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Ο Γ.Γ.του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και
ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ
σε εκδήλωση στο Ζεφύρι

Κατηγορηµατικός ο Χρήστος Παππούς

«Στο Λατοµείο
Μουσαµά δεν
θα πέσει ούτε ένα
κιλό σκουπίδι» σελ.9

Ειδικό βάρος σε µια µια π όλη π ου
απ οτελεί θύλακα σκληρής π αραβατικότητας
και κέντρο διακίνησης ναρκωτικών.
σελ. 3-4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ
‘’Είµαστε σε θέση να απαριθµήσουµε εξόφθαλµες
παρανοµίες για τις οποίες, εάν κάποιοι συνεχίσουν να
λασπολογούν και να µας συκοφαντούν, θα επανέλθουµε’’

Αχαρνές: Χειροπέδες
σε 5 άτοµα για
λαθραία τσιγάρα
φωτό αρχείου

σελ. 2

Καταδίωξη οχήµατος στη Λ. Κ. Καραµανλή,
που µετέφερε 149 συσκευασίες παράνοµου καπνού
και το χρηµατικό ποσό των 3.050 ευρώ.
Ένωση Αστ. ∆υτικής Αττικής σε Ρ. ∆ούρου:

Να διατεθούν για την
αγορά υπηρεσιακών
οχηµάτων τα πέντε
εκατ. ευρώ
που θα διαθέσει η
Περιφέρεια Αττικής

σελ. 2

ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Λήψη απόφασης για την απαλλαγή
τέλους καθαριότητας και φωτισµού
ευπαθών κοινωνικών οµάδων

σελ. 3-10

σελ. 5

Τον «λογαριασµό»
για τις παράνοµες
χωµατερές στέλνει στους
δήµους – η πολιτεία.

σελ. 10

«Working Poor»:

σελ. 9

Στον «αέρα» η πρώτη
κατοικία από την
Πρωτοχρονιάτου 2018

σελ. 8

Νέα κοινωνική τάξη
στην Ελλάδα µε
χρήµατα µόνο για
φαγητό, λέει το Spiegel

2-θριάσιο
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ασπρόπυργος

Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π. Καποδιστρίου 27
& Μιαούλη Ανδρέα, 2105570007
Μάνδρα

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954’
Aχαρνές

∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Φιλαδελφείας 237-239, - Κόκκινος Μύλος, 13671,
2102316737
Άνω Λιόσια
ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ,
2102484070
Χαϊδάρι

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ρίµινι 28,
Έναντι Νοσοκοµείου Αττικόν,
2105812139

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά
Η θερµοκρασία από 12 έως 21
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Οσίου Λεονάρδου
Παγκόσµια Ηµέρα για την Παρεµπόδιση της
Εκµετάλλευσης του Περιβάλλοντος στον
Πόλεµο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις

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

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

Η

‘’Είµαστε σε θέση να απαριθµήσουµε εξόφθαλµες παρανοµίες για τις οποίες, εάν
κάποιοι συνεχίσουν να λασπολογούν και να µας συκοφαντούν, θα επανέλθουµε’’

∆ιοίκηση
του
∆ήµου, µε επικεφαλής τη ∆ήµαρχο
Γιάννα Κριεκούκη, εξέδωσε
ανακοίνωση σχετικά µε το τί
ισχύει για την έκδοση άδειας
λειτουργίας επισηµαίνοντας τα
ακόλουθα: Με την ανάληψη
των καθηκόντων της, η ∆ηµοτική αρχή έθεσε σαν προτεραιότητα την στήριξη, µε κάθε
τρόπο, της οικονοµικής ανάπτυξης όλων των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων ανεξαιρέτως. Περιοχές για χρόνια εγκαταλελειµµένες
είδαν τα συνεργεία του ∆ήµου να καθαρίζουν, να επισκευάζουν
και να συµπληρώνουν τους κοινόχρηστους εξοπλισµούς, είδαν
τον ∆ήµο να προβάλλει, µε την διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων, την αξία και την οµορφιά τους, αντιλήφθηκαν τις προσπάθειες του ∆ήµου για την προστασία τους από ενέργειες
τρίτων που για χρόνια επιδίωκαν την υποβάθµισή τους.
Γνωρίζουµε ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόµα. Αυτό θα πράξουµε µε ένα και µοναδικό γνώµονα. Την τήρηση των νόµων του
Κράτους. Πέρασαν οι εποχές της ατιµωρησίας και της
ασυδοσίας. Σήµερα όλοι µας, ∆ήµος και Πολίτες, ελεγχόµαστε
µε αυστηρότητα για κάθε ενέργειά µας. Κάποιοι, συνηθισµένοι
σε παλαιού τύπου πρακτικές δράσεις εκτός νόµου προς όφελος
– δήθεν – των πολιτών αρνούνται να καταλάβουν. Είναι εκείνοι
που µας εγκαλούν σήµερα γιατί εµείς δεν παρανοµούµε!
∆ηλώνουµε απερίφραστα πως δεν θα ακολουθήσουµε την δική
τους τακτική.
Η παρανοµία και το ψέµα έχουν µόνο ολέθρια αποτελέσµατα
για το κοινό καλό. Αποτελέσµατα και περιπτώσεις τέτοιων νοοτροπιών καλούµαστε σήµερα να αντιµετωπίσουµε και να
επιλύσουµε µε δυσβάστακτο κόστος για τον δηµοτικό προϋπολογισµό.
Είµαστε σε θέση να απαριθµήσουµε εξόφθαλµες παρανοµίες για τις οποίες, εάν κάποιοι συνεχίσουν να λασπολογούν και να µας συκοφαντούν, θα επανέλθουµε.

Εµείς στο θέµα των αδειών των καταστηµάτων κινηθήκαµε µε
την αυστηρή τήρηση της νοµιµότητας, µε σεβασµό στην ισονοµία, χωρίς να διαχωρίζουµε τους πολίτες. Από 01.01.2015
µέχρι την αλλαγή του Νόµου στις 17.05.2017 ο ∆ήµος εξέδωσε

58 άδειες ίδρυσης και λειτουργίας
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. (Μάνδρα: 28, Ερυρθές:
03, Βίλια:11, Πόρτο Γερµερνό:4,
Ψάθα:8, Αλεποχώρι:2 και Οινόη:2).
Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά,
καταρτίσαµε και ψηφίστηκε ο Κανονισµός Χρήσης Κοινόχρηστων
Χώρων µε στόχο την διευκόλυνση
των ιδιοκτητών καταστηµάτων που
διαθέτουν τις νόµιµες προϋποθέσεις
να αξιοποιήσουν τους χώρους
αυτούς για ανάπτυξη τραπεζοκαθι-

σµάτων.
Από τις 18 Μαΐου 2017 µε την εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας
[Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄ 230/07.12.2016) και την ΚΥΑ οικ.
16228/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1723/18.05.2017)] η άδεια λειτουργίας για
τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος δεν εκδίδεται από
το ∆ήµο. Κάθε ιδιοκτήτης έχει την αποκλειστική ευθύνη να τηρεί
φάκελο µε τα δικαιολογητικά νόµιµης λειτουργίας καθώς και την
υποχρέωση να γνωστοποιεί σε ειδική ιστοσελίδα την έναρξη λειτουργίας του καταστήµατος.
Επισηµαίνεται ότι µετά την γνωστοποίηση αυτή η επαγγελµατική δραστηριότητα αποτελεί αντικείµενο ελέγχου από τις
αρµόδιες αρχές (Υγειονοµική Υπηρεσία, Υπηρεσία ∆όµησης
κλπ). Σε περίπτωση παράβασης της νοµοθεσίας οι αρχές αυτές
επιβάλλουν τις σχετικές κυρώσεις.

Είναι λοιπόν προφανές:
Ο ∆ήµος δεν έχει πλέον καµία αρµοδιότητα στην έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Οι ενδιαφερόµενοι που θεωρούν ότι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις µπορούν µόνοι τους να συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά που ελέγχονται από τις άλλες
αρµόδιες υπηρεσίες και να προχωρούν στην σχετική γνωστοποίηση ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας καταστήµατος, δηλ. στην έκδοση άδειας.
∆εν υπάρχει πλέον καµία δικαιολογία για όσους επιχειρούν να καταστήσουν το ∆ήµο υπεύθυνο για την αδυναµία
να εκδοθεί άδεια λειτουργίας του καταστήµατός τους.
Το πρόβληµα βρίσκεται στους ίδιους και στην αδυναµία
να εκπληρώσουν τις νόµιµες υποχρεώσεις τους και ας
µην προσπαθούν να µεταθέσουν τις ευθύνες σε άλλους.

Αχαρνές: Χειροπέδες σε 5 άτοµα για λαθραία τσιγάρα

Σ

τη σύλληψη πέντε ατόµων που δι ακι νούσαν
παράνοµα
καπνι κά
προϊ όντα, µε έδρα στι ς Αχαρνές, προχώρησε η ∆ι εύθυνση
∆ί ωξης Ναρκωτι κών και Λαθρεµπορί ου του Λι µενι κού
Σώµατος µε τηνσυνδροµή στελεχών του Γραφεί ου Ασφαλεί ας του Κεντρι κού Λι µεναρχεί ου Πει ραι ά.
Συγκεκρι µένα συνελήφθησαν
ένας 59χρονος ηµεδαπός και
τέσσερι ς αλλοδαποί ηλι κί ας
28, 35, 31 και 35 ετών, γι α κατοχή και εµπορί α 1.332.582 λαθραί ων τσι γάρων και 109.950 γραµµαρί ων λαθραί ου καπνού, δι αφόρων επωνυµι ών, καθώς επί σης και το συνολι κό χρηµατι κό ποσό των23.951 ευρώ.
Σε έλεγχο που πραγµατοποι ήθηκε σε Ι.Χ.Ε. όχηµα, που οδηγούσε ο
59χρονος στην περι οχή των Αχαρνών, δι απι στώθηκε ότι µετέφερε 100
κούτες µε λαθραί α τσι γάρα και 149 συσκευασί ες λαθραί ου καπνού
που δεν έφεραν την ένσηµη ται νί α ει δι κού φόρου κατανάλωσης, ενώ
εντοπί στηκε και κατασχέθηκε το χρηµατι κό ποσό των 3.050 ευρώ.
Ει δι κότερα, «Την 3.11.2017 κλι µάκι ο Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/∆Ι∆ΙΝΑΛ µετέβη
στην εν λόγω περι οχή των Αχαρνών προκει µένου να δι ενεργήσουν επι τήρηση στην εν λόγω υπόθεση. Κατά τη δι άρκει α της επι τήρησης της
οι κί ας (σ.σ αναφέρεται η οδός) περί ώρα 12:50 το υπ΄αρι θµ ΙΚΑ H.
Ε.Ι.Χ Hyundai Getz ει σήλθε στον προαύλι ο χώρο αυτής όπου παρέλαβε
µαύρες σακούλες µε άγνωστο περι εχόµενο και µετά από ολι γόλεπτη
παραµονή εξήλθε και κι νήθηκε προς την οδό Κ. Καραµανλή.
Το κλι µάκι ο ακολούθησε το όχηµα και το ακι νητοποί ησαν σε ασφαλές

σηµεί ο επί της οδού Κατεβασι άς προκει µένου να δι ενεργηθεί έλεγχος επι δει κνύοντας στονοδηγό του τι ς ταυτότητες και τηνι δι ότητα τους. Ο οδηγός (σ.σ αναφέρονται τα
στοι χεί α του Έλληνα)εξήλθε του οχήµατος
και κατά τηνέρευνα εντοπί στηκανστο χώρο
των αποσκευών τρει ς µαύρες σακούλες
που περι εί χαν κούτες µε τσι γάρα και
πακέτα µε καπνό», αναφέρει το δι αβι βαστι κό.
Οι λι µενι κοί κατάσχουντο εµπόρευµα και
ετοι µάζονται να περάσουν χει ροπέδες
στον 59χρονο αυτός αντι δρά και αρχί ζει να
τρέχει στο δρόµο σε µι α προσπάθει α να
ξεγλι στρήσει από τα χέρι α των δι ωκτών του. Ήταν σε κατάσταση αµόκ
και έδει χνε να έχει χάσει κάθε έλεγχο του εαυτού του.
Ύστερα από επι τήρηση δι πλανής κατοι κί ας από στελέχη του λι µενι κού συνελήφθησαν επί σης τρει ς αλλοδαποί ηλι κί ας 35, 28 και 35 ετών.
Στο όχηµα του 28χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 26 χαρτοκι βώτι α
µε λαθραί α τσι γάρα και το χρηµατι κό ποσό των 550 ευρώ. Επί σης στο
όχηµα του 35χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηµατι κό ποσό των
16.160 ευρώ.
Ακολούθησε έρευνα στην οι κί α των τρι ών αλλοδαπών στην οποί α
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 52.099 λαθραί α πακέτα µε τσι γάρα και
2050 λαθραί α πακέτα µε καπνό δι αφόρων επωνυµι ών, καθώς επί σης
και µεγάλος αρι θµός κερµάτων που ανέρχεται στο συνολι κό ποσό των
4.191 ευρώ.
Από το Κεντρι κό Λι µεναρχεί ο Πει ραι ά που δι ενεργεί την προανάκρι ση κατασχέθηκαν όλες οι ανωτέρω ποσότητες λαθραί ων καπνι κών
προϊ όντων και τα εµπλεκόµενα οχήµατα.
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Ο Γ.Γ.του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη και ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ
σε εκδήλωση στο Ζεφύρι

Ειδικό βάρος σε µια µια πόλη που αποτελεί θύλακα σκληρής
παραβατικότητας και κέντρο διακίνησης ναρκωτικών.

