
ΕΕΞΞΩΩ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ::  
Πώς θα ρυθµίσετε οφειλές έως 50.000 ευρώ
Η υπουργική απόφαση - Πού υποβάλλεται η αίτηση - Ο,τι πρέπει να ξέρετε

ΗΗ  ΜΜάάννδδρραα  σσττηηνν  έέκκθθεεσσηη  ττηηςς  
ΕΕππιιθθεεωωρρήήττρριιααςς  ∆∆ηηµµοοσσίίααςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς

Μαρία Παπασπύρου:
Οι αρµόδιες υπηρεσίες
-Πολεοδοµία και τµήµα 

Υδραυλικών Εργων 
της Περιφέρειας -  έχουν

διορία να δώσουν τις σχετικές
απαντήσεις µέχρι σήµερα.

Ο Οµότιµος Καθηγητής Γεωλογίας,
∆ηµήτρης Ι. Παπανικολάου,

τη ∆ευτέρα στον Ασπρόπυργο 
∆ιάλεξη µε τίτλο: «Οι προειδοποιήσεις της Φύσης, όλα τα

αίτια της πρόσφατης τραγωδίας, και το δέον γενέσθαι 
για τη ∆υτική Αττική και όλη την Ελλάδα».
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ΕΕξξεειιδδιικκεευυµµέέννοο  
κκλλιιµµάάκκιιοο  ττοουυ  ΕΕΚΚΚΚΑΑ  

σσττηη  ΝΝέέαα  ΠΠέέρρααµµοο  
γγιιαα  ττηηνν  ψψυυχχοολλοογγιικκήή  

υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττωωνν  
ππλληηγγέέννττωωνν  

ττηηςς  ∆∆υυττ..  ΑΑττττιικκήήςς

Ευρωβουλευτές 
για ∆υτ. Αττική: 
Να ενεργοποιηθεί το 
Ταµείο Αλληλεγγύης
Ζητούν την αναθεώρηση των Ζητούν την αναθεώρηση των 
κανόνων ενεργοποίησής τουκανόνων ενεργοποίησής του

ΣΣΤΤΙΙΣΣ  1166--1177  ∆∆ΕΕΚΚΕΕΜΜΒΒΡΡΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ
ΈΈκκτταακκττοο    σσυυννέέδδρριιοο  γγιιαα  ττηηνν  ααννααββάάθθµµιισσηη  ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  

ΑΑττττιικκήήςς,,  ππρροοααννννήήγγγγεειιλλεε  οο  ∆∆..  ΤΤζζαανναακκόόπποουυλλοοςς

σσεελλ..  1166

σσεελλ..    33

σσεελλ..    22--44

σσεελλ..    33

Επίσπευση των µελετών διευθέτησης 
ρεµάτων και συνδροµή επιστηµονικών

φορέων για τα µελλοντικά έργα 
Συµφωνήθηκε στην

συνάντηση του ∆ήµου
Ελευσίνας µε τους 

Συλλόγους
 Μηχανικών 

Ελευσίνας – Μάνδρας
Ειδυλλίας 

& Ασπροπύργου

σσεελλ..  99

σσεελλ..    22

ΑΑφφιιέέρρωωµµαα  ΠΠααιιδδιικκοούύ  
&&  ΝΝεεααννιικκοούύ  

ΚΚιιννηηµµααττοογγρράάφφοουυ
Στις 9 & 10 ∆εκεµβρίου το

CineDoc ταξιδεύει στην Ελευσίνα

σσεελλ..  33

σσεελλ..    55
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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Ασπρόπυργος

Γκιόκας Αναστάσιος Γ. 
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα
Κατσίβελας Σόλων

Λεωφόρος Γεννηµατά Γεωργίου 3, Έναντι Θριάσιου
Νοσοκοµείου, Μαγούλα, 2105558731

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. 

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Aχαρνές
ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ

Λεωφόρος Πάρνηθος 121, 2102465660
Άνω Λιόσια

Παπασπυρόπουλος Χρήστος 
Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου  -

∆άσος, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις και υγρασία  
Η θερµοκρασία από 6 έως 17

βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεόκλητος

Ναούµ, Ναούµης, Ναόµι, Ναούµα
Φιλάρετος, Φιλαρέτης, Φιλαρέτη

Ευρωβουλευτές για ∆υτ. Αττική: 
Να ενεργοποιηθεί το Ταµείο Αλληλεγγύης
Ζητούν την αναθεώρηση των κανόνων ενεργοποίησής τουΖητούν την αναθεώρηση των κανόνων ενεργοποίησής του

Τ
ην αναθεώρηση των κανόνων για την ενεργοποίηση
του Ταµείου Αλληλεγγύης προκειµένου να µπορεί η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συµβάλει άµεσα και έµπρακ-

τα στην αντιµετώπιση της φυσικής καταστροφής λόγω της
πληµµύρας που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της δυτικής Αττι-
κής, ζήτησαν Έλληνες και ξένοι ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια
σχετικής συζήτησης µε τίτλο «Φονικές πληµµύρες στην Αττική
και βοήθεια για την αντιµετώπιση των καταστροφών» που
πραγµατοποιήθηκε στην Ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

«Οι καταστροφές θα πρέπει να ξεπερνούν το 1,5% του ΑΕΠ»

Σύµφωνα µε τους εν λόγω κανόνες προκειµένου να λάβει οικο-
νοµική βοήθεια µια περιοχή, οι καταστροφές θα πρέπει να ξεπε-
ρνούν το 1,5% του ΑΕΠ της περιφέρειας όπου ανήκουν, κάτι
που δε συµβαίνει µε την περίπτωση της Αττικής.

Στη συζήτηση, την Επιτροπή εκπροσώπησε η επίτροπος Περ-
ιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου, η οποία αναφέρθηκε στη
συνεργασία που έχει το κέντρο συντονισµού βοήθειας της ΕΕ
από την πρώτη στιγµή µε τις ελληνικές αρχές. Επίσης, υπο-
γράµµισε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
δεσµεύτηκε κατά τη συνάντηση που είχε πρόσφατα µε τον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να παράσχει η Επιτροπή βοήθεια
«µε κάθε δυνατό τρόπο».

