως δεν φοβόµασταν » είπε ο έν ας εκ των κατηγορουµέν ων για το
περιστατικό. Οι τέσσερις ν εαροί, 18 και 19 ετών , εν τοπίστηκαν από αστυν οµικούς
της Τροχ αίας ξηµερώµατα έξω από το παλιό ν εκροταφείο και προσήχ θησαν στο Α'
Αστυν οµικό Τµήµα
Από την αστυν οµική έρευν α προέκυψε πως είχ αν πάρει από το οστεοφυλάκιο
του ν εκροταφείου έν α αν θρώπιν ο κραν ίο και µε αυτό έβγαζαν εν αλλάξ φωτογραφίες.

∆ικές της µηνιαίες κάρτες θα εκδώσει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Μ

ε αν ακοίν ωσή της, Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. εν ηµερών ει το επιβατικό κοιν ό ότι ο
ΟΑΣΑ δεν έχ ει καταφέρει, ν α την προµηθεύσει µε µην ιαίες κάρτες και για τον
λόγο αυτό θα προχ ωρήσει, από την Παρασκευή 3 Νοεµβρίου, στην έκδοση
(από τα εκδοτήρια της εταιρείας) δικών της µην ιαίων καρτών , όπως µέχ ρι σήµερα.
Συγκεκριµέν α, θα εκδώσει µην ιαίες κάρτες των 30 (ολόκληρη) και των 15 (µειωµέν η)
ευρώ, που θα ισχ ύουν σε όλα τα µέσα και τα δροµολόγια πλην αεροδροµίου και Χ80,
και µην ιαίες κάρτες 49 (ολόκληρη) και 25 (µειωµέν η) ευρώ που περιλαµβάν ει και τα
δροµολόγια του µετρό για αεροδρόµιο (πλην λεωφορείου X80).
Τα αν ωτέρω προϊόν τα κοµίστρου ισχ ύουν για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και όλα τα µέσα
του ΟΑΣΑ Α.Ε. και ακολουθούν την µέχ ρι σήµερα εφαρµοζόµεν η τιµολογιακή πολιτική.
Επίσης, πολύ σύν τοµα, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. θα προβεί και στην έκδοση εισιτηρίων
απλής διαδροµής, τα οποία θα ισχ ύουν για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και όλα τα µέσα του
ΟΑΣΑ Α.Ε.
Σε αν ακοίν ωσή της η ΤΡΑΙΝΟΣΕ διευκριν ίζει:
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προχ ωρεί στην έκδοση χ άρτιν ων καρτών και εισιτηρίων για την
καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοιν ού, λόγω της αδυν αµίας της ΟΑΣΑ Α.Ε.
ν α προµηθεύσει µε προϊόν τα κοµίστρου την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (υπεν θυµίζεται ότι
µέχ ρι σήµερα τα εκδοτήρια του Προαστιακού Σιδηρόδροµου της Αθήν ας πωλούσαν
εισιτήρια και µην ιαίες κάρτες τις οποίες προµήθευε η ΟΑΣΑ Α.Ε.).
Σηµειών εται ότι δεν υπάρχ ουν µεταβολές στη µέχ ρι σήµερα ακολουθούµεν η τιµολογιακή πολιτική του Προαστιακού Σιδηρόδροµου Αθην ών (στην αστική ζών η
ΟΑΣΑ) και ότι οι µην ιαίες χ άρτιν ες κάρτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και τα εισιτήριά της
θα γίν ον ται δεκτά από την ΟΑΣΑ Α.Ε. για τις µετεπιβιβάσεις σε άλλα συγκοιν ων ιακά µέσα (Μετρό, Ηλεκτρικός Σιδηρόδροµος, Λεωφορεία και Τρόλεϊ), όπως ίσχ υε τα
τελευταία χ ρόν ια.
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Σ. Φάµελλος : "∆εν πετάµε το µπαλάκι, αλλά
αναγνωρίζουµε ότι είναι αρµοδιότητα της
Αυτοδιοίκησης η διαχείριση των απορριµµάτων"

Μ

ε την επισήµαν ση ότι µέσω του ν έου
θεσµικού πλαισίου για την αν ακύκλωση
“αν αβαθµίζεται ο ρόλος των ΟΤΑ”, ο
αν απληρωτής υπουργός Περιβάλλον τος, Σ. Φάµελλος αν έπτυξε τις πτυχές του ν οµοσχεδίου, το
οποίο και υπερψηφίστηκε από την Βουλή. “Είν αι
προφαν ές ότι η πολιτεία θα πρέπει ν α δώσει τους
πόρους και το πλαίσιο των µεγάλων αλλαγών στον
τοµέα της αν ακύκλωσης”, τόν ισε ο αν απληρωτής
υπουργός.