Τ

ο µήν υµα ότι το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και
η Ελλην ική Αστυν οµία
συν εργάζον ται στεν ά µε το ∆ήµο
Φυλής εξέπεµψε η παρουσία του
Γεν ικού Γραµµατέα ∆ηµήτρη
Αν αγν ωστάκη και του Αρχ ηγού
της Ελλην ικής Αστυν οµίας Αν τιστράτηγου Κων σταν τίν ου Σιουµάλα στο Ζεφύρι, το βράδυ της
Παρασκευής 3 Νοεµβρίου 2017.
Πέν τε µήν ες µετά την επίσκεψη
του Αν απλ. Υπουργού Νίκου Τόσκα στα Άν ω Λιόσια, µε
την ευκαιρία της παν ήγυρης των Αγίων Κων σταν τίν ου
και Ελέν ης και λίγες µέρες πριν από την τελετή εγκαιν ίων
του κτιρίου της ΕΛΑΣστο Πάρκο Πόλης των Άν ω
Λιοσίων , δύο άν θρωποι κλειδιά του Υπουργείου παρευρέθηκαν στο Ζεφύρι, επιβεβαιών ον τας το εν διαφέρον
τους για µια πόλη που αποτελεί θύλακα σκληρής παραβατικότητας και κέν τρο διακίν ησης ν αρκωτικών .
Βεβαίως ο λόγος της παρουσίας ήταν µια πολιτιστική
εκδήλωση για τη σηµασία της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, όµως δεν ήταν καθόλου τυχ αίο που το
Ζεφύρι συµπεριλήφθηκε στη λίστα των ∆ήµων που θα
παρουσιαστεί η εκδήλωση και µάλιστα τρίτος στη σειρά
µεταξύ των ∆ήµων του Λεκαν οπεδίου.
Άλλωστε το είπε ξεκάθαρα στο χ αιρετισµό του ο Γεν ικός
Γραµµατέας ∆ηµήτρης Αν αγν ωστάκης, ο οποίος αν αφέρθηκε στο σύµφων ο συν εργασίας του Υπουργείου µε το
∆ήµο Φυλής, επισηµαίν ον τας ότι η συµµετοχ ή των
τοπικών κοιν ων ιών στην καταστολή της παραβατικότητας έχ ει µεγάλη σηµασία. Πρόσθεσε όµως ότι η Ελλην ική Αστυν οµία δεν είν αι απλά έν ας µηχ αν ισµός καταστολής, αλλά έν ας κρατικός οργαν ισµός που προσφέρει
σηµαν τικό κοιν ων ικό έργο χ άρη στο έµπειρο και επαγγελµατικά επαρκές αν θρώπιν ο δυν αµικό του.

Τέλος δεν παρέλειψε
ν α ευχ αριστήσει το
∆ήµο Φυλής για τη
συν εργασία, αλλά και
ν α απευθύν ει κάλεσµα
στο ∆ήµο και στους
µαζικούς φορείς ν α αξιοποιήσουν το επιστηµον ικό δυν αµικό της
Αστυν οµίας σε διάφορους τοµείς, αν αφέρον τας χ αρακτηριστικά την
καταπολέµηση του ηλεκτρον ικού εγκλήµατος και την
οδική ασφάλεια.
Από την πλευρά του ο Αρχ ηγός της Ελλην ικής
Αστυν οµίας αν αφέρθηκε στο θέµα της εκδήλωσης, δηλαδή στο µήν υµα του έπους του ’40.
«Αυτον όητο είν αι πως οι στάσεις και οι πράξεις αν δρείας, αυτοθυσίας και ηρωισµού εν ός λαού, όπως εν προκειµέν ω του Ελλην ικού λαού κατά την 28η Οκτωβρίου
1940, αποτελούν φωτειν ό ορόσηµο για τις επόµεν ες γεν ιές, καθορίζουν το «ειδικό βάρος» του λαού αυτού στην
παγκόσµια συλλογική συν είδηση και προσδιορίζουν τη
µελλον τική του προοπτική.
Τα µην ύµατα και τις επιταγές που την κρίσιµη αυτή
περίοδο που διαν ύουµε είν αι εξαιρετικά επίκαιρα και
σηµαν τικά. Γιατί, αν κάτι χ ρειαζόµαστε περισσότερο,
ίσως, από οτιδήποτε άλλο για ν α ξεπεράσουµε τις συν έπειες της δηµοσιον οµικής κρίσης, ν α αν ασυν τάξουµε ως
χ ώρα και ως κοιν ων ία τις δυν άµεις µας και ν α επαν έλθουµε οριστικά σε ρυθµούς αν άπτυξης και προόδου δεν
είν αι τίποτε άλλο παρά η ψυχ ική δύν αµη, η σύµπν οια, η
οµόν οια, η αλληλεγγύη µεταξύ µας και η οµόθυµη συµµετοχ ή στην κοιν ή προσπάθεια» τόν ισε χ αρακτηριστικά ο
Αν τιστράτηγος Κων σταν τίν ος Τσουβάλας.

ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Συνεχίζεται στη σελ. 4

θριάσιο-3

Θρίλερ στην Ελευσίνα:

Βρέθηκε νεκρή 26χρονη θαλαµηπόλος

Η

Λιµενική Αρχή Ελευσίνας ενηµερώθηκε τις πρώτες
πρωινές ώρες της Πέµπτης, για περιστατικό θανάτου
26χρονης αλλοδαπής ναυτολογηµένης ως θαλαµηπόλου, στο Ε/Γ “ALEXANDER”, σηµαίας Μάλτας, το οποίο
ελλιµενίζεται σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις.
Η 26χρονη µεταφέρθηκε µε ασθενοφόρο όχηµα του ΕΚΑΒ στο
Αττικό Νοσοκοµείο Αθηνών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της,
ενώ η σορός πρόκειται να µεταφερθεί στην Ιατροδικαστική
Υπηρεσία Αθηνών για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτοµής.Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιµενική Αρχή.

ΣΕ ΧΑΪ∆ΑΡΙ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ & ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

«Ακαδηµία Γονέων» από το
Κέντρο Πρόληψης «ΠΡΟΝΟΗ»

Τ

ο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Προνόη» ∆ήµου Κηφισιάς ΟΚΑΝΑ, συνδιοργανώνει µε τη «Μονάδα Εφηβικής
Υγείας (ΜΕΥ), της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, Νοσοκοµείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού», την υλοποίηση
του προγράµµατος «Ακαδηµία Γονέων» , το οποίο έχει σαν
στόχο την ενηµέρωση και στήριξη των Γονέων σε θέµατα συµπεριφοράς και υγείας σχετικά µε την παιδική και κυρίως εφηβική
ηλικία. Οι οµιλητές είναι έγκριτοι επιστήµονες µε κύρος και εµπειρία από το χώρο της Υγείας. Θα πραγµατοποιηθούν 5 µηνιαίες
συναντήσεις, κάθε ∆ευτέρα, ώρα 17.30 – 19.30 στις οποίες θα
προσφέρεται ενηµερωτικό υλικό στους γονείς.
Oι περιοχές της Αττικής που θα οργανώσουν τη δράση είναι
οι εξής: Άνω Λιόσια (∆ήµος Φυλής), Γλυφάδα, Ελευσίνα, Κηφισιά, Μαρούσι, Ν. Σµύρνη, Νίκαια, Πειραιάς, Ταύρος, Χαϊδάρι

Λήψη απόφασης για την απαλλαγή τέλους καθαριότητας
και φωτισµού ευπαθών κοινωνικών οµάδων.

Α

ύριο Τρίτη 7 Νοεµβρίου 2017 και ώρα
20:30 συνεδριάζει το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ελευσίνας, ώστε να
σηζητήσει και να αποφασίσει για τα παρακάτω
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1.
Ενηµέρωση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την ένταξη του ∆ήµου Ελευσίνας στο Παγκόσµιο ∆ίκτυο «Πόλεων Μάθησης» της UNESCO καθώς και την συµµετοχή
του στη Συνάντηση εργασίας στο ∆ήµο Λάρισας.
2.
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή
µη της πρότασης σηµειακής τροποποίησης –
επέκτασης του ισχύοντος Γ.Π.Σ. Μαγούλας,
(ΦΕΚ 310/∆/1997), της ∆ηµοτικής Ενότητας
Μαγούλας.
3.
Λήψη απόφασης για την έγκριση του
φακέλου ∆ηµόσιας Σύµβασης της µελέτης µε
τίτλο: «Μελέτη Κατασκευής Νέου Βιοκλιµατικού
Βρεφονηπιακού Σταθµού στο Ο.Τ. 386, περιοχής Αεροδροµίου του ∆ήµου Ελευσίνας».
4.
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Ελευσίνας για την
εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο: ««Μελέτη
Κατασκευής Νέου Βιοκλιµατικού Βρεφονηπιακού Σταθµού στο Ο.Τ. 386, περιοχής Αεροδροµίου του ∆ήµου Ελευσίνας», καθώς και ορισµός ενός εκπροσώπου του ∆ήµου µας µετά

του αναπληρωτή του για την συµµετοχή του
στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.
5.
Λήψη απόφασης για τον προσδιορισµό της αξίας αγοράς του οικοπέδου στο Ο.Τ.
185 µετά των επικειµένων του, ιδιοκτησίας
ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η κ.λ.π., που βρίσκεται
επί της οδού ∆ήµητρος της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελευσίνας.
6.
Λήψη απόφασης για την έγκριση
χορήγησης θέσης στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α., επί
της οδού Κουγιουµτζόγλου 86 της ∆ηµοτικής
Ενότητας Ελευσίνας.
7.
Λήψη απόφασης για τον ορισµό
συντελεστών επιβαλλόµενων τελών καθαριότητας και φωτισµού έτους 2018.
8.
Λήψη απόφασης για τον καθορισµό
τελών χρήσης πεζοδροµίων πλατειών &
λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
9.
Λήψη απόφασης περί καθορισµού
τελών & δικαιωµάτων υπηρεσίας ύδρευσης για
το οικονοµικό έτος 2018.
10. Λήψη απόφασης περί καθορισµού
τελών & δικαιωµάτων χρήσης ∆ηµοτικού Νεκροταφείου οικονοµικού έτους 2018.
11.
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή
τέλους καθαριότητας και φωτισµού ευπαθών
κοινωνικών οµάδων.
12. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος - Αναµόρφωση ∆ηµοτικού Προϋπολογι-

σµού οικονοµικού έτους 2017.
13. Λήψη απόφασης για
την υπαγωγή σε ρύθµιση της
εταιρείας ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
14. Ανατροπή δεσµευµένης πίστωσης µε
την υπ’ αριθµ. 458/17 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου,(περί επιπρόσθετης επιχορήγησης της Ε.Σ.Ε.∆.Ε.) κατά 30.000,00 €.
15. Ακύρωση της υπ’ αριθµ. 458/17
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
16. Λήψη απόφασης για την υποβολή
αιτήµατος επιπρόσθετης χρηµατοδότησης
από τον ∆ήµο Ελευσίνας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών φωτισµού, θέρµανσης
(φυσικό αέριο) τηλεφωνίας κ.λ.π. των
αντίστοιχων σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017.
17. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης τεσσάρων αιθουσών διδασκαλίας
στο 2ο Λύκειο Ελευσίνας (Πυρουνάκειο) για την
λειτουργία του Λαϊκού Φροντιστηρίου, στον
Σύλλογο Εργαζοµένων στους Ο.Τ.Α. Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας- Ειδυλλίας.
18. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης µίας αίθουσας του 9ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Ελευσίνας, για τις ανάγκες επιµορφωτικού σεµιναρίου εκπαιδευτικών στην
Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής.

19. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευσίνας, του 10ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Ελευσίνας και του 3ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Μαγούλας στον Πολιτιστικό Σύλλογο
«ΠΑΙ∆ΗΛΑΤΟ».
20. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
του 1ου – 3ου Γυµνασίου Ελευσίνας, στην Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας και στο
CineDoc Elefsinaγια το Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ.
21. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευσίνας, στο Σώµα Ελληνικού
Οδηγισµού – Τοπικό Τµήµα Ελευσίνας.
22. Έγκριση µελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή οδών στις
∆.Ε. Ελευσίνας και Μαγούλας.
23. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
για την είσπραξη εύλογης αποζηµίωσης από
τους αποδέκτες των υπηρεσιών δραστηριότητας της Κ.Ε.∆.Ε. «Περιβαλλοντική Ακαδηµία».
Συνεχίζεται στη σελ. 10

4-θριάσιο

∆ευτέρα 6 Νοεµβρίου 2017

Έκτακτο σχέδιο της Περιφέρειας
Αττικής για τις πληµµύρες

Ο

περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων, µε ενίσχυση της απορροφητικότητας
του εδάφους, ακόµη και µε κατασκευές ασφαλών υδατοδεξαµενών, περιλαµβάνεται στη νέα σειρά µέτρων που προωθεί η Περιφέρεια Αττικής, στο
πλαίσιο της αντιµετώπισης του πληµµυρικού κινδύνου που αντιµετωπίζει, αλλά και στη
γενικότερη αναθεωρηµένη στρατηγική αντιµετώπισης των λεκανών απορροής των υδάτων.
Η νέα στρατηγική προσανατολίζεται στους άξονες του µηδενισµού των διαρροών των
δικτύων ύδρευσης, στην ορθή διαχείριση των όµβριων στις πόλεις -ως διαθέσιµο
πόρος προς αξιοποίηση- και στη βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων υδατικών
συστηµάτων, ακόµη και µέσω προγραµµάτων επιδότησης σε δήµους και οικίες,
διαµόρφωσης δεξαµενών συγκράτησης οµβρίων κ.λπ.
Τα µέτρα και οι νέες πρακτικές που θα ακολουθηθούν, αποτυπώθηκαν λεπτοµερώς
ως επισηµάνσεις στην εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νάσου Αναγνωστόπουλου, στη µελέτη για τη νέα στρατηγική επί των λεκανών απορροής των υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβούλιου.
Ο κ. Αναγνωστόπουλος χαρακτήρισε «ευφυή» το νέο σχεδιασµό, καθώς µεταξύ
άλλων «ενισχύσει τη διακράτηση των οµβρίων, περιορίζει τις διαρροές και µεταβάλλει
αυτόµατα το µέγεθος των όποιων απαιτούµενων έργων αντιπληµµυρικής προστασίας».
Στον άξονα αυτό, προτάθηκε η επιδότηση προγραµµάτων προς τους δήµους ώστε:
-Να εναρµονίζουν τα εσωτερικά δίκτυα οµβρίων µε τις διευθετήσεις των ρεµάτων των
περιοχών τους, ώστε να εξασφαλίζεται µια συνολική αντιπληµµυρική προστασία

-Να εντείνουν τις προσπάθειές για πλήρη διαχωρισµό αποχέτευσης οµβρίων και
αστικών λυµάτων, µε αναβάθµιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων

-Να επιτραπούν οι αυτόνοµες ιδιωτικές αφαλατώσεις, µε 100% εξασφάλιση ενέργειας από ΑΠΕ για τις αποµονωµένες περιοχές και οικίες.
Για τον περιορισµό της υποβάθµισης των υπόγειων υδροφορέων, προτάθηκε η εισαγωγή προγραµµάτων επιδότησης για την αγορά και χρήση εξοπλισµού βέλτιστων γεωργικών πρακτικών κατά τις αρδεύσεις µε συνδυασµένη εφαρµογή ηλεκτρονικού
µητρώου χρήσης λιπασµάτων.
Επίσης, να υπάρξει καταγραφή των υφισταµένων υδροληψιών, διασύνδεση µεταξύ
των υπηρεσιών και επέκτασή της σε ιδιωτικούς φορείς (µελετητές και γεωτρυπανιστές),
για τη διαµόρφωση ενός κοινού εθνικού ηλεκτρονικού αρχείου υδροληψιών.
Αναφορικά µε τη διαχείριση των λεκανών απορροής των ποταµών και κυρίως του
Ασωπού, που συνδέεται µε την Αττική, προτάθηκε η καταγραφή και αποµάκρυνση
τοξικών πηγών, η εκπόνηση σχεδίου εξυγίανσης του και η εφαρµογή προγράµµατος
συνεχούς παρακολούθησης υγρών αποβλήτων βιοµηχανιών στην Λεκάνη του.
Τέλος, για την νησιωτική πλευρά της Περιφέρειας, προτάθηκε η επιδότηση µονάδων
αφαλάτωσης στην Ύδρα, τον Πόρο, τις Σπέτσες, τα Κύθηρα,τα Αντικύθηρα και στην
Τροιζηνία και οικονοµική ενίσχυση προτάσεων µε υψηλό ποσοστό συµµετοχής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση ΚΕ∆Ε ενόψει του
ετήσιου τακτικού συνεδρίου

Η

Η συνέχεια από τη σελ. 3
«Ο ∆ήµος Φυλής είχε υποχρέωση ν α σταθεί δίπλα στην ελλην ική Πολιτεία και αυτό έκαν ε µε
το σύµφων ο συν εργασίας µε την ΕΛΑΣ. Θα είµαστε στο πλευρό σας. Οι δηµότες Φυλής λέν ε
ότι το σύµφων ο συν εργασίας είν αι πολύ όµορφο για ν α βγει αληθιν ό, όµως εµείς πιστεύουµε ότι
αυτό θα γίν ει» τόν ισε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς.
Την αισιοδοξία του ότι τα πράγµατα θα πάν ε καλύτερα στο Ζεφύρι µε τη βοήθεια της
Αστυν οµίας εξέφρασε ο Αν τιδήµαρχος Ζεφυρίου Γιάν ν ης Μαυροειδάκος που είχε το συν τον ισµό της εκδήλωσης. ∆εν παρέλειψε ακόµα ν α ευχαριστήσει το Γ. Γ του Υπουργείου και τον
Αρχηγό της ΕΛΑΣ για την επιλογή του Ζεφυρίου ως χώρου διεξαγωγής του επετειακού αφιερώµατος στην 28η Οκτωβρίου 1940.
Όσον αφορά στην εκδήλωση «Εικόν ες και µν ήµες του ‘40» ήταν µια εξαιρετική δουλειά του
σκην οθέτη Γιώργου Μπασιάκου και του θιάσου της ΕΛΑΣ η οποία εν ηµέρωσε και συγκίν ησε
το κοιν ό για το µεγάλο επίτευγµα του ελλην ικού Λαού.
Περιελάµβαν ε έν α θεατρικό αν αλόγιο µε σύν θεση λόγου, εικόν ων και ήχου, µέσα από το
οποίο οι θεατές είχαν την ευκαιρία ν α «ταξιδέψουν » στην ιστορική εκείν η εποχή, συν οδεία
προβολής γν ωστών , αλλά και σπάν ιων βίν τεο του Πολεµικού Μουσείου, διαν θισµέν ων µε λογοτεχν ικά αποσπάσµατα, τραγούδια και ηχητικά εκείν ης της περιόδου.
Το θεατρικό αν αλόγιο συν δέθηκε αριστοτεχν ικά µε το θεατρικό µον όπρακτο «Ο φαν ταράκος», του Αλέκου Σακελλάριου, µέσα από το οποίο παρουσιάστηκε η αγων ία µίας απλής οικογέν ειας της εποχής, που περίµεν ε την επιστροφή του γιου της, από το µέτωπο, µετά την είσοδο των γερµαν ικών στρατευµάτων στην Ελλάδα, την άν οιξη του 1941.
Στο τέλος της εκδήλωσης ο θίασος εισέπραξε το χειροκρότηµα του κοιν ού και τις χειραψίες
των επισήµων , οι οποίοι φωτογραφήθηκαν µαζί του.

Κεν τρική Έν ωση ∆ήµων Ελλάδος, στο πλαίσιο του προσυν εδριακού διαλόγου
που διεξάγεται εν όψει του ετήσιου τακτικού συν εδρίου της, που θα πραγµατοποιηθεί στα Ιωάν ν ιν α από τις 30 Νοεµβρίου ως τις 2 ∆εκεµβρίου 2017,
καλεί τους αιρετούς και τα στελέχ η της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ν α συµµετάσχ ουν σε
δηµόσια διαβούλευση για µια σειρά από βασικά ζητήµατα που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθµού.
Οι αιρετοί έχ ουν τη δυν ατότητα ν α καταθέσουν τις απόψεις τους, απαν τών τας σε
σχ ετικό ερωτηµατολόγιο που έχ ει ήδη αν αρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΕ∆Ε, µέχ ρι
και την Παρασκευή 17 Νοεµβρίου.
Οι απόψεις που θα κατατεθούν θα ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση των θέσεων
της ΚΕ∆Ε που θα τεθούν προς ψήφιση στο
ετήσιο τακτικό συν έδριο της Έν ωσης.
Με αφορµή τη συγκεκριµέν η πρωτοβουλία
της ΚΕ∆Ε, ο π ρόεδρός της, Γιώργος
Πατούλης, σε µήν υµά του τον ίζει τα εξής:
«Είµαι πεπεισµέν ος ότι η αν άπτυξη µια
αµφίδροµης επικοιν ων ίας µεταξύ της ΚΕ∆Ε,
των αιρετών , καθώς και των στελεχ ών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα συµβάλλει καθοριστικά αφ’ εν ός στην αν άδειξη των πραγµατικών προβληµάτων που αφορούν τη λειτουργία του θεσµού µας κι αφ’ ετέρου στη
διαµόρφωση ολοκληρωµέν ων π ολιτικών
θέσεων και προτάσεων , που θα επιλύσουν
τα προβλήµατα αυτά και θα συµβάλλουν
στην αν άπτυξη των τοπικών µας κοιν ων ιών .
»Σου ζητώ, λοιπόν , ν α αφιερώσεις λίγα
λεπτά από τον πολύτιµο χ ρόν ο σου για ν α µας καταθέσεις και τη δική σου γν ώµη
πάν ω στα ζητήµατα που µας αφορούν όλους, πάν ω από κοµµατικές ή παραταξιακές
αν τιπαραθέσεις.
Άλλωστε, αυτό που µας εν ών ει όλους είν αι η αγάπη µας για την Αυτοδιοίκηση και
η αποφασιστικότητά µας ν α εν ισχ ύσουµε το κύρος του θεσµού που υπηρετούµε,
προς όφελος των συµπολιτών µας».
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Πλήθος κόσµου στο Πάρτυ της ΟΝΝΕ∆ ∆υτικής Αττικής