Όπως είπε, η Επιτροπή είναι ανοιχτή στην τροποποίηση των
προγραµµάτων συνοχής, προκειµένου να ανακατευθυνθούν τα
ευρωπαϊκά κονδύλια για δηµόσιες επενδύσεις και την ανάκαµψη
της οικονοµικής δραστηριότητας στις πληγείσες περιοχές, ενώ
σε ό,τι αφορά το Ταµείο Αλληλεγγύης εφόσον καταθέσουν οι

ελληνικές αρχές σχετικό αίτηµα, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι
και οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίησή του.

«Η ελληνική κυβέρνηση, η Περιφέρεια, η ελληνική κοινωνία,
κάνουν το χρέος τους: Γενναία µέτρα αποκατάστασης και στήρ-
ιξης των πληγέντων, µέτρα για να ανακουφιστεί ο ανθρώπινος
πόνος και ένα γιγάντιο πρόγραµµα αντιπληµµυρικών έργων
που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες. Αλλά χρειαζόµα-
στε να αυξηθούν και οι πόροι για την αντιµετώπιση των φυσικών
καταστροφών, από την Ευρώπη», τόνισε ο ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος του ΕΚ ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης,
ζητώντας «να αυξηθεί η ευελιξία και η ταχύτητα ανταπόκρισης,
να γίνουν πιο ευέλικτες οι προϋποθέσεις και να ενισχυθεί και η
αποτελεσµατικότητα». 

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Μ
ε αφορµή τις καταστροφικές συν έπειες που
προέκυψαν  στην  περιοχ ή µας από τις πρόσφ-
ατες πληµµύρες, πραγµατοποιήθηκε µε πρωτο-

βουλία του ∆ήµου Ελευσίν ας συν άν τηση µε τους
Συλλόγους Μηχ αν ικών  Ελευσίν ας – Μάν δρας Ειδυλλίας
και Ασπροπύργου. 

Θέµα της συν άν τησης ήταν  η θωράκιση της περιοχ ής
από αν άλογα φαιν όµεν α. 

Στο πλαίσιο της συν άν τησης έγιν ε εν ηµέρωση σχ ε-
τικά µε τα υπάρχ ον τα ρέµατα και τις υπάρχ ουσες µελέ-
τες διευθέτησής τους.

Τον ίστηκε η αν αγκαιότητα της επίσπευσης των
εγκρίσεων  των  µελετών  και της υλοποίησης των  έργων . 

Στα πλαίσια αυτής της συν άν τησης αποφασίστηκε
ν α ζητηθεί η πραγµατοποίηση σύσκεψης µε την  Περ-
ιφέρεια Αττικής προκειµέν ου ν α εν ηµερωθούν  ο ∆ήµος
και οι επιστηµον ικοί φορείς για την  πορεία των  έργων
που προβλέπον ται ν α πραγµατοποιηθούν . 

Κοιν ή άποψη ήταν  ότι ο ∆ήµος και οι φορείς πρέ-
πει ν α βρίσκον ται σε διαρκή επικοιν ων ία για τα θέµα-
τα που αφορούν  την  περιοχ ή µας και χ ρήζουν
τεχ ν ικών  γν ώσεων .  

Επίσπευση των µελετών διευθέτησης ρεµάτων 
και συνδροµή επιστηµονικών φορέων για τα

έργα που προβλέπονται να πραγµατοποιηθούν 
Συµφωνήθηκε στην συνάντηση του ∆ήµου Ελευσίνας µε τους Συλλόγους 

Μηχανικών Ελευσίνας – Μάνδρας Ειδυλλίας & Ασπροπύργου
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ΕΕξξεειιδδιικκεευυµµέέννοο  κκλλιιµµάάκκιιοο  ττοουυ
ΕΕΚΚΚΚΑΑ  σσττηη  ΝΝέέαα  ΠΠέέρρααµµοο  
γγιιαα  ττηηνν  ψψυυχχοολλοογγιικκήή  
υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττωωνν  
ππλληηγγέέννττωωνν  ττηηςς  ∆∆υυττ..  ΑΑττττιικκήήςς

ΥΥπποοσσττήήρριιξξηη  σσττοουυςς  ππλληηγγέέννττεεςς  ααππόό  ττηηνν
κκαατταασσττρροοφφιικκήή  ππλληηµµµµύύρραα  σσττηη  ∆∆υυττιικκήή
ΑΑττττιικκήή  µµεε  κκλλιιµµάάκκιιοο  εεξξεειιδδιικκεευυµµέέννωωνν

ΨΨυυχχοολλόόγγωωνν  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ΛΛεειιττοουυρργγώώνν,,
ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  ππααρρέέχχεειι  ττοο  ΕΕθθννιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΚΚοοιι--
ννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  ((ΕΕΚΚΚΚΑΑ))..  

ΑΑννααλλυυττιικκόόττεερραα,,  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρρίίττηη  2288  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ,,
έέχχεειι  εεγγκκαατταασσττααθθεείί  σσττοο  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοο  ττηηςς  ΝΝέέααςς
ΠΠεερράάµµοουυ  ηη  κκιιννηηττήή  οοµµάάδδαα  ττοουυ  ΕΕΚΚΚΚΑΑ..  ΣΣττόόχχοοςς
εείίννααιι  νναα  εεξξυυππηηρρεεττοούύννττααιι  ππεερριισσττααττιικκάά  σσττηηνν
εευυρρύύττεερρηη  ππεερριιοοχχήή..  

ΤΤαα  σσττεελλέέχχηη  ττοουυ  ΕΕΚΚΚΚΑΑ  θθαα  έέχχοουυνν  κκααθθηηµµεερριιννήή
ππααρροουυσσίίαα,,  γγιιαα  όόσσοο  δδιιάάσσττηηµµαα  χχρρεειιαασσττεείί,,  ππρροο--
κκεειιµµέέννοουυ  νναα  ππααρρέέχχοουυνν  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυςς  κκααιι
νναα  ββοοηηθθήήσσοουυνν  ττοονν  ππλληηγγέένντταα  ππλληηθθυυσσµµόό  νναα
δδιιααχχεειιρριισσττεείί  ττοο  µµεεττααττρρααυυµµααττιικκόό  σσττρρεεςς  κκααιι  τταα
σσυυννααιισσθθήήµµαατταα  φφόόββοουυ,,  θθλλίίψψηηςς,,  ππέέννθθοουυςς  πποουυ
αακκοολλοουυθθοούύνν  ττηηςς  κκαατταασσττρροοφφήήςς..  ΣΣκκοοππόόςς  ττηηςς
ππααρροουυσσίίααςς  ττοουυ  ΕΕΚΚΚΚΑΑ  εείίννααιι  νναα  σσυυννδδρράάµµεειι,,  µµεε
ττηηνν  εεµµππεειιρρίίαα  ττοουυ  σσττηηνν  ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  κκρρίίσσεεωωνν,,
σσττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  εεππιισσττρροοφφήήςς  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν
σσττηηνν  κκααθθηηµµεερριιννόόττηηττάά  ττοουυςς..