"∆εν πετάµε το µπαλάκι στην Αυτοδιοίκηση,
αλλά αν αγν ωρίζουµε ότι είν αι αρµοδιότητα της Αυτοδιοίκησης η διαχείριση των απορριµµάτων ", ξεκαθάρισε ο Σ. Φάµελλος υπογραµµίζον τας ότι η αν ακύκλωση είν αι “δηµοτικό, δηµόσιο
διαχειριστικό καθήκον ”. “Είν αι πλούτος για την Αυτοδιοίκηση ν α έχει τη διαχείριση των απορριµµάτων και πρέπει ν α αν ταποκριθεί σε αυτή τη δηµοκρατική επιλογή της εν ίσχυσής της”,
σηµείωσε προσθέτον τας: “Το παρόν ν οµοσχέδιο δίν ει τη δυν ατότητα εν ηλικίωσης στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά απαιτεί η διαχείριση των απορριµµάτων και η αν ακύκλωση ν α αν έβουν πιο ψηλά στην ατζέν τα προτεραιοτήτων της”.
"Έχουµε συµφων ήσει όλοι για το τι είν αι η αν ακύκλωση. Ώρα ν α την κάν ουµε πράξη. Να
αξιοποιήσουµε τα καλά παραδείγµατα του παρελθόν τος και ν α δηµιουργήσουµε έν α διαυγές
σύστηµα αν ακύκλωσης, ώστε ν α έχουµε περισσότερους πόρους”, τόν ισε ο αν απληρωτής
υπουργός Περιβάλλον τος για ν α εξηγήσει ότι “η αν ακύκλωση δηµιουργεί και εργασία, και µάλιστα αν ταγων ιστική εργασία, µε υπεραξία των επιστηµόν ων της χώρας µας".
Στηλίτευσε, µάλιστα, την επί χρόν ια κακή πρακτική των αν εξέλεγκτων χωµατερών που
είχε “ως αποτέλεσµα η Ελλάδα ν α πληρώσει σχεδόν 50 εκατοµµύρια ευρώ, διότι οι προηγούµεν ες κυβερν ήσεις δηµιούργησαν αυτήν την υποθήκη”. "Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή οι
χωµατερές δεν κοστίζουν άµεσα στα δηµοτικά τέλη, η χώρα θα µπορούσε ν α συν εχίσει τη
λογική «τα θάβουµε όλα στην πίσω αυλή». Θεωρούν δηλαδή ότι οι χωµατερές είν αι κάτι το
οποίο δεν θα έχει οικον οµική επίπτωση στην κοιν ων ία µας”, σηµείωσε ο Σ. Φάµελλος προσθέτον τας: “Αυτό είν αι έν α τεράστιο λάθος. Στο παρελθόν , πολλοί αρµόδιοι Υπουργοί παρασύρθηκαν από πιέσεις παραγωγών , φοβούµεν οι µήπως αυτό προκαλέσει τιµαριθµικές αλλαγές, µήπως αυξήσει δηλαδή τον πληθωρισµό και τον τιµάριθµο και απέφυγαν την
εισαγωγή του τέλους αν ακύκλωσης".

Εξοφλούνται δαπάνες για τις σχολικές µεταφορές 2016-2017

Σ

την καταν οµή της δαπάν ης προς τις Περιφέρειες για τις σχ ολικές µεταφορές
του έτους 2016-2017 προχ ωρά το υπουργείο Εσωτερικών . Η συν ολική
δαπάν η αν έρχ εται σε 11.798.500 ευρώ.
Στην απόφαση αν αφέρεται ότι «στην περίπτωση που µετά την εξόφληση του
συν όλου των δαπαν ών µεταφοράς µαθητών σχ ολικού έτους 2016-2017 προκύψουν
αδιάθετα ποσά, αυτά µπορούν ν α διατεθούν για αν τίστοιχ ες δαπάν ες µεταφοράς
µαθητών του επόµεν ου σχ ολικού έτους 2017-2018».