Σ

’ ένα ευχάριστο, χαλαρό
και ζεστό κλίµα µε πλήθος κόσµου όλων των
ηλικιών πραγµατοποιήθηκε το
Πάρτυ που οργάνωσε η
Ο.Ν.ΝΕ.∆. ∆υτικής Αττικής σε
συνεργασία µε τις οργανώσεις
που την απαρτίζουν, την Παρασκευή 3 Νοεµβρίου.
Νέοι και νέες, φίλες και φίλοι,
απόλαυσαν το ποτό τους και
έκαναν µια διαφορετική κουβέντα µε βουλευτές και πολιτευτές
της περιφέρειας για προβλήµατα που
αντιµετωπίζει τόσο η περιοχή όσο και
οι ίδιοι στην καθηµερινότητά τους,
απόρροια της Κυβέρνησης των
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους όλοι οι βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής, Μάκης Βορίδης,
Γεωργία Μαρτίνου, Γιώργος Βλάχος

και Θανάσης Μπούρας, ενώ το
παρόν έδωσε και ο Βουλευτής Επικρατείας Βασίλης Οικονόµου.
Σηµαντική ήταν η παρουσία και των
πολιτευτών Κωνσταντίνου ∆έδε,
Ευαγγελίας Κοπανάκη και Γιώργου
Κώτσηρα.
Σε επίπεδο κεντρικής οργάνωσης
ΟΝΝΕ∆ παρών ήταν ο Αντιπρόεδρος

της Νεολαίας, Παύλος Μαρινάκης.
Σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
το παρών έδωσαν πλήθος δηµοτικών
συµβούλων καθώς και ο πρώην
∆ήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας,
Γιώργος ∆ρίκος.
Ο Γιάννης Σωτηρίου, πρόεδρος
της ΟΝΝΕ∆ ∆υτικής Αττικής δήλωσε µεταξύ άλλων : «η σηµερινή

Ένωση Αστ. ∆υτικής Αττικής σε Ρ. ∆ούρου:

θριάσιο-5

µας εκδήλωση είναι η πιο
τρανή απόδειξη ότι οι νέοι δεν
αποφεύγουν την πολιτική,
αντίθετα, παίρνουν θέση όποτε
τους δίνεται το βήµα, αυτός
είναι ο βασικός µας στόχος.
Σήµερα όλοι είχαµε την ευκαιρία
να κάνουµε µια διαφορετική κουβέντα µε εκπροσώπους της Περιφέρειας µας. Θέλω να ευχαριστήσω όσους µας τίµησαν µε την
παρουσία τους αλλά ιδιαίτερα
ευχαριστώ τις οργανώσεις της
περιφέρειας που από κοινού πραγµατοποιήσαµε κάτι τόσο όµορφο.
Η ΟΝΝΕ∆ ∆υτικής Αττικής είναι η
δυναµικότερη Νεολαία του λεκανοπεδίου και αυτό οφείλεται στην παρέα
που βρίσκεται πίσω από αυτό, µια
παρέα µε συνοχή, που αποδεικνύει
την δυναµική της όποτε κι αν χρειαστεί».

Τα 5 εκατ. ευρώ να διατεθούν για τα περιπολικά

Τ

ην ανάγκη να διατεθούν για την αγορά υπηρεσιακών οχηµάτων τα
πέντε εκατ. ευρώ που θα διαθέσει η Περιφέρεια Αττικής διατύπωσε
η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων ∆υτικής Αττικής.

Σύµφωνα µε την σχετική ανακοίνωση:

«Η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων ∆υτικής Αττικής όπως και κάθε
σωµατείο που εκπροσωπεί χιλιάδες εργαζοµένους υποχρεούται είτε να
καταγγέλλει είτε να επικροτεί ενέργειες που έχουν να κάνουν µε το εργασιακό γίγνεσθαι των µελών του.
Κατά την πρόσφατη επίσκεψη στα γραφεία της ένωσης µας της περιφεριάρχου Αττικής κας Ρένας ∆ούρου, και αφού την ενηµερώσαµε για τα θέµατα
ασφαλείας που λαµβάνουν χώρα στην ∆υτική Αττική, η κυρία περιφερειάρχης µας δήλωσε ότι γνωρίζει τα προβλήµατα που βιώνουν οι αστυνοµικοί
και οι πολίτες και για τον λόγο αυτό η περιφέρεια Αττικής διάθεσε το ποσό
των πέντε εκατοµµυρίων ευρώ (5.000.000 € ), ποσό πραγµατικά τεράστιο για
την εποχή την οποία ζούµε, για την αγορά υπηρεσιακών οχηµάτων.
Πιστεύουµε ότι τα χρήµατα θα διατεθούν για το σκοπό τον οποίο εδόθησαν
χωρίς καµία αναβολή και αστερίσκους και όχι όπως στο παρελθόν όπου
είχαµε γεγονότα που έβαζαν σε δεύτερη µοίρα την ασφάλεια και εξυπηρετούσαν είτε πολιτικές είτε κοµµατικές σκοπιµότητες.
Σε κάθε περίπτωση αναµένουµε από το υπουργείο να ανακοινώσει το
ταχύτερο δυνατόν την αγορά των οχηµάτων κάτι το οποίο έχουµε απόλυτη
ανάγκη και εµείς οι αστυνοµικοί αλλά και οι πολίτες και ευελπιστούµε τα νέα

οχήµατα να διανεµηθούν ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, και στις µάχιµες υπηρεσίες, και όχι στους εντός εισαγωγικών ‘’ επισήµους ‘’ και ‘’ευπαθείς στόχους’’ όπως έχει συµβεί κατά το παρελθόν».

6-θριάσιο
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Σηµαντική πρωτοβουλία από το 5ο Γυµνάσιο Χαϊδαρίου
Συγκέντρωση χαρτικών ειδών µε σκοπό την ανακύκλωσή τους.

«Το 5ο Γυµνάσιο Χαϊδαρίου σε συνεργασία
µε την εφαρµογή UBIZ οργανώνει
συγκέντρωση βιβλιων,περιοδικων και γενικά
χαρτικών ειδών µε σκοπό την ανακύκλωση
τους.
Για το σκοπό αυτό ζητάµε και την δική σας
βοήθεια και συνεισφορά σε ότι αφορά την
συγκοµιδή των παραπάνω.
Η ηµεροµηνία της αποκοµιδής είναι στις 1011-2017 και ο χώρος συγκοµιδής το
5οΓυµνάσιο Χαϊδαρίου όπου θα µπορείτε να
τα φέρνετε από τις 30-10-2017 έως και τις 0911-2017.

Ο ∆ήµος Αχαρνών συµµετέχει στο
πρόγραµµα υποτροφιών της ΚΕ∆Ε

Σ

για τις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες

την πρωτοβουλία της ΚΕ∆Ε για την υποστήριξη των δοκιµαζόµενων τοπικών κοινωνιών συµµετέχει ο ∆ήµος Αχαρνών, δίνοντας
τη δυνατότητα σε ικανό αριθµό νέων – σε συνεργασία
µε το Aegean College και το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ – να
σπουδάσουν µε έκπτωση 30%-50% και 50%
αντίστοιχα, στα δίδακτρα της κάθε Σχολής, εφόσον
ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.

Ως δικαιούχοι των εκπτώσεων ορίζονται 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) Πρόβληµα υγείας – αναπηρία

Οι ενδιαφερόµενοι/ες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 30 Νοεµβρίου 2017
στην Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών (µε
δυνατότητα παράτασης έως την 31ή Ιανουαρίου
2018).
Υπεύθυνη υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η κα Βασιλική Μέγα. (τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 212 3132)
Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα: Αίτηση για ΙΕΚ
ΟΜΗΡΟΣ και Αίτηση για AEGEAN COLLEGE
Ειδικότητες ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ, µεταξύ των οποίων µπορούν να επιλέξουν οι σπουδαστές/ριες:
aitisi.iek.omiros
aitisi.aegean.college

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ
ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

∆ΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΟΥ
ΜΑΝΟΥ ∆ΑΝΕΖΗ
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Ο

∆ήµος Μεγαρέων διοργανώνει οµιλία
την ∆ευτέρα 13 Νοεµβρίου 2017, ώρα
18:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο
Μεγάρων µε οµιλητή τον γνωστό Αστροφυσικό
Καθηγητή κ. Μάνο ∆ανέζη και θέµα: «Η σύγχρονη Επιστήµη ως παράγοντας ανάπτυξης ενός
νέου Πολιτισµού».
Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο Πρόγραµµα
των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου
Μεγαρέων.
Ο οµιλητής είναι πολυσχιδής προσωπικότητα,
πασίγνωστος στην επιστηµονική κοινότητα στην
Ελλάδα και διεθνώς και ασφαλώς η παρουσία
του στα Μέγαρα προσδίδει ιδιαίτερη τιµή στον
∆ήµο και στους πολίτες.
Ο κ ∆ανέζης είναι Μαθηµατικός, Επίκουρος
Καθηγητής Αστροφυσικής στο Τµήµα Φυσικής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε σπουδές στη
Γαλλία, µέλος του Σώµατος Οµότιµων Καθηγητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Μελέτες του και διάφορες επιστηµονικές απόψεις έχουν δηµοσιευθεί σε σειρά εντύπων που
κυκλοφορούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Εχει συµµετάσχει σε διεθνή επιστηµονικά

Συνέδρια και Σεµινάρια, σε Επιστηµονικές
Επιτροπές, Επιστηµονικές Ενώσεις και Σωµατεία.
Εχει συγγράψει τρία (3) Πανεπιστηµιακά
συγγράµµατα και περισσότερες από ενενήντα
οκτώ (98) ∆ιπλωµατικές εργασίες.
Εχει πραγµατοποιήσει περισσότερες από
τετρακόσιες (400) διαλέξεις ως προσκεκληµένος οµιλητής σε Πανεπιστήµια, Επιστηµονικές
Ενώσεις, ∆ήµους, Σωµατεία, Σχολεία και πολιτιστικούς Συλλόγους.
Σεναριογράφος, παρουσιαστής και επιστηµονικός Επιµελητής πολλών επιστηµονικών ντοκυµαντέρ κατανεµηµένων σε επτά (7) τηλεοπτικές σειρές. Μεταξύ αυτών η σειρά Το Σύµπαν
που αγάπησε στην ΕΤ3.
Έχει τιµηθεί από το Υπουργείο Παιδείας για το
Βιβλίο της Β΄ Λυκείου «Στοιχεία Αστρονοµίας»
και από πολλούς ∆ήµους της Ελλάδος.
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Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σήµερα στη Λ. Κηφισού

Λ

όγω εκτέλεσης εργασιών καθαίρεσης
µεταλλικής γέφυρας σήµανσης, θα
πραγµατοποιηθεί προσωρινή και
τµηµατική διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στις δύο αριστερές λωρίδες της Λ. Κηφισού,
στο τµήµα της 500 µ. πριν το κλάδο εξόδου της
οδού Π. Ράλλη έως και 50,00µ. µετά, ρεύµα
κυκλοφορίας προς Λαµία, περιοχής ∆ήµου
Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, στις 06.11.2017, κατά τις
ώρες 17:00΄ έως 20:00΄.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα θα πραγµατοποιηθεί (10) δεκάλεπτη πλήρης διακοπή
της κυκλοφορίας στη Λ. Κηφισού, µε την κυκλοφορία των οχηµάτων να διεξάγεται από τα εξής
εναλλακτικά δροµολόγια:

Κλάδος εξόδου Λ. Κηφισού προς Αγ. Άννης – Μυστρά – αριστερά Στρ. Μακρυγιάννη – δεξιά 28ης Οκτωβρίου –
δεξιά Λ. Θηβών – δεξιά Π. Ράλλη – αριστερά Λ. Κηφισού.
Κλάδος εξόδου Λ. Κηφισού προς Αγ. Άννης – Μυστρά – αριστερά Λεγάκη – δεξιά Αγ. Άννης – αριστερά Π. Ράλλη
– δεξιά Λ. Κηφισού.
Κλάδος εξόδου Λ. Κηφισού προς Αγ. Άννης – Μυστρά – αριστερά.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχηµάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σηµεία των
εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήµανση.