ΓΓιιαα  ψψυυχχοολλοογγιικκήή  σσττήήρριιξξηη  δδιιαα  ττηηλλεεφφώώννοουυ  ήή
κκααιι  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς,,  οοιι  πποολλίίττεεςς
µµπποορροούύνν  νναα  ααππεευυθθύύννοοννττααιι  σσττηηνν  ΤΤηηλλεεφφωωννιικκήή
ΓΓρρααµµµµήή  ΆΆµµεεσσηηςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΒΒοοήήθθεειιααςς  119977..

Έκτακτο αναπτυξιακό συνέδριο θα διορ-
γανώσει η κυβέρνηση στην Ελευσίνα στις 16
και 17 ∆εκεµβρίου, όπως προανήγγειλε ο

υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος
∆ηµήτρης Τζανακόπουλος.

Το Συνέδριο αυτό σύµφωνα µε τον κυβερνητικό
εκπρόσωπο θα πρέπει να καταλήξει σε συγκεκριµένες
δεσµεύσεις και στοχεύσεις για τη συνολική αναβάθµι-
ση της περιοχής.

Απαντώντας σε ερωτήσεις κατά την ενηµέρωση της
Τετάρτης των πολιτικών συντακτών, για ενδεχόµενες

ευθύνες της Περιφέρειας Αττικής για τις καταστροφές
στη ∆υτική Αττική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε
ότι από την Περιφέρεια έχει εγκριθεί το πρόγραµµα
των αντιπληµµυρικών έργων είναι ύψους 500 εκατ.
ευρώ το οποίο συµπληρώνεται από 50 εκατ. ευρώ τα
οποία προέρχονται από το πρόγραµµα δηµοσίων
επενδύσεων του υπουργείου Υποδοµών και άλλα 50
εκατ. τα οποία αφορούν τα ΠΕΠ Αττικής 2015-2020.

«Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισµού
600 εκατ. ευρώ και είναι η πρώτη φορά που η ελληνι-
κή κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση συµµετέχουν
σε ένα τόσο εκτεταµένο πρόγραµµα αντιπληµµυρικών
έργων», τόνισε ο κ. Τζανακόπουλος. 

Ωστόσο ανέφερε ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες
και το γεγονός ότι οι συγκεκριµένες συµβάσεις παίρ-
νουν χρόνο είναι κάτι δεδοµένο και αφορά όλες τις
δοµές του ελληνικού κράτους.

Επεσήµανε λοιπόν ότι: «Οι όποιες διαδικασίες πρέ-
πει να επιταχυνθούν και προς αυτή την κατεύθυνση
εργάζεται η ελληνική κυβέρνηση».

ΣΤΙΣ 16-17 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Έκτακτο  συνέδριο για την αναβάθµιση της ∆υτικής Έκτακτο  συνέδριο για την αναβάθµιση της ∆υτικής 
Αττικής, προαννήγγειλε ο ∆. Τζανακόπουλος:Αττικής, προαννήγγειλε ο ∆. Τζανακόπουλος:

Ο Οµότιµος Καθηγητής Γεωλογίας, ∆ηµήτρης Ι. Παπανικολάου,τη ∆ευτέρα στον Ασπρόπυργο 

«Οι προειδοποιήσεις της Φύσης, όλα τα αίτια της πρόσφατης τραγωδίας, 
και το δέον γενέσθαι για τη ∆υτική Αττική και όλη την Ελλάδα».

Ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε), κ. Νικόλαος Μελετίου, σας προσ-
καλεί στη διάλεξη που θα δώσει, ο Οµότιµος Καθηγητής του Τοµέα ∆υναµικής και Τεκτονικής Γεωλογίας, του Τµήµατος Γεωλογίας
και Γεωπεριβάλλοντος,του Πανεπιστηµίου Αθηνών,κ. ∆ηµήτρης Ι. Παπανικολάου *,τη ∆ευτέρα, 4 ∆εκεµβρίου 2017, στις 19:30,στην

Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου (∆. Καλλιέρης),µε θέµα: «Οι προειδοποιήσεις της Φύσης, όλα τα αίτια της πρόσφ-
ατης τραγωδίας, και το δέον γενέσθαι για τη ∆υτική Αττική και όλη την Ελλάδα».

*Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών από όπου έλαβε το Πτυχίο Φυσιογνωσίας - Γεω-
γραφίας και Γεωλογίας. Αναγορεύθηκε ∆ιδάκτωρ Γεωλογίας από το Πανεπιστήµιο Αθηνών και ακολούθησε όλες τις
ακαδηµαϊκές βαθµίδες εκλεγόµενος Καθηγητής ∆υναµικής και Τεκτονικής Γεωλογίας το 1993. Έχει κάνει µεταδι-
δακτορική έρευνα µε υποτροφία στη Λωζάνη και διετέλεσε professeur associe στο Πανεπιστήµιο της Reims. Έχει
διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, της Καρπαθο-Βαλκανικής Γεωλογικής Ένωσης, Πρόεδρος
του ΟΑΣΠ, ∆ιευθυντής του ΕΚΘΕ, Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας και Project Leader του Προγράµµα-
τος IGCP 276 της UNESCO/IUGS. Από το 2003 είναι Crosby Lecturer στο ΜΙΤ και από το2008 Barnes distin-
guished Lecturer στο Texas University at Austin. Σήµερα είναι ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Τεκτονικής και Γεω-
λογικών Χαρτογραφήσεων. ∆ιευθυντής του ∆ια-πανεπιστηµιακού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος, "Πρόληψη και
διαχείριση φυσικών καταστροφών" και του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, "Ωκεανογραφία
& διαχείριση θαλασσίου περιβάλλοντος".