Τρία νέα έργα 108 εκατ. ευρώ για το εθνικό
σιδηροδροµικό δίκτυο

Τ

η χρηµατοδότηση τρι ών νέων έργων γι α το σι δηροδροµι κό δί κτυο, συνολι κού προϋπολογι σµού
108 εκατ. ευρώ εξασφάλι σε το Υπουργεί ο Οι κονοµί ας και Ανάπτυξης από το ευρωπαϊ κό χρηµατοδοτι κό πρόγραµµα «Συνδέοντας την Ευρώπη»
(Connecting Europe Facility - CEF).
Από το 2015, το Υπουργεί ο Οι κονοµί ας έχει εξασφαλί σει 1 δι ς ευρώ γι α την υλοποί ηση σηµαντι κών
έργων στους τοµεί ς των Μεταφορών, της Ενέργει ας και των Τηλεπι κοι νωνι ών. Πρόκει ται γι α κονδύλι α, επι πρόσθετα εκεί νων του ΕΣΠΑ, που στηρί ζουν την υλοποί ηση κρί σι µων έργων υποδοµής.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οι κονοµί ας, Αλέξης Χαρί τσης, δήλωσε:
«Στόχος µας εί ναι να αξι οποι ήσουµε κάθε δι αθέσι µη χρηµατοδοτι κή πηγή. Συνεργαζόµαστε
στενά µε τα συναρµόδι α υπουργεί α και φέρνουµε πρόσθετους πόρους στην ελληνι κή οι κονοµί α
γι α την υλοποί ηση σηµαντι κών υποδοµών.
Με τα 108 εκατ. € που εξασφαλί σαµε πρόσφατα θα χρηµατοδοτηθούν έργα γι α την αναβάθµι ση
και τον εκσυγχρονι σµό του σι δηροδροµι κού δι κτύου, όπως η κατασκευή της υπόγει ας τετραπλής
σι δηροδροµι κής γραµµής στα Σεπόλι α µε ταυτόχρονη δηµι ουργί α ζώνης πρασί νου και αναψυχής,
που ι κανοποι εί ένα πάγι ο αί τηµα των κατοί κων της περι οχής, αλλά και η αναβάθµι ση της γραµµής Πολύκαστρο – Ει δοµένη. Έργα που καθι στούν τι ς µεταφορές πι ο γρήγορες και ασφαλεί ς».

Συγκεκρι µένα, πρόκει ται γι α τα έργα:
Κατασκευή της υπόγει ας τετραπλής σι δηροδροµι κής γραµµής στην περι οχή των Σεπολί ων. Ο
συνολι κός προϋπολογι σµός ανέρχεται σε 95 εκατ. ευρώ. Φορέας υλοποί ησης εί ναι η ΕΡΓΟΣΕ και
η ολοκλήρωση των εργασι ών προβλέπεται γι α τον Ιούνι ο του 2022.
Ηλεκτροκί νηση του συνορι ακού τµήµατος Πολύκαστρο - Ει δοµένη, µε φορέα υλοποί ησης την
ΕΡΓΟΣΕ, συνολι κού προϋπολογι σµού 9,17 εκατ. ευρώ.
Οι εργασί ες ξεκί νησαν τον Φεβρουάρι ο 2017 και προβλέπεται να ολοκληρωθούν τον Μάρτι ο του
2019.
Ανάπτυξη συστηµάτων Τηλεµατι κής κατά µήκος του σι δηροδροµι κού δι κτύου Πάτρα - Αθήνα Θεσσαλονί κη - Ει δοµένη. Φορέας υλοποί ησης εί ναι ο ΟΣΕ και ο συνολι κός προϋπολογι σµός
ανέρχεται σε 3,53 εκατ. ευρώ. Το έργο ολοκληρώνεται στα τέλη του 2020.
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ΣΕΒ: Απογοητευτική η κατάσταση
στην ελληνική αγορά εργασίας

16,1% των εργαζοµένων αµείβονται µε κάτω του
50% του διαµέσου διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών, µε µέσο όρο ΟΟΣΑ 10,6%, όταν το
εισοδηµατικό όριο όσων αντιµετωπίζουν κίνδυνο
φτώχειας ορίζεται στο 60% του διάµεσου εισοδήµατος.