Ο

∆ήµος Αχαρνών στα πλαίσια των Αθλητικών δραστηριοτήτων, διοργανώνει
και φέτος µεγάλη Αθλητική εκδήλωση
προς τιµήν των Τοπικών Συλλόγων και Αθλητών
που έχουν διακριθεί ανάλογα µε το άθληµα, Ατοµικό (1η, 2η, 3η θέση) ή Συλλογικό (Πρωτάθληµα
ή Κύπελλο), σε Τοπικό, Πανελλήνιο, Ευρωπαϊκό
και ∆ιεθνές επίπεδο για την αγωνιστική περίοδο
2016 - 2017.
Λόγω του ότι αρκετοί αθλητές, αν και είναι

δηµότες του ∆ήµου Αχαρνών ωστόσο ανήκουν
σε Αθλητικό Σύλλογο εκτός των ορίων του ∆ήµου
Αχαρνών, παρακαλούνται να µας γνωστοποιήσουν την διάκρισή τους, απευθυνόµενοι, στο
Τµήµα Πολιτισµού Αθλητισµού και Νέας Γενιάς,
στον αρµόδιο υπάλληλο, κ. Νικόλαο Τσουκλίδη
και στα τηλέφωνα:210 24 15 326 και 538 κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Καταληκτική ηµεροµηνία ενηµέρωσης: Παρασκευή 17 Νοεµβρίου 2017.
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Ρύθµιση για τις παρελθούσες
οφειλές προς εργαζόµενους
του Πάρκου Τρίτση

Σε ρύθµιση των παρελθουσών οφειλών προς τους
εργαζόµενους του Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης” προχωρά
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διευθετώντας
το ζήτηµα µε σχετική υπουργική τροπολογία που
εντάχθηκε στο νοµοσχέδιο Υπουργείου για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών.
Σύµφωνα µε την ενηµέρωση της ∆ηµοτικής Παράταξης
Ιλίου «Αλληλέγγυα Πόλη», µε την τροπολογία,
αυτή,ουσιαστικά διευθετείται το ζήτηµα των περί 100.000
€ οφειλών που αφορούν προ του 2016 για τους τέσσερις
εργαζόµενους, όπου δυστυχώς ο ένας έχει αποβιώσει. Οι
οφειλές προσδιορίζονται σε µισθούς ασφαλιστικές εισφορές και προσαυξήσεις αυτών.

8-θριάσιο

«Εργαζόµενοι φτωχοί» οι νέοι,
µορφωµένοι αλλά µε αποδοχές
πείνας, που φτάνουν µόλις για να
καλύψουν το φαγητό τους - Ακόµα
και µε δουλειά στην Ελλάδα µπορεί
να είσαι φτωχός, διαπιστώνει µε
έκπληξη το περιοδικό.

Μια νέα κοινωνική τάξη έχει διαµορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και δεν είναι άλλη από τους νέους
που ενώ έχουν δουλειά, τα χρήµατα
που κερδίζουν τους φτάνουν ίσα ίσα
µόνο για να καλύψουν το φαγητό.
Την διαπίστωση κάνει το γερµανικό
περιοδικό Spiegel, που ονοµάζει την
τάξη αυτή «working poor», «εργαζόµενοι φτωχοί», µε τον συντάκτη του
ρεπορτάζ να επισηµαίνει µε έκπληξη
πως στην Ελλάδα, ακόµα κι αν έχει
κανείς δουλειά, µπορεί να θεωρείται
«φτωχός».
Πρόκειται κατά κύριο λόγο για
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«Working Poor»: Νέα κοινωνική τάξη στην Ελλάδα
µε χρήµατα µόνο για φαγητό, λέει το Spiegel

νέους, σπουδασµένους
και µε προσόντα, αλλά µε
αποδοχές που µόλις φτάνουν για να καλύψουν το
φαγητό τους. Οι άνθρωποι στους οποίους αναφέρεται το δηµοσίευµα
έχουν ονοµατεπώνυµο. Είναι η Στέλλα
Αντωνίου, 24 ετών, µπαργούµαν µε
σπουδές στις γλώσσες και στη λογοτεχνία, ο Γιώργος Γεωργιάδης, 27
ετών, καθηγητής Αγγλικών, µε 25
ώρες εργασίας την εβδοµάδα, αλλά µε
αποδοχές 15 ωρών και ο Μάρκος
Καρύδης, 30 χρονών, εργαζόµενος σε
φαστφουντάδικο, µε σπουδές στην
Φυσική Αγωγή».
Ο κίνδυνος ακόµη και µε σταθερή
εργασία να συγκαταλεχθεί κανείς
στους φτωχούς στην Ελλάδα είναι
τόσο µεγάλος, όσο πουθενά αλλού
στην ΕΕ».
Το άρθρο κάνει και σύγκριση ανάµεσα στο Βερολίνο και την Αθήνα σε ότι
αφορά το κόστος ζωής. «Για παράδειγµα, στο Βερολίνο οι τιµές για
προϊόντα καθηµερινής κατανάλωσης
είναι µόλις 14,5% υψηλότερα από ότι
στην Αθήνα, παρά το ότι στη γερµανική πρωτεύουσα η αγοραστική δύναµη
είναι 117% µεγαλύτερη».

Σε ό,τι αφορά τους λόγους αυτής της
εξέλιξης ο αρθρογράφος αναφέρει τη
χαλάρωση της εργατικής νοµοθεσίας
που επέβαλαν οι δανειστές της Ελλάδας, απότοκο της δηµοσιονοµικής
κρίσης.
«Η χαλάρωση επέφερε ακριβώς το
αντίθετο από το σκοπούµενο» επισηµαίνει. «Ο νοµοθέτης µείωσε το
κατώτατο όριο µισθού στα 586 ευρώ
και παράλληλα επέτρεψε στους
εργοδότες να πηγαίνουν και χαµηλότερα, όταν αυτός που ψάχνει εργασία
είναι κάτω των 25.
Πίσω από αυτό κρύβονταν η ελπίδα

ότι έτσι θα καταπολεµούνταν η νεανική
ανεργία που το 2016 άγγιξε το 47%.
Παράλληλα προέκυψε µια γενιά
εργαζοµένων που έκαναν σχεδόν τα
πάντα γνωρίζοντας ότι εάν δεν το έκαναν αυτοί, θα το έκαναν άλλοι». Και ο
αρθρογράφος καταλήγει: «Παρόλα
αυτά η µεγάλη κραυγή των εργαζοµένων φτωχών δεν ακούστηκε, επειδή
ειδάλλως οι ευκαιρίες για µια έστω
κακοπληρωµένη δουλειά θα µειώνονταν. Και µια κακοπληρωµένη δουλειά
είναι πάντα καλύτερη από την ανεργία».
Με πληροφορίες από DW
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Σ

το Λατοµείο Μουσαµά δεν
πρόκειται να πέσει ούτε ένα
κιλό σκουπίδι δήλωσε ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς

θριάσιο-9

Κατηγορηµατικός ο Χρήστος Παππούς
«Στο Λατοµείο Μουσαµά δεν θα
πέσει ούτε ένα κιλό σκουπίδι»

κατά τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου την Τρίτη 31 Οκτωβρίου
2017.
Ο Χρήστος Παππούς υπενθύµισε
την Απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου του
2016 στην οποία τονίζεται ρητά και
κατηγορηµατικά πως ο ∆ήµος Φυλής
δε δέχεται καµία επέκταση της χωµατερής και καµία χρήση του λατοµείου
Μουσαµά.

Τον «λογαριασµό»

Αναφορικά µε το αίτηµα της αντιπολίτευσης για συζήτηση του θέµατος των απορριµµάτων στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, ζήτησε να επικαιροποιηθεί οµόφωνα, η απόφαση της 27ης
Ιουλίου του 2016 που είχε ληφθεί
κατά πλειοψηφία και όχι από το
Σύνολο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
προκειµένου η θέση του ∆ήµου
Φυλής να είναι ακόµη πιο ισχυρή, για
οποιονδήποτε αγώνα χρειαστεί,

χωρίς ωστόσο, να λάβει θετική
απάντηση.

Η χρηµατική ποινή ήταν 10,36 εκατ.
ευρώ για το πρώτο εξάµηνο (2.12.142.6.15, αρχικά 14 εκατ. ευρώ τα οποία
µειώθηκαν την τελευταία στιγµή χάρη
στις προσπάθειες της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων), 9,92 εκατ. ευρώ για το δεύτερο
εξάµηνο (έως 2.12.15) και 6,88 εκατ.
ευρώ για το τρίτο εξάµηνο (έως 2.6.16):
συνολικά, µαζί µε το κατ’ αποκοπήν πρό-

στιµο των 10 εκατ. ευρώ ανέρχεται σε
37,1 εκατ. ευρώ.
Να σηµειωθεί ότι µέχρι στιγµής οι
ελληνικές αρχές έχουν πληρώσει συνολικά 45,44 εκατ. ευρώ σε ευρωπρόστιµα
για τις χωµατερές (4,52 εκατ. ευρώ το
τέταρτο εξάµηνο και 3,76 εκατ. ευρώ το
πέµπτο εξάµηνο), ενώ ο υπολογισµός
της επόµενης χρηµατικής ποινής θα γίνει
τον ∆εκέµβριο.

Για το Λατοµείο Μουσαµά επιπρόσθετα, ανέφερε ότι δεν πρόκειται να
γίνει ούτε ΧΥΤΥ ούτε ΧΥΤΑ και µάλιστα έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία
που εκτός από άλλα σηµεία του
∆ήµου Φυλής, περιλαµβάνει και την
αγορά 10.000 δέντρων για τη δενδροφύτευση του.

για τις παράνοµες
χωµατερές στέλνει στους
δήµους – η πολιτεία.

Κ

άνοντας την απειλή ετών πράξη,
τα υπουργεία Περιβάλλοντος και
Εσωτερικών προχώρησαν στον
επιµερισµό των πρώτων 37,1 εκατ.
ευρώ, που αντιστοιχούν στα πρόστιµα
των τριών πρώτων εξαµήνων, και µόλις
αυτά υπογραφούν από τον υπουργό
Εσωτερικών θα παρακρατηθούν από την
τακτική επιχορήγηση των δήµων. Με τον
τρόπο αυτό η πολιτεία ασκεί ευθέως
πίεση και στις 41 περιοχές που ακόµα
διαθέτουν ενεργές χωµατερές, προκειµένου να καταλήξουν σε µια νόµιµη λύση
για τη διαχείριση των απορριµµάτων
τους.Στις αρχές του έτους (συγκεκριµένα
τον Φεβρουάριο), το υπουργείο Περιβάλλοντος (Γενική Γραµµατεία Περιβάλλοντος) απέστειλε στις αποκεντρωµένες διοικήσεις όλης της χώρας τη λίστα των προστίµων, ζητώντας τον επιµερισµό τους
στους υπαίτιους.

Σύµφωνα µε την ‘’Κ’’ , η λίστα εστάλη
στο υπουργείο Εσωτερικών (στη Γενική
Γραµµατεία Συντονισµού ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων) τον Σεπτέµβριο και πριν
από λίγες ηµέρες εγκρίθηκε και εστάλη
προς υπογραφή στον υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Σκουρλέτη. Σύµφωνα µε
τον νόµο, το «µερίδιο» κάθε δήµου ή
περιφέρειας από τα πρόστιµα θα παρακρατηθεί από την τακτική τους χρηµατοδότηση.
Η εισήγηση των δύο συναρµόδιων για
το θέµα των απορριµµάτων υπουργείων
αφορά την κατανοµή του κατ’ αποκοπήν
προστίµου (10 εκατ. ευρώ) και των τριών
πρώτων εξαµήνων της χρηµατικής ποινής (η οποία υπολογίζεται µε βάση τον
αριθµό των παράνοµων χωµατερών που
παρέµεναν στην εξεταζόµενη περίοδο
ενεργές ή είχαν κλείσει αλλά δεν είχαν
ακόµα αποκατασταθεί).