Ολοκληρώθηκε η ανέλκυση του Αγία Ζώνη, το µετέφεραν στη Σαλαµίνα

Ο
λοκληρώθηκε η επι χεί ρηση ανέλκυσης του Αγί α Ζώνη ΙΙ, η οποί α
ξεκί νησε το Σάββατο, περί που δύο µήνες µετά το ναυάγι ο που
προκάλεσε πρωτοφανή οι κολογι κή καταστροφή.«Ουσι αστι κά,

πλέον, παύει  να υπάρχει  η γενεσι ουργός αι τί α που ούτως ή άλλως παρά-
γει  ρύπανση όσο το συγκεκρι µένο πλοί ο µένει  εκεί  πέρα» δήλωσε την
Τετάρτη στο Αθηναϊ κό-Μακεδονι κό Πρακτορεί ο Ει δήσεων ο υφυπουργός
Ναυτι λί ας και  Νησι ωτι κής Πολι τι κής, Νεκτάρι ος Σαντορι νι ός, σχολι άζον-
τας την ολοκλήρωση της επι χεί ρησης ανέλκυσης του «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ».

Ο κ. Σαντορι νι ός πρόσθεσε ότι  γι α πρώτη φορά σε θέµατα ναυαγί ων
εφαρµόζεται  η περι βαλλοντι κή νοµοθεσί α, καθώς, ουσι αστι κά, το ναυάγι ο
δεν θεωρεί ται  απλά ναυάγι ο, αλλά περι βαλλοντι κό απόβλητο.Όπως τόνι -
σε, η ανέλκυση του «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» θα πρέπει  να αποτελέσει  το πρώτο παράδει γµα και  γι α τα υπόλοι πα καταγεγραµµένα ναυά-
γι α που υπάρχουν στην ευρύτερη θαλάσσι α περι οχή του λι µανι ού του Πει ραι ά.

Σε ερώτηση πότε αναµένεται  να έχει  ολοκληρωθεί  ο καθαρι σµός των περι οχών της Αττι κής που επλήγησαν από τη δι άσπαρτη
ρύπανση που προκάλεσε το δεξαµενόπλοι ο, απάντησε ότι  αναµένεται  να ολοκληρωθεί  την Κυρι ακή 3 ∆εκεµβρί ου, µε την παράδο-
ση της τελευταί ας περι οχής «Θεατράκι », όπου συνεχί ζονται  µε πι εστι κά και  λοι πά µηχανι κά µέσα, από µέλη ι δι ωτι κών συνερ-
γεί ων, οι  εργασί ες καθαρι σµού των βράχων και  των ακτών.

Ο υφυπουργός σηµεί ωσε ότι  µέσα στον ∆εκέµβρι ο αναµένονται  τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του ΕΛΚΕΘΕ γι α τον βυθό και
τους έµβι ους οργανι σµούς στι ς θαλάσσι ες περι οχές που επλήγησαν από τη ρύπανση.

Το «Αγί α Ζώνη ΙΙ»,  ρυµουλκήθηκε στα ναυπηγεί α στα Αµπελάκι α Σαλαµί νας, στο πλαί σι ο δι ερεύνησης των συνθηκών βύθι σής
του τα ξηµερώµατα της Κυρι ακής 10 Σεπτεµβρί ου.

Το πλοί ο θα συνοδεύουν απορρυπαντι κά σκάφη και  ρυµουλκά, καθώς και  πλωτά του Λι µενι κού Σώµατος, και  στο σηµεί ο όπου
θα µεταφερθεί  θα τοποθετηθεί  πλωτό φράγµα γι α προληπτι κούς λόγους.

Σηµει ώνεται , ότι  το πλοί ο θα φυλάσσεται  επί  24ωρου βάσεως, ενώ η πραγµατογνωµοσύνη και  όλες οι  επι θεωρήσει ς εί ναι  υπό
την εποπτεί α της πέµπτης ανακρί τρι ας Πει ραι ά.

Προανάκρι ση γι α την υπόθεση του ναυαγί ου πραγµατοποι εί ται  ταυτόχρονα από το Κεντρι κό Λι µεναρχεί ο Πει ραι ά αλλά την
ΕΛΥ∆ΝΑ (Ελληνι κή Υπηρεσί α ∆ι ερεύνησης Ναυτι κών Συµβάντων), όπου έχουν καταθέσει  ορι σµένα από τα µέλη του πληρώµατος.



Σοκαριστικές ήταν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν νωρίς το απόγευµα της Τετάρτης
(29/11) στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. «Άγριο» ξύλο, σπρωξίµατα, τραυµατίες και χρήση
χηµικών συνθέτουν το σκηνικό που δηµιουργήθηκε στο κτήριο του Ειρηνοδικείου,
όπου επρόκειτο να ξαναρχίσουν οι πλειστηριασµοί.

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν λίγο πριν τις 4 το µεσηµέρι µέσα στο κτήριο, όπου
πραγµατοποιήθηκαν οι πλειστηριασµοί ακινήτων, όταν οι διαµαρτυρόµενοι επιχείρη-
σαν να µπουν µέσα στη δικαστική αίθουσα για να µαταιώσουν τους πλειστηριασµούς.
Ανάµεσα στους συγκεντρωµένους είναι και µέλη του κινήµατος «∆εν Πληρώνω», του
ΠΑΜΕ, της Λαϊκή Ενότητας και άλλων συλλογικοτήτων.

Μάλιστα, τα πράγµατα ξέφυγαν και έπεσε άγριο ξύλο µεταξύ των συγκεντρωµένων
και των αστυνοµικών, µε τα ΜΑΤ να κάνουν χρήση χηµικών µέσα στο κτήριο.  Από τα
επεισόδια, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, υπήρξαν τρεις τραυµατίες. Μεταξύ των
οποίων και ο πρώην ∆ήµαρχος Καισαριανής Θανάσης Μπαρτζώκας, που µεταφέρθη-
κε στον Ευαγγελισµό µε προβλήµατα δύσπνοιας από τα χηµικά.

Ωστόσο, το θρίλερ συνεχίστηκε, αφού οι διαδηλωτές δεν επέτρεπαν στους συµβο-
λαιογράφους να αποχωρήσουν από το κτήριο, µε τις διµοιρίες των ΜΑΤ τους φυγα-
δεύουν.

Τελικά, οι αστυνοµικές δυνάµεις κατάφεραν µετά από άγριες συγκρούσεις να βγάλουν
τους διαδηλωτές έξω από το κτήριο, µε την κατάσταση, ωστόσο, να παραµένει έκρ-
υθµη.