"Η επικρατούσα κατάσταση στην ελληνική
αγορά εργασίας, µε βάση δείκτες απασχόλησης
και ποιότητας συνθηκών εργασίας, καθώς και
δείκτες παροχής ευκαιριών σε όλους, είναι µάλλον απογοητευτική", αναφέρει ο ΣΕΒ στο εβδοµαδιαίο δελτίο του.

Όπως τονίζει ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και
Βιοµηχανιών, "µε βάση στοιχεία του ΟΟΣΑ, στην
Ελλάδα σήµερα, σε µια χώρα µε το µεγαλύτερο
ποσοστό ανεργίας στις χώρες του ΟΟΣΑ (21,6% το
β’ τρίµηνο του 2017):
Από τους ανθρώπους σε εργάσιµη ηλικία 15-64
ετών, σε σχέση µε τις χώρες του ΟΟΣΑ όπου 2
στους 3 εργάζονται (66,4%), στην Ελλάδα µόνο οι
µισοί περίπου εργάζονται (50,8% το 2015, 53% το
2017), ή το 47,7% το 2015 εάν όλοι είχαν πλήρη
απασχόληση.
Οι εργαζόµενοι αµείβονται µε 10,2 δολάρια ΗΠΑ
την ώρα, όταν ο µέσος όρος ΟΟΣΑ είναι 16,5
δολάρια/ώρα, ενώ σε χώρες όπως η Τουρκία (5,6
δολάρια/ώρα), η Ρωσία (4,1 δολάρια/ώρα), η Πορτογαλία (8,6 δολάρια/ώρα), καθώς και πρώην κοµµουνιστικές χώρες, οι αµοιβές των εργαζοµένων
είναι χαµηλότερες.
Όταν οι εργαζόµενοι µένουν άνεργοι, χάνουν το
32% του εισοδήµατος τους, όταν ο µέσος όρος
ΟΟΣΑ είναι 6,5%.
64,4% των εργαζοµένων είναι καταπονηµένοι
(δουλεύουν πολύ µε λίγα µέσα) και το 11,2% δουλεύει πάνω από 60 ώρες εβδοµαδιαίως, µε µόνη
την Τουρκία να είναι σε χειρότερη κατάσταση
(76,2% καταπονηµένοι µε το 23,3% πάνω από 60
ώρες εβδοµαδιαίως).

Οι γυναίκες αµείβονται για την ίδια δουλειά λιγότερο από τους άνδρες, µε τη διαφορά στις αµοιβές
να ανέρχεται σε 51,7% της αµοιβής των ανδρών, µε
µόνο την Κορέα, την Ιαπωνία και το Μεξικό να
έχουν µεγαλύτερες διαφορές, όταν στη Σκανδιναβία
η διαφορά στις αµοιβές µεταξύ των δύο φύλων περιορίζεται στο 20-25%.
Οι νέοι, οι γέροι, οι µητέρες µε µικρά παιδιά, τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες και οι µετανάστες, έχουν
µικρότερο ποσοστό απασχόλησης, µε τη διαφορά
κατά µέσο όρο να ανέρχεται σε 38,1% του ποσοστού απασχόλησης της πιο απασχολήσιµης οµάδας
του εργατικού δυναµικού (άνδρες 18-55 ετών).
Μόνο στο Μεξικό (41,4%) και την Τουρκία (47,6%),
τα ποσοστά είναι υψηλότερα, µε µέσο όρο ΟΟΣΑ
25,4%.
Βεβαίως, η ελληνική αγορά εργασίας υφίσταται τις
αλλαγές στους κανόνες που θεσπίστηκαν κάτω από
έκτακτες καταστάσεις (κρίση δηµόσιου χρέους,
ύφεση), µε πρωτόγνωρες για την Ελλάδα, αν και
σύµφωνες σε µεγάλο βαθµό µε διεθνείς πρακτικές,
διευθετήσεις στην αγορά εργασίας. Σε καµία, όµως,
περίπτωση, η σχετικά κακή εικόνα στην αγορά
εργασίας δεν σχετίζεται µε το νέο αυτό θεσµικό
πλαίσιο. Μάλιστα συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά µε
αντίστοιχα δεδοµένα πριν την κρίση βλέπουµε ότι,
εκτός της υψηλής ανεργίας και της εκτιµώµενης
απώλειας εισοδήµατος που οφείλονται στην µακρά
διάρκεια της ύφεσης, όλοι οι υπόλοιποι διαρθρωτικοί δείκτες δεν εµφανίζουν παρά οριακές µεταβολές.
Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς εργασίας, αν µη τι άλλο, βοήθησε στην εξοµάλυνση των αδιεξόδων της ανεργίας που προκάλεσε
στην ιδιωτική οικονοµία η βίαιη δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Επισηµαίνεται ότι ήταν επιλογή στα διαδοχικά
προγράµµατα η προσαρµογή να γίνει κυρίως µέσω
της υπερφορολόγησης, που µειώνει τις ιδιωτικές
επενδύσεις και την ιδιωτική απασχόληση.
Η επιλογή αυτή έγινε σε µια προσπάθεια αποφυγής µείωσης του µεγέθους του κράτους, µε πρόγρ-