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία
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πλειστηριασµούς ακιν ήτων (για χ ρέη
προς τις τράπεζες), ακόµη και της πρώτης
κατοικίας. Οι θεσµοί από την πλευρά
τους δέχ τηκαν τη διαβεβαίωση ωστόσο
κράτησαν µια επιφύλαξη µέχ ρι ν α δουν
πως θα «τρέξει» στην πράξη το σύστηµα
κατά την επόµεν η επίσκεψή τους.
∆έχ τηκαν το 50%

Στον «αέρα» η πρώτη κατοικία από
την Πρωτοχρονιά του 2018

Η

προστασία όσων δαν ειοληπτών
έχ ουν υπαχ θεί στον ν όµο
Κατσέλη λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου
και µέχ ρι στιγµής δεν έχ ει αν αν εωθεί Παράλληλα η κυβέρν ηση δεσµεύθηκε ότι
στις 29 Νοεµβρίου θα αρχ ίσει ν α λειτουργεί η πλατφόρµα για τους ηλεκτρον ικούς
πλειστηριασµούς
Το καθεστώς που θα ισχ ύει από την
Πρωτοχ ρον ιά του 2018 για την προστασία της πρώτης κατοικίας είν αι το
µεγάλο διακύβευµα του δεύτερου γύρου
των διαπραγµατεύσεων µε τους θεσµούς
που θα αρχ ίσει στο τέλος Νοεµβρίου.
Στις επαφές που έγιν αν την προηγούµεν η εβδοµάδα στο ξεν οδοχ είο Χίλτον
καταγράφηκαν συγκλίσεις σε διάφορα
θέµατα ωστόσο αν οιχ τό παραµέν ει το τι
θα συµβεί µε την πρώτη κατοικία µε δεδοµέν ο ότι η προστασία όσων έχ ουν
υπαχ θεί στον ν όµο Κατσέλη για τη προ-

στασία από την πώληση σε f unds των
δαν είων που έχ ουν εκδοθεί µε υποθήκη
την πρώτη κατοικία, λήγει στις 31.12.2017
και µέχ ρι στιγµής δεν έχ ει αν αν εωθεί.
Το υπουργείο ∆ικαιοσύν ης διαβεβαιών ει
από τον Αύγουστο ότι µέσα στο ∆εκέµβριο θα υπάρξει ρύθµιση για την παράταση του καθεστώτος προστασίας. Ωστόσο
από τις διαπραγµατεύσεις του Χίλτον
προκύπτει ότι οι θεσµοί πιέζουν για τον
δραστικό περιορισµό των προβλέψεων
που ισχ ύουν σήµερα, άρα και για τη µείωση του αριθµού των ιδιοκτητών που θα
προστατεύον ται, συν δέον τας το το όλο
θέµα µε την αν άγκη αν τιµετώπισης των
«κόκκιν ων » δαν είων εν όψει και των
stress test των τραπεζών που αρχ ίζουν
τον Φεβρουάριο.
Παραλλήλως η κυβέρν ηση δεσµεύτηκε
ότι στις 29 Νοεµβρίου θα αρχ ίσει ν α λειτουργεί η ηλεκτρον ική πλατφόρµα για τους

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

21. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευσίνας, στο Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού – Τοπικό Τµήµα Ελευσίνας.
22. Έγκριση µελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή οδών στις ∆.Ε.
Ελευσίνας και Μαγούλας.
23. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζηµίωσης από τους
αποδέκτες των υπηρεσιών δραστηριότητας της Κ.Ε.∆.Ε. «Περιβαλλοντική Ακαδηµία».
24. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζηµίωσης από τους
αποδέκτες των υπηρεσιών δραστηριότητας της Κ.Ε.∆.Ε. «Μίσθωση Ξύλινων οικίσκων» στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων της δράσης του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ. 6972728300

Στα εργασιακά, από τις επαφές της
προηγούµεν ης εβδοµάδας προκύπτει
επίσης ότι η κυβέρν ηση αποδέχ τηκε οριστικά το καθεστώς της προκήρυξης απεργιών µε τη σύµφων η γν ώµη του 50%
των ταµειακώς εν ήµερων µελών των
πρωτοβάθµιων σωµατείων .
Ιδιωτικοποιήσεις - χ ρέος

Παρά το καλό κλίµα των επαφών ,
αν ησυχ ία εκφράζεται από την ευρωπαϊκή
πλευρά για το θέµα των ιδιωτικοποιήσεων .
Ο ρυθµός δεν θεωρείται ικαν οποιητικός
και Ευρωπαίοι παράγον τες εκφράζουν
τον προβληµατισµό ότι το ζήτηµα αυτό
εν δέχ εται ν α δηµιουργήσει πρόβληµα
στην ελλην ική πλευρά προς το τέλος του
προγράµµατος αν αφορικά µε την ελάφρυν ση του χ ρέους. Πιο απλά, στα µάτια του
Eurogroup, δηλαδή των χ ωρών που εκπροσωπούν τα κράτη-µέλη της Ευρωζών ης,
η πρόοδος στις ιδιωτικοποιήσεις ισοδυν αµεί µε την συν εισφορά της Ελλάδας στη
διαδικασία για την µείωση του χ ρέους. Αν
η Ελλάδα δεν δείξει ότι προχ ωράει σε αυτή
την κατεύθυν ση, οι πιθαν ότητες οι χ ώρες
της Ευρωζών ης ν α κάν ουν έν α βήµα παραπάν ω για τη µείωση του χ ρέους µειών ον ται, εξηγεί ο ίδιος παράγον τας.

Πού τα βρήκαν για το µέρισµα

Οι διαρροές της κυβέρν ησης για το εν δεχόµεν ο ν α µην πληρωθούν οι δύο τελευταίες
δόσεις του ΕΝΦΙΑ φαίν εται ότι δεν έχουν
καµία σχέση µε το πλαίσιο που συµφών ησε
ο υπουργός οικον οµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µε τους θεσµούς στις διαπραγµατεύσεις της προηγούµεν ης εβδοµάδας.
Πιο συγκεκριµέν α, το ποσό του πρωτογεν ούς πλεον άσµατος πάν ω από τον στόχο
του 1,75% του 2017 συµφων ήθηκε ότι µπορεί ν α δοθεί σε τρεις κατευθύν σεις. Πρώτον ,
για την αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων
οφειλών του ∆ηµοσίου προς τον ιδιωτικό
τοµέα, δεύτερον , για το µαξιλάρι ρευστότητας
που έχει αν άγκη χώρα για την έξοδο από το
πρόγραµµα και, τρίτον , στους δικαιούχους
του Κοιν ων ικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης το
οποίο έχει σχεδιαστεί για ν α καλύψει παν ελλαδικά 700.000 δικαιούχους.
Άλλωστε αυτό αν αφέρεται και στην επιστολή του κ. Τσακαλώτου προς το Eurogroup
τον ∆εκέµβριο του 2018. Μετά από σειρά
δηλώσεων και διαρροών που δηµιούργησαν
σύγχυση, η απόφαση της κυβέρν ησης
φαίν εται ότι είν αι η χορήγηση κοιν ων ικού
µερίσµατος σε συµφων ία µε τους Θεσµούς.
Για πολλούς εν δεικτική ως προς αυτό είν αι
και η χθεσιν ή αν άρτηση του Πρωθυπουργού
στο Twitter.
O κ. Τσίπρας παραπέµπει στην επίσηµη
ιστοσελίδα του Πρωθυπουργού όπου
σηµειών εται ότι «το Κοιν ων ικό εισόδηµα
αλληλεγγύης στηρίζει ήδη περισσότερους από
630.000 συµπολίτες µας µε προοπτική ν α
φτάσουν τους 700.000 ως το τέλος του
έτους». Όσον αφορά, τέλος, στο ποσό που
θα διαν εµηθεί κυβερν ητικές πηγές το
αν εβάζουν ακόµη και ως το 1,2 δις ευρώ.

25. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζηµίωσης από τους
αποδέκτες των υπηρεσιών δραστηριότητας της Κ.Ε.∆.Ε. «Επισκέψεις Μαθητών στο Πάρκο
Κυκλοφορικής Αγωγής».
26. Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 440/17 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
27. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί χρηµατοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας από τον ∆ήµο µας, µηνός Σεπτεµβρίου 2017 του Ετήσιου Προγράµµατος
∆ράσης.
28. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας εξαήµερης εκπαίδευσης (3 ηµέρες για τα
δύο ληξιαρχεία και 3 ηµέρες για το ∆ηµοτολόγιο) του προσωπικού των δύο Ληξιαρχείων των ∆.Ε.
Ελευσίνας και Μαγούλας καθώς και του ∆ηµοτολογίου Ελευσίνας σχετικά µε το Μητρώο Πολιτών.
29. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης της δαπάνης για υπηρεσίες ελέγχου συστήµατος συγχρηµατοδοτούµενων έργων κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001 ενόψει της επιθεώρησης
από τον φορέα πιστοποίησης του ∆ήµου Ελευσίνας.
30. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας επιθεώρησης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001: 2008 από τον φορέα πιστοποίησης.
31. Λήψη απόφασης για την ανάγκη συµµετοχής του ∆ήµου στην πρώτη συνάντηση εργασιών (kickoff Meeting) των εταίρων στην Καλαβρία της Ιταλίας στο πλαίσιο του Προγράµµατος
ERASMUS+, µε τίτλο «Michelangelo: Ensuring School and Reducing Early School Leaving
through Fine Arts» µε κωδικό αριθµό: 2017-1-ΕL01-ΚΑ201-036177»
32. Λήψη απόφασης για τον ορισµό υπευθύνου για το άνοιγµα και την χρήση του Web banking της Τράπεζας ALPHA BANK.
33. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προµηθειών &
παραλαβή των αντικειµένων των συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.
34. ∆ιαγραφή οφειλών τέλους ύδρευσης ∆.Ε. Μαγούλας.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΖΑΠΟΥΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΛΙΑΤΗ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΑΙ Η ΤΣΑΚΟΥΡΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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ΕΠΣ∆Α: Τα αποτελέσµατα η βαθµολογία
και η επόµενη αγωνιστική
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ <ΤΣΟΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ>(7η αγωνιστική)

ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΒΥ ΖΑΣ
1-0
ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 0-5
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
3-3
ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ - ΑΣΑ
Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ
1-3
ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥ ΛΗΣ 7-2
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
1-3
ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ
3-2
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ <ΤΣΟΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ>(6η αγωνιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ
3-1
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
0-3
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 0-1
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 2-0

Παρθενική νίκη στη Β' Εθνική για τους
Αρτινούς, που επικράτησαν εντός έδρας
του Αχαρναϊκού µε 1-0

Η

µέρα που θα τη θυµούνται γι α πάντα ήταν η Κυρι ακή
(5/11) γι α την Α.Ε. Καραϊ σκάκης, καθώς οι νεοφώτι στοι
στη Β' Εθνι κή πήραν το πρώτο τους τρί ποντο στην κατ-

ηγορί α.
Στο πλαί σι ο της 2ης αγωνι στι κής, λοι πόν, η οµάδα του Σάκη
Παπαβασι λεί ου κέρδι σε εντός έδρας τον Αχαρναϊ κό µε 1-0 και
άφησε πί σω την ήττα της πρεµι έρας στην Κρήτη από τον ΑΟΧ Κι σσαµι κό.
Από την πλευρά τους, οι φι λοξενούµενοι βρί σκονται σαφώς
σε µει ονεκτι κότατη θέση ύστερα από την πρόσφατη απόφαση
γι α αφαί ρεση 27 ολόκληρων βαθµών, αν και ήταν ι δι αί τερα
µαχητι κοί στο µατς της Άρτας.
Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ (Σάκης Παπαβασι λεί ου): Μέλκας,
Καραγι αννί δης, Θεολόγου, Παπανί κου, Τσοντάκης, ∆ηµητρι άδης (90' Xoύσος), Κόλλι νς, Μακρής, Γυφτοκώστας (61' Κυρι άκης), Μακρί δης (67' Ευαγγέλου), Λουκί νας.
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ (Πέτρος ∆ηµητρί ου): Πάντος, Γραµµατί κας
(58' Καρδάσης), Μπεκατώρος, Αφράτης, Μεντής, Παπασάββας (54' λ. τρ. Μεγαλοοι κονόµου), Ζαφει ράκης, Αρώνης, Τσεβάς (78' Kαρβουνί δης), Καζβι ρόπουλος, Χαραλαµπόπουλος.