Υπενθυµίζεται ότι σήµερα αναµενόταν να ξεκινήσουν 29 πλειστηριασµοί ακινήτων
καθώς οι συµβολαιογράφοι τερµάτισαν τις κινητοποιήσεις τους.

Προκειµένου να προχωρήσουν κανονικά οι πλειστηριασµοί, στο κτήριο του Ειρηνοδι-
κείου βρίσκονται τρεις διµοιρίες της Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης.

Ένταση και στη Θεσσαλονίκη

Επεισόδια σηµειώθηκαν και στη Θεσσαλονίκη, έξω από τα γραφεία του συµβολαιο-
γραφικού συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην Αριστοτέλους µεταξύ µελών του συντονισµού
κατά των πλειστηριασµών και ΜΑΤ.

Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να εισέλθουν εντός των γραφείων, ωστόσο απωθήθηκαν
από δυνάµεις των ΜΑΤ , µε αποτέλεσµα να επικρατήσει ένταση.
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16

- ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

Ενοικιάζεται ισόγειος 
επαγγελµατικός χώρος (160τµ) 
στο κέντρο του Ασπροπύργου
(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου). 

∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη
θέρµανση, µεγάλο περιβάλλοντα χώρο.

Τηλ. 6973823418

ΠΠεεδδίίοο  µµάάχχηηςς  ττοο  ΕΕιιρρηηννοοδδιικκεείίοο  ΑΑθθηηννώώνν
- Ξύλο και επεισόδια για τους πλειστηριασµούς

«Όταν ένας λαός υποφέρει -και βίωσε τέτοιες
τραγωδίες πρόσφατα και η Ιταλία και η Πορτο-
γαλία και παλιότερα η Τσεχία και η Γερµανία-
θέλει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη όχι απλώς να
την ακούει, αλλά να τη βλέπει ως ουσιαστικό
αποτέλεσµα, µε υλικούς και ανθρώπινους πόρ-
ους», υπογράµµισε ο ίδιος.

Η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνα
Κούνεβα επισήµανε πως «η Ελλάδα χρειάζεται
άµεσα βοήθεια για πρώτες ανάγκες» και κάλε-
σε το Σώµα να «υιοθετήσει» τη νέα πόλη που
θα χτιστεί στα ερείπια της παλιάς, ζητώντας και
χρήµατα από το Ταµείο Γιούνκερ. 

Η ευρωβουλευτής της Ν∆, Μαρία Σπυράκη,
επισήµανε ότι όλες οι πολιτικές δυνάµεις συναι

νούν στην ανάγκη να υπάρξει ισχυρή πολιτι-
κή βούληση, η οποία να µεταφραστεί σε περαι-
τέρω πόρους. 

«Προτείνω την αναθεώρηση του κανονισµού
για το Ταµείο Αλληλεγγύης. Περισσότερη ευε-
λιξία για το 1,5% ΑΕΠ ανά περιφέρεια. Να
δούµε άλλες δυνατότητες χρηµατοδότησης.
Και ανεξάρτητες διαδικασίες, να µην υπάρχει
εθνική συµµετοχή για αντιπληµµυρικά έργα. Η
Ελλάδα χρειάζεται απτή απόδειξη της αλληλεγ-
γύης µας», τόνισε η ίδια. 

Επιπλέον, ο ευρωβουλευτής της Ν∆,
Μανώλης Κεφαλογιάννης ζήτησε «την κοινοτι-
κή αλληλεγγύη και βοήθεια», ενώ η Ελίζα
Βόζενµπεργκ-Βρυωνίδη καλωσόρισε την
πρωτοβουλία της Κοµισιόν για την ενίσχυση
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Πολιτικής Προ-
στασίας.

Από τους Σοσιαλιστές, ο ευρωβουλευτής
Νίκος Ανδρουλάκης υπογράµµισε και αυτός ότι
δεν µπορεί το ΑΕΠ της περιφέρειας Αττικής να
γίνει «εµπόδιο» για την προσφορά βοήθειας σε
περιοχές που είναι πράγµατι πολύ φτωχές, ενώ
τόνισε ότι πρέπει να επιταχυνθεί η απορρόφη-
ση κοινοτικών κονδυλίων για αντιµετώπιση
φυσικών καταστροφών. 

Από την πλευρά του ο ευρωβουλευτής από
το ΠΟΤΑΜΙ, Μιλτιάδης Κύρκος επισήµανε ότι
χώρες που βρίσκονται σε πρόγραµµα προσα-
ρµογής, δε θα πρέπει να δεσµεύονται από το
όριο για το Ταµείο Αλληλεγγύης.

Την άρση όλων των ορίων και περιορισµών
του Ταµείου Αλληλεγγύης προκειµένου να
αποζηµιωθούν οι πληγέντες, τα εργατικά λαϊκά
νοικοκυριά κι οι αυταπασχολούµενοι και την
άµεση υλοποίηση αντιπληµµυρικών έργων
ζήτησε µε τη σειρά του και ο ευρωβουλευτής
του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης.

Τέλος, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νότης
Μαριάς, ζήτησε από την Επιτροπή την αποδέ-
σµευση κονδυλίων από το Ταµείο Αλληλεγγύης 

και το Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αλλά
και ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος ο
οποίος ζήτησε να αναθεωρηθεί το ανελαστικό
όριο για χρηµατοδότηση από το Ταµείο
Αλληλεγγύης προκειµένου να γίνει πιο «ανθρ-
ωπιστικός» ο µηχανισµός. 

«Είναι αδιανόητο να έχουµε νεκρούς και να
µην συντρέχουν οι προϋποθέσεις για Ταµείο
Αλληλεγγύης», είπε.

«Πράγµατι, υπάρχει αυτή η ρύθµιση που
εσείς κύριοι ευρωβουλευτές και το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο έχετε εγκρίνει. 

Ωστόσο είµαστε σε συνεχή επικοινωνία µε τις
ελληνικές Αρχές, προκειµένου να γίνει η ακρι-
βής καταγραφή των ζηµιών και να δούµε από
εκεί και πέρα πώς µπορούµε να βοηθήσουµε. 

Η καταγραφή δεν έχει γίνει ακόµη -και στην
Ιταλία είχε καθυστερήσει» απάντησε η Κ. Κρέ-
τσου στις ερωτήσεις των ευρωβουλευτών,
προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει λάβει το διά-
στηµα 2006-2017 περισσότερα από 140 εκατ.
ευρώ από το Ταµείο Αλληλεγγύης για τις συνέ-
πειες πυρκαγιών, σεισµών και πληµµυρών,
αλλά και ότι έχει λαµβάνειν ακόµα κεφάλαια για
έργα αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής και
πρόληψης κινδύνου, τα οποία για να απορρο-
φηθούν χρειάζονται νέα προγράµµατα. 