αµµα και σχέδιο ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα παροχής υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και
κοινωνικής προστασίας από το δηµόσιο, που παραµένει σε χαµηλό επίπεδο παρά τα αλλεπάλληλα
σχέδια αναδιοργάνωσής του που έχουµε δει να
παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των µνηµονίων.
Χωρίς τη µερική απασχόληση και τη µείωση του
κατώτατου µισθού, καθώς και τη µεγαλύτερη ευελιξία στον καθορισµό των µισθών σε επιχειρησιακό
επίπεδο, η ανεργία θα ήταν σήµερα σε ακόµη
υψηλότερα επίπεδα από το υψηλό 27% του 2013,
ενώ η ύφεση θα συνεχιζόταν µε αµείωτους ρυθµούς".
"Συνεπώς", συνεχίζει το δελτίο του ΣΕΒ, " όσοι
ζητούν επαναφορά πρακτικών στις εργασιακές σχέσεις που επικρατούσαν πριν την κρίση, µετά την
ολοκλήρωση των Μνηµονίων τον Αύγουστο του
2018, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή δεν
πρόκειται να επιφέρει και βελτίωση της κατάστασης
των εργαζοµένων στην αγορά εργασίας. Αντιθέτως,
µια τέτοια επιστροφή στο παρελθόν, θα σηµατοδοτήσει το τέλος της όποιας ανάκαµψης, και της
συνακόλουθης αύξησης της απασχόλησης, και, την
απαρχή νέων περιπετειών για το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας και εργασίας. Επείγει, συνεπώς να
συµφωνηθεί µέσω του κοινωνικού διαλόγου ένα
νέο, φιλικό προς την ανάπτυξη, θεσµικό πλαίσιο
στα εργασιακά.
Ανακόπηκε η άνοδος του οικονοµικού κλίµατος
τον Οκτώβριο του 2017 (στις 98,3 µονάδες από
100,6 τον προηγούµενο µήνα), κυρίως λόγω της
επιδείνωσης των προσδοκιών στις κατασκευές και
τη βιοµηχανία, ενώ αντίθετα το κλίµα στο λιανικό
εµπόριο βελτιώνεται περαιτέρω, ακολουθώντας τη
θετική πορεία του όγκου λιανικών πωλήσεων πλην
καυσίµων (+2,2% το διάστηµα Ιαν – Αυγ 2017). Η
καταναλωτική εµπιστοσύνη παρουσίασε επίσης
µικρή κάµψη τον Οκτώβριο του 2017, ενώ, παρά τις
αυξηµένες φορολογικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών, το υπόλοιπο των καταθέσεών τους αυξήθηκε για 4ο συνεχόµενο µήνα τον Σεπτέµβριο του
2017 (+€190 εκατ.).
Την ίδια ώρα, η ανεπαρκής µεταρρυθµιστική δραστηριότητα για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος,καταγράφεται ακόµα µία φορά στην
έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας «Doing Business
2018», στην οποία η Ελλάδα κατατάσσεται στην
67η θέση, έξι θέσεις χαµηλότερα από πέρυσι",
καταλήγει.
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Ν.Π.∆.∆. ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας 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
Σταυρή Χρυσούλα, 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 Σκλαβούνου
Ζαχαρούλα, τηλ. 213 2042781).