Καρέ πρωτιάς οι «βυσσινί»
(4-0)µε τον Ασπρόπυργο

Κ

αταιγιστική ήταν η Προοδευτική στο µατς µε τον
Ασπρόπυργο και αν έβηκε στην κορυφή του
6ου οµίλου.
Την ήττα του Εθν ικού από τον Ιάλυσο εκµεταλλεύτηκε η Προοδευτική και ύστερα από εξαιρετική εµφάν ιση, επικράτησε µε 4-0 του Ασπρόπυργου, Πολλές
οι χ αµέν ες ευκαιρίες των φιλοξεν ούµεν ων , που δικαιούταν ν α σκοράρουν , αλλά δεν ήταν αποτελεσµατικοί.
Στο 13’ ο Ντάλας σηµάδεψε µε κεφαλιά το δοκάρι του
∆ιαµάν τη και στο επόµεν ο λεπτό ο Βλάχ ος κέρδισε
πέν αλτι από τον Σταγάκη για την Προοδευτική. Την
εκτέλεση αν έλαβε ο Καλαϊτζίδη κι έγραψε το 1-0 για τους
γηπεδούχ ους. Στο 35’ οι «βυσσιν ί» απείλησαν ξαν ά,
µε την κεφαλιά του Μάρη ν α περν ά άουτ. ∆ύο λεπτά
µετά ο Ασπρόπυργος έχ ασε µον αδική ευκαιρία, όταν
µετά την εκτέλεση φάουλ του Κατσίκη, ο Χαϊκάλης
αστόχ ησε από κον τά µε κεφαλιά.
Στην επαν άληψη, ο Ασπρόπυργος πίεσε για την
ισοφάριση και στο 57’ έχ ασε διπλή ευκαιρία µε ισάριθµα δοκάρια από Μάγγο και Ατµατζίδη. Στο 66’ ο ∆ιαµαν τής έκαν ε φοβερή επέµβαση στο σουτ του Βλάχ ου
από κον τά.Στο επόµεν ο λεπτό έγιν ε το 2-0 για τους
γηπεδούχ ους, µε την κεφαλιά του Μάρη στο 67’. Ο
Ασπρόπυργος έχ ασε ν έα τεράστια ευκαιρία στο 74’ µε
τον Ζωγράφο σε κεν ή εστία ν α στέλν ει τη µπάλα άουτ.
Στο επόµεν ο λεπτό, η πιο ουσιαστική Προοδευτική
έκαν ε το 3-0 µε τον ∆ηλαβέρη ν α πλασάρει σωστά
έπειτα από λάθος της άµυν ας των φιλοξεν ούµεν ων .
Στο 78’ ο Ζωγράγος έχ ασε ν έα µεγάλη ευκαιρία από
κον τά για τον Ασπρόπυργο. Οι γηπεδούχ οι είπαν την
τελευταία τους κουβέν τα µε τον Καν ελλόπουλο ν α
σκοράρει στις καθυστερήσεις για το 4-0.
ΣΚΟΡΕΡ: 17' Καλαϊτζίδης πεν , 67' Μάρης, 75' ∆ιλαβέρης, 90+2' Καν ελλόπουλος)
Προοδευτική
(Λ.
Καραδήµος):
Μπ αν τίκος,
Πολιαν ίδης, Καλαϊτζίδης, Ζίζηλας, Παπ αν ικόλας,
Μάρης, Βλάχ ος (67 Καν ελλόπουλος), Μπέλερης, Κουιρουκίδης, Ντάλας, ∆ηλαβέρης.

Ασπρόπυργος (Ν. Κωτσοβός): ∆ιαµάν της, Χουστουλάκης, Παπαν αστασίου (56’ Ζωγράφος), Στρατάκης,
Νικολάου, Μάγγος, Κατσίκης, Ατµατζίδης, Σταγάκης,
Σιδηρόπουλος, Χαϊκάλης (64’ Καλογρίδης)
∆ιαιτητής: Μαχ αίρας (Αθην ών )

Μόνος 1ος ο Ιωνικός, σηµαντικό
«διπλό» το Ηράκλειο.ΚΑΟΚ-Μανδραϊκός
75-70 .Πανελευσινιακός-Ιωνικός
Νικαίας 86-96

Τ

η ν ίκη µε 86-96 παν ηγύρισε ο Ιων ικός Νικαίας
επί του Παν ελευσιν ιακού, ο οποίος έµειν ε µόν ος
πρώτος στο βαθµολογικό πίν ακα µετά και τις
ήττες των διωκτών του, την ώρα που το Ηράκλειο πέρασε από το Παγκράτι κερδίζον τας µε 65-66.
05.11.2017 18:08 / Μάριος Μπουλής
Β' Εθν ική (Νότος): Μόν ος 1ος ο Ιων ικός, σηµαν τικό
«διπλό» το Ηράκλειο
Οι γηπεδούχ οι ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του
αγών α έχ ον τας σε εξαιρετική ηµέρα τον Φάν η
Κουµπούρα. Το καλό ξεκίν ηµα µε 13-0 έδωσε από
ν ωρίς τη διαφορά και µε εξαίρεση το 3ο δεκάλεπτο
όπου οι παίκτες του Μιχ άλη Μιχ ελάκου µείωσαν αισθητά, οι ν ησιώτες δεν έν ιωσαν καµία απειλή.
Αναλυτκά τα αποτελέσµατα:
Ιπποκράτης Κω-Τρίτων 83-64
ΑΕ Ν. Κηφισιά-Κορωπί 76-75
Παν ερυθραϊκός-∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων 72-70
Πρωτέας Βούλας-ΕΦΑΟΖ 77-64
ΚΑΟΚ-Μαν δραϊκός 75-70
Παγκράτι-Ηράκλειο 66-67
Παν ελευσιν ιακός-Ιων ικός Νικαίας 86-96
Ίκαρος Ν. Σµύρν ης-∆άφν η ∆αφν ίου 70-66

Ο Μανδραικός 5-0 στο
Πανόραµα την ΑΕ Ζεφυρίου

Ο

Μαν δραικός συν εχ ίζν τας τον φρεν ήρη καλπασµό του επικράτησε στο Παν όραµα της ΑΕ
Ζεφυρίου µε 5-0 και οδηγεί την κούρσα στην
Α’΄κατηγορία κάν ον τας το 7Χ7.
Τα τέρµατα της οµάδος του Θεόφιλου Καλύβα
σηµείωσαν οι: Λελούδας (9’58’), Μον έ(35’78’), Τύρπος
85’.
∆ιαιτήτευσε ο Ντάουλας.Βοηθοί: ΜουγιακάκοςΜηλιών ης.
ΑΕ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ(Παν αγιώτης
Λουµάκης):
∆ηµητρίου,Γκεκάι, Ρόν τος, Ζέρβας, Σφακιαν άκης
Α(46’Μπούας), Σφακιαν άκης Κ(46΄Ιακωβίδης Κ), Καπουράν ι (74’Παπαδόπουλος), Πουµπουρίδης, Ιακωβίδης
Α(60’Νικολάτζε), Τσαλερίδης, Νησίδης.
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ(Θεόφιλος Καύβας): Μπαλασάκης, Θεοδωρόπουλος(51’Γκίν ης), Τζαφεράκος, Εβερετ(66’Χατζηαν των άκης),Τύρπος(46’Σταυρόπουλος), Βούκα, Χόρβατ, Μον έ, Λελούδας, Γεωργιάδης(70’Κούστας).

12-θριάσιο

21 νεκροί σε τροχαία µόνο
στην Αττική τον Οκτώβριο

Σ

ε 20 τροχαία δυστυχήµατα που σηµειώθηκαν τον
Οκτώβριο 2017 στην περιοχή της Αττικής, έχασαν
τη ζωή τους 21 άτοµα, ενώ άλλα 638 τραυµατίστηκαν (26 σοβαρά, 612 ελαφρά) σε συνολικά 529
ατυχήµατα.
Σύµφωνα µε την Τροχαία, τα κυριότερα αίτια των
δυστυχηµάτων και ατυχηµάτων αυτών ήταν η οδήγηση
χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση προτεραιότητας και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από
πεζούς, ενώ η µη χρήση προστατευτικού κράνους από
τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε
πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυµατισµού
τους.
Το ίδιο χρονικό διάστηµα, στο πλαίσιο των στοχευµένων
δράσεων που εφαρµόζει η ∆ιεύθυνση Τροχαίας Αττικής
για την τροχονοµική αστυνόµευση και την αναβάθµιση
του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 26.487
παραβάσεις, από τις οποίες 906 ήταν σε βαθµό
πληµµελήµατος.
Ενδεικτικά, βεβαιώθηκαν: 848 παραβάσεις για οδήγηση
υπό την επίδραση οινοπνεύµατος, 2.853 ορίου
ταχύτητας, 509 για παραβίαση ερυθρού σηµατοδότη,
1.192 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 404 για µη χρήση
ζώνης ασφαλείας και 1.655 για µη χρήση προστατευτικού κράνους.

έοι βανδαλισµοί σε pet
Νέ
shop και κρεοπωλεία
από αναρχικούς

Αναρχικοί «χτύπησαν» ξανά κρεοπωλεία και pet shop, αυτή τη
φορά στο Πέραµα και το Κερατσίνι.
Οι δράστες έγραψαν συνθήµατα µε σπρέι σε βιτρίνες καταστηµάτων και δηµοσίευσαν τις φωτογραφίες σε ιστοσελίδα του
αντιεξουσιαστικού χώρου.
«Μπροστά στην κανονικοποιηµενη χυδαιότητα που βρίσκεται
πίσω από το εµπόριο ζωντανών και δολοφονηµένων ζώων για
κάθε χρήση, από την αναπαραγωγή γευστικών συνηθειών
µέχρι την χρήση τους ως αξεσουάρ που αγοράζονται και
πωλούνται, η πράξη µας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας
συµβολισµός αλλά και µια προειδοποίηση ότι πλέον οι µετέχοντες σε αυτή την καθιερωµένη καταπιεστική συνθήκη, δεν θα
βρίσκονται έξω από το στόχαστρο µας», αναφέρουν στην
ανάρτησή
τους
την
οποία
υπογράφουν
ως
«Αντισπισίστριες/Αντισπισιστές».

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
ΕΟΜ: Αύξηση της
δωρεάς οργάνων και
των µεταµοσχεύσεων
στην Ελλάδα
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Τα τελευταία τρία χρόνια καταγράφεται αύξηση της δωρεάς οργάνων και
των µεταµοσχεύσεων στην Ελλάδα,
σύµφωνα µε τον Εθνικό Οργανισµό
Μεταµοσχεύσεων.
ΣυγκεκριΜένα, το 2015 είχαµε συνολικά 39 δότες, την επόµενη χρονιά 51,
και το 2017- έως τώρα- συνολικά 55
δότες οργάνωση.
«Η µεταµόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων αποτελεί ένα µεγάλο άλµα αγάπης και προσφοράς
προς τους πάσχοντες συνανθρώπους µας. Μέσα από αυτή την προσφορά µπορούν να έχουν καλύτερη
ζωή και να σωθούν µέχρι και 20 ασθενείς που χρήζουν µεταµόσχευσης.
Ας δώσουµε µια ευκαιρία, µέσα από την δωρεά, στους συνανθρώπους µας να ζήσουν καλύτερα», ήταν
το µήνυµα του προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων, Ανδρέα Καραµπίνη, µε αφορµή το
γεγονός ότι η 1η Νοεµβρίου είναι η Πανελλήνια Ηµέρα ∆ωρεάς Οργάνων και Μεταµοσχεύσεων.
«Ολες οι οικογένειες που συναίνεσαν στην δωρεά οργάνων, αλλά και η πολύτιµη βοήθεια του ιατρικού
και παραϊατρικού προσωπικού των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας της χώρας µας, αποτελούν τους
σηµαντικότερους κρίκους που συνέβαλαν στην αύξηση της ∆ωρεάς Οργάνων και των Μεταµοσχεύσεων
κατά την τελευταία τριετία στη χώρα µας» αναφέρει ο ΕΟΜ.
Ο κ. Καραµπίνης ευχαρίστησε όλες τις οικογένειες που βρήκαν την δύναµη να κάνουν αυτό το άλµα
αγάπης, υπερβαίνοντας την οδύνη για την απώλεια του αγαπηµένου τους προσώπου. «Χάρη στη πράξη
τους αυτή έδωσαν µια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε πάσχοντες συνανθρώπους µας», τόνισε.
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Βενζινοπώλες: Η κυβέρνηση µε το κοινωνικό µέρισµα
να δώσει το επίδοµα θέρµανσης που έκοψε

ην επαναφορά του επιδόµατος θέρµανσης στο περυσινό επίπεδο, µε χρηµατοδότηση από το
Τπλεόνασµα
του προϋπολογισµού προτείνει η Οµοσπονδία Βενζινοπωλών στην κυβέρνηση.