«Η Κοµισιόν θα παραµείνει στο πλευρό του
ελληνικού λαού», τόνισε η Κορίνα Κρέτσου.

ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  22
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Τ
ο CineDoc σε συνεργασία µε την Κοινωφελή
Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας (ΚΕ∆Ε) διορ-
γανώνει το διήµερο αφιέρωµα παιδικού και νεα-

νικού κινηµατογράφου CineDoc Elefsina, στις 9 και 10
∆εκεµβρίου 2017. 

Πρόκειται για ταινίες ντοκιµαντέρ και µυθοπλασίας που
απευθύνονται σε παιδιά και νέους ηλικίας 8-15 ετών, τις
οικογένειές τους καθώς και σε εκπαιδευτικούς, οι οποίες
δείχνουν τη ζωή µέσα από τα µάτια παιδιών απ’ όλο τον
κόσµο.

Το CineDoc Elefsina ξεκινάει το ταξίδι του στις χώρες
του µεταξιού, από το Κιργιστάν µέχρι το Μπαγκλαντές,
µε ιστορίες παιδιών που κάνουν τα όνειρα τους πραγµα-
τικότητα µέσα από αντίξοες κοινωνικές συνθήκες.

Στη Γιάφα, ο διάσηµος χορευτής Pierre Dulaine, προ-
σπαθεί να διδάξει σε παιδιά από το Ισραήλ και την
Παλαιστίνη πώς να χορεύουν µαζί χορούς ballroom.

Στο Πακιστάν, γνωρίζουµε την βραβευµένη µε Νόµπελ
Ειρήνης, Malala Yousafzai, η οποία τραυµατίστηκε όταν
οι Ταλιµπάν άνοιξαν πυρ εναντίον του σχολικού λεωφο-
ρείου στο οποίο επέβαινε µε τις φίλες της. 

Στη Νορβηγία, ο Μόντουλφ προσπαθεί να αντιµε-
τωπίσει τον εκφοβισµό που δέχεται από τους «σκληρ-
ούς» του σχολείου.

Οι προβολές συνοδεύονται από παράλληλες δράσεις

και συζητήσεις, καθώς και κινηµατογραφικό εργα-
στήριο που θα πραγµατοποιηθεί από την βραβευµένη
σκηνοθέτιδα Αγγελική Αριστοµενοπούλου δίνοντας
στο κοινό την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά στην τέχνη
του κινηµατογράφου. 

Επιπλέον, παιδιά από σχολεία της Ελευσίνας, θα
συµµετέχουν ενεργά στην παρουσίαση και αξιολόγ-
ηση των ταινιών ψηφίζοντας την καλύτερη ταινία του
αφιερώµατος. 

Παράλληλα, το αφιέρωµα θα δώσει τη δυνατότητα
στους εκπαιδευτικούς της ευρύτερης περιοχής της
Ελευσίνας να αποκτήσουν ένα εκπαιδευτικό εργαλείο
που µπορεί να ενθαρρύνει τον διάλογο µεταξύ των
µαθητών στην τάξη.

∆είτε το τρέιλερ εδώ: https://vimeo.com/241149925

Χώρος προβολής : 1ο και 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας,
Γυφτέα 27

Ελεύθερη Είσοδος | Πρόσβαση για ΑµεΑ
Οι ταινίες προβάλλονται µε ελληνικούς υπότιτλους.

Φέτος, για δεύτερη φορά στην ιστορία του, το Φεστιβάλ
«CineDoc» φιλοξενεί µια ιδιαίτερη ενότητα µε θέµα «Αφι-
έρωµα Παιδικού & Νεανικού Κινηµατογράφου». Η ενότ-
ητα αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους. Πρόκειται ουσια-
στικά για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ που
ασχολείται µε την εκπαίδευση και την απασχόληση.
Μερικοί από τους στόχους της προσπάθειας αφορούν:
Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθ-
ρώπινου δυναµικού της χώρας, στη βελτίωση της ποιότ-
ητας της εκπαίδευσης, της ∆ια Βίου Μάθησης, της ευαι-
σθητοποίησης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, στη
σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και
στην ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής και της κοι-
νωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά οµάδων (ΕΚΟ). 

Το κινηµατογραφικό αφιέρωµα Παιδικού & Νεανικού
Κινηµατογράφου πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των
επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια του Ευρωπαϊ-
κού Κοινωνικού Ταµείου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το CineDoc:
www.cinedoc.gr & info@cinedoc.gr

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΗΜΕΡΟΥ – CineDoc
ELEFSINA

Ντοκιµαντέρ – Μυθοπλασία - για παιδιά 8-15 ετών

ΣΑΒΒΑΤΟ 09/12   
16.00 - Στον πυρετό των αλόγων | 25’ ηλικίες: 10+
Ο Ντανιάρ, 12 χρονών, προσπαθεί να εξηµερώσει ένα

νεαρό άγριο άλογο στα βουνά του Κιργιστάν. 

16.25 - Η ζωή είναι παραλία | 23’  ηλικίες: 8+
Ο Τζάβες, 11 ετών από το Μπαγκλαντές, ονειρεύεται

να κερδίσει έναν µεγάλο αγώνα surf. 
Θα ακολουθήσει διαδραστική παρουσίαση surf σε

συνεργασία µε το Ikaria Surf School. 

17.15 - Σκληρά παιδιά | 74’ ηλικίες: 10+
O Μόντουλφ και η Λιζ γίνονται φίλοι για να αντιµε-

τωπίσουν τους «σκληρούς» του σχολείουN 
Θα ακολουθήσει βιωµατικό εργαστήριο για τον σχολικό

εκφοβισµό µε τη θεατρολόγο και συγγραφέα Μάγια ∆ελ-
ηβοριά.

19.15 -Χορεύοντας στη Γιάφα | 90’ ηλικίες: 8+
Ένας διάσηµος χορευτής διδάσκει σε παιδιά από το

Ισραήλ και την Παλαιστίνη πώς να χορεύουν µαζί.
Θα ακολουθήσει διαδραστικό εργαστήρι λάτιν σε συνε-

ργασία µε το The Dance Club Ελευσίνας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/12 - 11.00
Ραφίκι | 75’ ηλικίες: 8+
Τρεις αχώριστες φίλες στη Νορβηγία ανυποµονούν να

έρθουν τα Χριστούγεννα. Μια µέρα όµως η Ναΐσα εξαφ-
ανίζεται...