Εκ της διοικήσεως

Ξεκινούν αύριο οι
πενθήµερες εκδηλώσεις
της Πολεµικής
Αεροπορίας στην 112
Πτέρυγα Μάχης
Ελευσίνας

Ο

εορτασµός του Προστάτη της Πολεµικής
Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, θα
είναι πενθήµερος και θα διαρκέσει από το Σάββατο 4 έως και την Τετάρτη 8 Νοεµβρίου 2017.
Στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου, κέντρο
εορτασµού θα είναι η 112 Πτέρυγα Μάχης στην
Ελευσίνα.
Από το Σάββατο 4 έως και την Τετάρτη 8
Νοεµβρίου 2017, θα λειτουργεί στατική και
φωτογραφική έκθεση αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Ειδικευµένο προσωπικό θα παρέχει
πληροφορίες για τα εκθέµατα καθώς και για το έργο, την αποστολή, την κοινωνική προσφορά και την συνδροµή της Πολεµικής Αεροπορίας στην πρόληψη και αντιµετώπιση έκτακτων
αναγκών.
Η Πτέρυγα θα είναι επισκέψιµη για το κοινό τις εξής ηµέρες και ώρες:
•
Σάββατο 4 Νοεµβρίου 2017 (09:00 – 17:00)
•
Κυριακή 5 Νοεµβρίου 2017 (09:00 – 17:00)
•
∆ευτέρα 6 Νοεµβρίου 2017 (09:00 – 17:00)
•
Τρίτη 7 Νοεµβρίου 2017 (09:00– 17:00)
•
Τετάρτη 8 Νοεµβρίου 2017 (13:00-17:00)

ΓΑΜΟΣ

Ο ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

w e b s i t e : w w w .a n a s t a s ia s er ep a . g r
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∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΚΟΜΗ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Κατάργηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου
στην ηλεκτρική ενέργεια ζητούν Κοµισιόν και ΙΕΑ

Θ

έµα κατάργησης Κοι νωνι κού Οι κι ακού Τι µολογί ου θέτει
η Κοµι σι όν ενώ στην κατεύθυνση αυτή κι νεί ται και ο ∆ι εθνής Οργανι σµός Ενέργει ας ο οποί ος σηµει ώνει ότι οι
επι δοτήσει ς των τι µών της ενέργει ας δεν αντι µετώπι σαν τη
φτώχει α.
Οπως έκανε γνωστό η ηγεσί α του υπουργεί ου Περι βάλλοντος
στο πλαί σι ο συνέντευξης τύπου που παρουσι άστηκε η έκθεση
του ∆ι εθνούς Οργανι σµού Ενέργει ας (ΙΕΑ) γι α την Ελλάδα
υπάρχει πρόταση και από την Ευρωπαϊ κή Επι τροπή γι α
κατάργηση των επι δοτήσεων στα τι µολόγι α Ηλεκτρι κής Ενέργει ας µεταξύ των οποί ων και το Κοι νωνι κό Οι κι ακό Τι µολόγι ο η
οποί α ωστόσο δεν έχει συµφωνηθεί αν και πότε θα εφαρµοστεί .
Μί α από τι ς προτάσει ς του οργανι σµού αναφέρεται στην
κατάργηση των επι δοτήσεων των τι µολογί ων ηλεκτρι κής ενέργει ας και την ενί σχυση των ευάλωτων καταναλωτών µέσω άλλων

πολι τι κών όπως η φορολογί α. «Πουθενά στον κόσµο οι επι δοτήσει ς δεν κατάργησαν τη φτώχει α» ανέφερε χαρακτηρι στι κά ο
κ. Birol , προσθέτοντας ότι η κοι νωνι κή πολι τι κή δεν πρέπει να
γί νεται µέσω των επι χει ρήσεων, όπως µεταδί δει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο γενι κός γραµµατέας του ΥΠΕΝ Μι χάλης Βερροι όπουλος
ανέφερε σχετι κά ότι υπάρχει πρόταση της ευρωπαϊ κής επι τροπής γι α κατάργηση των επι δοτήσεων στα τι µολόγι α Ηλεκτρι κής Ενέργει ας µεταξύ των οποί ων και το Κοι νωνι κό Οι κι ακό
Τι µολόγι ο (ΚΟΤ).
Τόνι σε ωστόσο ότι δεν έχει συµφωνηθεί η τροποποί ηση της
σχετι κής Οδηγί ας καθώς και ότι πολλές χώρες, µεταξύ των
οποί ων η Ελλάδα, η Ισπανί α και η Γαλλί α δι αφωνούν. Πρόσθεσε δε ότι ήδη υπάρχει υποχώρηση της Επι τροπής, µε πρόταση
γι α αναβολή της κατάργησης αρχι κά γι α 5 και στη συνέχει α γι α
10 χρόνι α.