«Οι ανακοινώσεις για τη διανοµή κοινωνικού µερίσµατος δίνουν µια ευκαιρία στην κυβέρνηση
να διορθώσει µια σκληρή αδικία που έγινε σε βάρος ευπαθών οµάδων πληθυσµού και φτωχών
νοικοκυριών, η οποία αφορά στην περικοπή κατά 50% της επιδότησης του πετρελαίου θέρµανσης για την περίοδο 2017-2018», τονίζει η ΟΒΕ και προσθέτει:
«Ο επερχόµενος χειµώνας και η εµφανής αδυναµία σε πολλά νοικοκυριά να εξασφαλίσουν θέρµανση, κάνει επιτακτική την ανάγκη αλλαγής της πολιτικής επιδότησης της θέρµανσης. 'Αλλωστε
µια τέτοια αλλαγή θα έχει άµεσες ευεργετικές επιπτώσεις στην προστασία της υγείας του πληθυσµού και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ειδικότερα οι πολίτες σε ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές θα ωφεληθούν πολλαπλά λόγω
των βαρύτατων καιρικών φαινοµένων που είναι αναγκασµένοι να αντιµετωπίσουν. Σε κάθε
περίπτωση η αναπλήρωση της περικοπής των κονδυλίων δεν θα ξεπεράσει το 5% του πλεονάσµατος που πηγαίνει για κοινωνικό µέρισµα».

Αδυνατεί να πληρώσει εισφορές
ένας στους τρεις επαγγελµατίες

Τ

ην τραγική κατάσταση που έχ ουν περιέλθει οι ασφαλισµέν οι φωτογραφίζουν τα ληξιπρόθεσµα χ ρέη
στα Ταµεία µε την κατάσταση ν α οδεύει προς το χ ειρότερο λόγω της αλλαγής της βάσης υπολογισµού
των εισφορών η οποία θα εφαρµοστεί τον επόµεν ο χ ρόν ο και θα επιβαρύν ει περισσότερο
τουλάχ ιστον έως 130%, 1,5 εκατ. απασχ ολούµεν ους.
Ηδη έν ας στους τρεις δεν µπορεί ν α πληρώσει τις εισφορές του µε αποτέλεσµα ν α αποκλείεται από
περίθαλψη και ασφαλιστική εν ηµερότητα µε το µέλλον ν α προδιαγράφεται ακόµη µελαν ότερο, αφού από
το 2018 οι εισφορές θα υπολογίζον ται επί των ακαθάριστων εσόδων και όχ ι επί του καθαρού
φορολογητέου εισοδήµατος που ισχ ύει σήµερα.
Η αδυν αµία στην πληρωµή των εισφορών καταγράφεται σε ελεύθερους επαγγελµατίες, αγρότες και
επιστήµον ες, µε τα χ ρέη τους προς τα ασφαλιστικά ταµεία ν α έχ ουν αυξηθεί κατά 179% µέσα στη διετία.
Όπως αν αφέρουν «Τα Νέα», τα επίσηµα στοιχ εία δείχ ν ουν ότι περίπου 250.000 αυτοαπασχ ολούµεν οι
δεν µπόρεσαν τους προηγούµεν ους µήν ες ν α καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές, αποκλειόµεν οι από
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και ασφαλιστική εν ηµερότητα.
Συγκεκριµέν α από τους 673.000 ελεύθερους επαγγελµατίες, ασφαλισµέν ους του τέως ΟΑΕΕ, οι οποίοι
είν αι εγγεγραµµέν οι στον Εν ιαίο Φορέα Κοιν ων ικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), 35% έως 40% δεν κατάφεραν
λόγω της δύσκολης οικον οµικής κατάστασης την οποία συν εχ ίζουν ν α αν τιµετωπίζουν ν α καταβάλουν
το µην ιαίο ασφαλιστικό χ αράτσι του 26,9% υπέρ του κλάδου της κύριας ασφάλισης και της υγειον οµικής
περίθαλψης.
Αυτό καταδεικν ύει το µέγεθος της αστοχ ίας της πολιτικής επιλογής της κυβέρν ησης ν α συν δέσει τις
ασφαλιστικές εισφορές µε το εισόδηµα. Σε συν δυασµό και µε την υπέρµετρη φορολογία οδήγησε την
κατάσταση στην αν τίθετη κατεύθυν ση από αυτή της εν ίσχ υσης των ταµείων µε έσοδα.
Εγκλωβισµέν η στις ατυχ είς επιλογές της η κυβέρν ηση σε µια προσπάθεια ν α ξεµπλοκάρει τη στάση
πληρωµών και ν α τον ώσει τα έσοδα τρέχ ει τη ρύθµιση των 120 δόσεων . Να σηµειωθεί ότι όλα τα
προηγούµεν α χ ρόν ια και µέχ ρι το 2014 τα ληξιπρόθεσµα αν έρχ ον ταν στα 10,9 δισ. ευρώ και τώρα έχ ουν
τριπλασιαστεί στα 30,5 δισ. καταγράφον τας αύξηση 179%.
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- Στα 4 δισ. ευρώ ο τζίρος
Ραγδαία αύξηση των καταναλωτών
που αγοράζουν διαδικτυακά

Σ

υνεχή ανάπτυξη γνωρί ζει το ηλεκτρονι κό εµπόρι ο στην
Ελλάδα µε τον τζί ρο να αγγί ζει πλέον τα 4 δι σ. ευρώ, ποσό
που αντι στοι χεί στο 2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, ενώ όλο και περι σσότεροι Ελληνες επι λέγουν να κάνουν
on line τι ς αγορές τους λί γοι εί ναι αυτοί που πληρώνουν on line,
καθώς οι περι σσότεροι προτι µούν να πληρώνουν µε αντι καταβολή γι α τα προϊ όντα που επι λέγουν να αγοράσουν δι αδι κτυακά.
Το εντυπωσι ακό αυτό στοι χεί ο προέκυψε στο πλαί σι ο σχετι κής
εκδήλωσης, που δι οργάνωσε ο GR.EC.A (Ελληνι κός Σύνδεσµος
Ηλεκτρονι κού Εµπορί ου - GReek ECommerce Association) µε τη
συνεργασί α της Mastercard, που αποτελεί στρατηγι κό και υποστηρι κτή του Συνδέσµου, µε αντι κεί µενο την ενηµέρωση των καταναλωτών αναφορι κά µε την ασφάλει α πληρωµών µε ηλεκτρονι κά
µέσα.
Η καµπάνι α αυτή έχει και εκπαι δευτι κό χαρακτήρα, µε βασι κή
επι δί ωξη να βοηθήσει τους Έλληνες καταναλωτές να λύσουν απορί ες και να ξεπεράσουν τους ενδοι ασµούς που έχουν σχετι κά µε
τη χρήση κάρτας, όταν πραγµατοποι ούν online αγορές.
Πάνω από 3 εκατ. οι on line καταναλωτές

Στο πλαί σι ο σχετι κής εκδήλωσης, ο GR.EC.A παρουσί ασε µί α
σει ρά από στοι χεί α που σκι αγραφούν το περι βάλλον του ηλεκτρονι κού εµπορί ου στην Ελλάδα σήµερα. Ο κλάδος του ηλεκτρονι κού
εµπορί ου στην Ελλάδα καταγράφει συνεχή και σηµαντι κή ανάπτυξη, µε το τζί ρο του να αγγί ζει πλέον τα 4 δι σ.ευρώ (2% του
ΑΕΠ), καθώς όλο και περι σσότεροι Έλληνες επι λέγουν να πραγµατοποι ούν τι ς αγορές τους online. Αντί στοι χα, όλο και περι σσότεροι έµποροι προσφέρουν τα προϊ όντα και τι ς υπηρεσί ες τους
online (περι σσότερα από 6.500 ελληνι κά e-shops).
Σήµερα, στη χώρα οι «online» καταναλωτές ξεπερνούν τα 3 εκ.
(σε σύνολο µεγαλύτερο από 7 εκ. χρήστες internet), σύνολο που
αντι στοι χεί στο 40% του «online» πληθυσµού, ενώ σηµαντι κή εί ναι
και η αύξηση των αγορών από ελληνι κά e-shops (περι σσότεροι
από το 80% των e-shoppers).
Εί ναι εντυπωσι ακό, σύµφωνα µε τα στοι χεί α έρευνας που παρουσί ασε το ELTRUN (το Εργαστήρι ο Ηλεκτρονι κού Εµπορί ου του
Οι κονοµι κού Πανεπι στηµί ου Αθηνών) γι α το ηλεκτρονι κό εµπόρι ο
στην Ελλάδα (2016), ότι παρά την αλµατώδη ανάπτυξη της χρήσης
καρτών τα δύο τελευταί α χρόνι α, αλλά και της συνεχούς ανόδου του
ηλεκτρονι κού εµπορί ου, η αντι καταβολή παραµένει γι α τους
Έλληνες η δηµοφι λέστερη µέθοδος πληρωµής γι α τι ς online αγορές τους.
Όπως δεί χνουν τα στοι χεί α, το υψηλό ποσοστό της αντι καταβολής
στην Ελλάδα, συνδέεται µε τον φόβο των καταναλωτών γι α θέµατα
ασφάλει ας και δι αφύλαξης προσωπι κών δεδοµένων (δι αδι κτυακή
απάτη), καθώς και την ανησυχί α γι α το προϊ όν που τελι κά θα παραλάβουν (ποι ότητα, δυνατότητα επι στροφής ή αλλαγής κ.α.).
Τα οφέλη του e-εµπορί ου γι α καταναλωτές και εµπόρους

Στον αντί ποδα, ο GR.EC.A παρουσί ασε τα οφέλη των ηλεκτρονι κών πληρωµών και της χρήσης κάρτας στο ηλεκτρονι κό εµπόρι ο, τόσο γι α τους καταναλωτές, όσο και τους εµπόρους. Με τη
χρήση ηλεκτρονι κών µέσων πληρωµής στι ς online αγορές τους, οι
καταναλωτές πραγµατοποι ούν τι ς αγορές τους εύκολα και µεµεγαλύτερη ευελι ξί α, εξοι κονοµώντας χρόνο τόσο κατά τη συναλλαγή,
όσο και κατά την παραλαβή των προϊ όντων τους.
Αντί στοι χα, οι έµποροι µε τη χρήση ηλεκτρονι κών µέσων πληρωµής στα e-shops, εξασφαλί ζουν τη λει τουργί α τους σε ένα δι αφανές επι χει ρηµατι κό και οι κονοµι κό περι βάλλον, µε ουσι αστι κές
δυνατότητες γι α ανάπτυξη εξωστρέφει ας, µέσω του δι ασυνορι ακού εµπορί ου.
Επι πρόσθετα, µέσω των ηλεκτρονι κών συναλλαγών, ενι σχύεται η
µεί ωση της φοροδι αφυγής και φοροαποφυγής. Το πι ο ουσι αστι κό
πλεονέκτηµα, γι α όλες τι ς πλευρές, εί ναι ότι οι συναλλαγές γί νονται αξι όπι στα και µε ασφάλει α, απαντώντας έτσι σε ένα από τα
βασι κότερα ζητήµατα των καταναλωτών, αλλά και σε µί α ουσι αστι κή ανάγκη των εµπόρων.
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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
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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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