Θα ακολουθήσει κινηµατογραφικό εργαστήριο µε την
σκηνοθέτιδα Αγγελική Αριστοµενοπούλου. 

16.00 : Το όνοµα µου είναι Μαλάλα | 88’ η λ ι κ ί ε ς :
12+

Η ζωή της 17χρονης Μαλάλα, η οποία επιβίωσε από
επίθεση των Ταλιµπάν και τιµήθηκε µε το Νόµπελ Ειρήν-
ης. Σε συνεργασία µε το κανάλι Νational Geographic.

18.00 :Πρώτη θέση | 91’ ηλικίες: 10+
Έξι ταλαντούχοι χορευτές προετοιµάζονται για το Youth

America Grand Prix. 

19.30 -Ανακοίνωση Βραβείου Καλύτερης Ταινίας από
την παιδική κριτική επιτροπή.

ΑΑφφιιέέρρωωµµαα  ΠΠααιιδδιικκοούύ  &&  ΝΝεεααννιικκοούύ  ΚΚιιννηηµµααττοογγρράάφφοουυ
9 & 10 ∆εκεµβρίου το CineDoc ταξιδεύει στην Ελευσίνα
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∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ∆εύτερη ανθρωπιστική δράση 
αλληλεγγύης στους πληγέντες της Μάνδρας 

Την Μάνδρα επισκέφθηκε την Τετάρτη 29
Νοεµβρίου 2017 ο ∆ήµαρχος Πεντέλης
∆ηµήτρης Στεργίου-Καψάλης προκειµένου

να παραδοθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου
η δεύτερη δόση βοήθειας µε είδη σίτισης, ρουχισµού
και υπόδησης για τους πληγέντες από τις φονικές
πληµµύρες κατοίκους της και να ενηµερωθεί για την
κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

Τον ∆ήµαρχο υποδέχθηκαν η ∆ήµαρχος Μάνδρας
κα Ιωάννα Κριεκούκη και ο Γενικός Γραµµατέας του
∆ήµου κ. Στάθης Ραγκούσης που τον ενηµέρωσαν για
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι και τις
προσπάθειες που γίνονται για να επανέλθουν και πάλι
στους κανονικούς τους ρυθµούς.

Ευχαριστούµε τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσµα του ∆ήµου και έδειξαν έµπρακτα την αλληλεγγύη τους στηρίζοντας τους δοκιµαζόµενους συνανθρώπους µας στο
∆ήµο Μάνδρας.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ∆ηµάρχου Πεντέλης η Ανθρωπιστική ∆ράση Αλληλεγγύης για τους πληγέντες της Μάνδρ-
ας θα συνεχιστεί.

Περιµένουµε την προσφορά σας για την συγκέντρωση ειδών ρουχισµού και τροφίµων µακράς διάρκειας στο ∆ηµαρχείο στη
∆.Κ. Μελισσίων (Καλαµβόκη 2Α) καθηµερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από 08:00 έως 15:00.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6945705260 ∆ήµαρχος, 2132050018 Αρµόδια Υπάλληλος κα Πετσίνη Γεωργία.

ΝΝαα  µµηηνν  κκααττααρργγηηθθεείί  σσττηηνν  ππρράάξξηη  οο  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ππρροοσσααννααττοολλιισσµµόόςς  σστταα  σσχχοολλεείίαα  

Ζητά η Ένωση Συλλόγων Γονέων Αγίων Αναργύρων-Καµατερού

Με έκπληξη µας ενηµερωθήκαµε ότι στον νέο σχεδιασµό του το Υπουργείο Παιδείας, για τις υποστηρικτές
δοµές του ∆ηµόσιου Σχολείου, δεν συµπεριλαµβάνεται  πουθενά ο Ε.Π. Οι σηµερινές δοµές ΚΕΣΥΠ, που πραγ-
µατοποιούν τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, στην καλύτερη περίπτωση θα ενοποιηθούν µε άλλες δοµές
(Π.Χ. ΚΕ∆Υ), και ουσιαστικά ο δωρεάν επαγγελµατικός προσανατολισµός για τα παιδιά µας, θα καταργηθεί στην
πράξη.

Καλούµε το Υπουργείο Παιδείας , όχι µόνο να διατηρήσει  την αυτονοµία των ΚΕΣΥΠ αλλά να τις ενισχύσει, µε
αρµοδιότητες αλλά και µε προσωπικό.

Καλούµε,  γονείς να µπουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση inventory.minedu.go και  στο πεδίο για τα κέντρα
εκπαίδευσης και συµβουλευτικής υποστήριξης ΚΑΙ να δηλώσουν ότι επιθυµούν να διατηρηθούν οι δοµές των
ΚΕΣΥΠ στους χώρους που βρίσκονται σήµερα και να ενισχυθούν µε νέο προσωπικό.

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ                                       ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΤΤηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  33  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ
σσττοονν  ΟΟρρεειιββααττιικκόό  ηη  εεττήήσσιιαα  

ΑΑιιµµοοδδοοσσίίαα  ττηηςς  ΑΑννττιικκααρρκκιιννιικκήήςς
ΑΑχχααρρννώώνν  ––  ΦΦυυλλήήςς

ΠΠιισσττεεύύεεττεε  όόττιι  δδεενν  έέχχεεττεε  πποολλλλάά  νναα  ππρροοσσφφέέρρεεττεε;;
ΈΈχχεεττεε  ττοονν  ππιιοο  πποολλύύττιιµµοο  ππόόρροο  ααππόό  όόλλοουυςς::  ττηη
δδυυννααττόόττηητταα  νναα  σσώώσσεεττεε  µµιιαα  ζζωωήή  µµεε  ττηη  δδωωρρεεάά  ααίίµµαα--
ττοοςς!!  ΒΒοοηηθθήήσσττεε  νναα  µµοοιιρραασσττεείίττεε  ααυυττόό  ττοο  ααννεεκκττίίµµηηττοο
δδώώρροο  µµεε  κκάάπποοιιοονν  πποουυ  έέχχεειι  ααννάάγγκκηη..