Στο µεταξύ η έκθεση καταγράφει σηµαντι κά επι τεύγµατα στη
µεταρρύθµι ση του ενεργει ακού τοµέα που καθι στούν την ενέργει α παράγοντα ενί σχυσης και όχι εµπόδι ο στην ανάκαµψη της
οι κονοµί ας.
Παρουσι άζοντας την έκθεση ο εκτελεστι κός δι ευθυντής του
∆ι εθνούς Οργανι σµού Ενέργει ας Dr. Fatih Birol συνεχάρη τον
υπουργό Περι βάλλοντος και Ενέργει ας Γι ώργο Σταθάκη γι α τα
µέχρι στι γµής επι τεύγµατα στον ενεργει ακό τοµέα κάνοντας
ι δι αί τερη αναφορά στο δι αχωρι σµό και την µερι κή ι δι ωτι κοποί ηση του Α∆ΜΗΕ, καθώς και στα βήµατα γι α την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρι κής ενέργει ας και φυσι κού αερί ου.
Συγκεκρι µένα όπως αποτυπώνεται στην έκθεση ο δι εθνής
οργανι σµός συγχαί ρει την ελληνι κή Πολι τεί α γι α το ολοκληρωµένο και εντυπωσι ακό πρόγραµµα µεταρρυθµί σεων που υλοποι εί σε όλους τους τοµεί ς της ενεργει ακής αγοράς.
Ο δι εθνής οργανι σµός εκτι µά ότι η χώρα µας θα επι τύχει τους
στόχους µεί ωσης των εκποµπών δι οξει δί ου του άνθρακα γι α το
2020 καθώς και τους ενεργει ακούς στόχους που συνδέονται µε
αυτούς.
Το στέλεχος του οργανι σµού σηµεί ωσε επί σης µε έµφαση το
γεγονός ότι το 2016 η Ελλάδα αναδεί χθηκε δεύτερη µεταξύ των
χωρών του ∆ΟΕ ως προς τη συµµετοχή των φωτοβολταϊ κών στην
παραγωγή ηλεκτρι κής ενέργει ας.
Το µερί δι ο των ανανεώσι µων πηγών στην παραγωγή ρεύµατος έφτασε πέρυσι στο 31%.
Ο µετασχηµατι σµός της αγοράς Ηλεκτρι κής Ενέργει ας θα
δι ασφαλί σει πι ο ανταγωνι στι κό περι βάλλον και χαµηλότερες
τι µές γι α τους καταναλωτές σηµεί ωσε από την πλευρά του ο
υπουργός Περι βάλλοντος και Ενέργει ας Γι ώργος Σταθάκης.
Τόνι σε επί σης ότι η στρατηγι κή της κυβέρνησης στον τοµέα
περι λαµβάνει µεί ωση των εκποµπών αερί ων του θερµοκηπί ου, αύξηση της χρήσης ανανεώσι µων πηγών ενέργει ας,
βελτί ωση της ενεργει ακής απόδοσης, έµφαση στην παραγωγή
ενέργει ας από εγχώρι ες πηγές και εκπλήρωση των δι εθνών
στόχων γι α την ενέργει α και την κλι µατι κή αλλαγή. Παρουσί ασε επί σης τα έργα των εγχώρι ων και δι εθνών δι ασυνδέσεων
που θα συµβάλουν στην προστασί α του περι βάλλοντος, τη
µεί ωση του κόστους και τη βελτί ωση εφοδι ασµού.
Οι συστάσει ς του ∆ι εθνούς οργανι σµού γι α την Ελλάδα περι λαµβάνουν µεταξύ άλλων µεί ωση του µερι δί ου αγοράς της
∆ΕΗ, συνέχι ση της υποστήρι ξης των ανανεώσι µων πηγών ενέργει ας αλλά σε συνάρτηση µε την οι κονοµι κή κατάσταση, περι ορι σµό του µερι δί ου του λι γνί τη, εξοι κονόµηση ενέργει ας στα
κτί ρι α και τι ς µεταφορές, επι τάχυνση της δι ασύνδεσης των
νησι ών και ενί σχυση των ρυθµι στών της αγοράς.
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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 ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

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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