ΣΣααςς  ππεερριιµµέέννοουυµµεε  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή,,  33  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  κκααιι
ώώρραα  1100::0000  έέωωςς  1133::0000  σσττοονν  ΟΟρρεειιββααττιικκόό  ΣΣύύλλλλοογγοο
ΑΑχχααρρννώώνν,,  ΦΦιιλλααδδεελλφφεείίααςς  111166,,  ΑΑχχααρρννέέςς..

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας &
Πολιτισµού του ∆ήµου
Ελευσίνας σε συνεργασία
µε το «Θριάσιο» Νοσοκο-
µείο και το «Σύλλογο Εθε-
λοντών Θριασίου Πεδίου»,
οργανώνει και πραγµατο-
ποιεί ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ  την   Παρασ-
κευή 1 ∆εκεµβρίου 2017
από τις  9:00 έως τις 14:00
στο κτίριο της Κοινωνικής

Υπηρεσίας του ∆ήµου Ελευσίνας (επί των οδών Εθν.Αντι-
στάσεως και Ελ.Βενιζέλου, Ελευσίνα). 

Την αιµοληψία αναλαµβάνει κινητό συνεργείο του
Θριασίου Νοσοκοµείου, το οποίο αποτελείται από επιστηµο-
νικό προσωπικό, διασφαλίζοντας την τήρηση των υγειονο-
µικών κανονισµών για την προστασία των αιµοδοτών
Η αιµοδοσία είναι πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνικής
ευαισθησίας. Tα αποτελέσµατά της σώζουν ζωές, διότι το
αίµα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται. Μόνο χαρίζεται.

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                            Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ρ. ΖΓΑΝΤΖΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ           ∆ΙΟΛΕΤΗΣ       

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



Παρασκευή 1 ∆εκεµβρίου 2017  θριάσιο-7 

Συνάντηση µε τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επι-
µελητηρίου Ελλάδας, Γιώργο Στασινό είχε
στην Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειάρχης

Ρένα ∆ούρου.
Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα ζητήµα-

τα που θέτει η τραγωδία στη ∆υτική Αττική και αφορούν
στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν άµεσα για την αντι-
µετώπιση των αναγκών των πολιτών και στην ανάληψη
πρωτοβουλιών για νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις. 

Μετά από τη συνάντηση, η Περιφερειάρχης Ρένα
∆ούρου δήλωσε: «Η συνάντησή µας µε τον Πρόεδρο
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας αποτελεί άλλον
έναν κρίκο στην αλυσίδα των συνεργειών αλληλεγγύης
και συνδροµής στους πληγέντες κατοίκους της Μάνδρ-
ας, που οικοδοµούµε στην Περιφέρειας Αττικής, µαζί µε 

τους επίσηµους συµβούλους της ελληνικής Πολιτείας
όπως το ΕΜΠ.

Είναι πεποίθησή µας ότι µόνο µε αυτόν τον τρόπο
µπορούν να αντιµετωπιστούν τόσο οι άµεσες ανάγκες
των κατοίκων των πληγεισών περιοχών της ∆υτικής
Αττικής όσο και τα δοµικά προβλήµατα που αφορούν,
µεταξύ άλλων, και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για
νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις έτσι ώστε να µην ξανακ-
τίσουµε µόνο τη Μάνδρα αλλά και το κράτος. 

Με τον Πρόεδρο κ. Στασινό συζητήσαµε ζητήµατα
που αφορούν ακριβώς την ανάληψη κοινών πρωτοβου-
λιών σχετικά µε την αντιµετώπιση του πλέγµατος των
θεµάτων που θέτει η τραγωδία στη ∆υτική Αττική, µέσα
από κρίσιµα έργα υποδοµής για την ασφάλεια των
πολιτών και των περιουσιών τους».

ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΕΕΣΣΤΤΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΩΩΝΝ
ΧΧΑΑΪΪ∆∆ΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ

ΗΕστία Κρητών Χαϊδαρίου και ο ∆ήµος Χαϊδαρίου σας
προσκαλούν στις εκδηλώσεις για την 151η Επέτειο του
Ολοκαυτώµατος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου και την 104η

Επέτειο Ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα που θα γίνουν το
Σάββατο 2 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 19:30 στην αίθουσα της
Εστίας Κρητών Χαϊδαρίου (Αγωνιστών Στρατοπέδου 103, τηλέφ-
ωνο 2105818008).
Το πρόγραµµα της εκδήλωσης περιλαµβάνει επιµνηµόσυνη
δέηση για τους πεσόντες, χαιρετισµό του Προέδρου της Εστίας,
κ. Αποστ. Χριστοδουλάκη, χαιρετισµό του ∆ηµάρχου Χαϊδαρίου,
κ. Μιχάλη Σελέκου, οµιλία για το ιστορικό του Ολοκαυτώµατος
και της Ένωσης από τον Γιάννη Περάκη, ∆ηµοτικό Σύµβουλο
Αιγάλεω και Πρόεδρο του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου
Αιγάλεω καθώς επίσης και προβολή DVD (Κρήτη - Πορεία προς
την Ένωση 1821 - 1913).
ΘΘαα  αακκοολλοουυθθήήσσεειι  κκααλλλλιιττεεχχννιικκόό  ((µµοουυσσιικκόό  ––  χχοορρεευυττιικκόό))
ππρρόόγγρρααµµµµαα  κκααιι  ππααρρααδδοοσσιιαακκόό  ττρρααττάάρριισσµµαα..
ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΗΗ

Ν. Ανδρουλάκης: 
Οχι µικροπολιτική πάνω από την 
τραγωδία στη ∆υτική Αττική
Άµεση απορρόφηση κονδυλίων, 
ώστε να υπάρξει ταχύτατη ανακούφιση 
των οικογενειών  

«Μια τέτοια τραγωδία δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από
κανέναν για µικροπολιτική» ανέφερε ο ευρωβουλευτής
του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην παρέµβαση που
έκανε στην Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
κατά τη διάρκεια της έκτακτης συζήτησης που έγινε για τις
φονικές πληµµύρες που έπληξαν τη ∆υτική Αττική µε
τίτλο: «Deadly floods in Attica region and disasterrelief
aid». 
Ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε ευελιξία από όλους τους αρµό-
διους φορείς, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην
Ελλάδα, προκειµένου να στηριχθούν οι οικογένειες που
επλήγησαν από την απίστευτη αυτή καταστροφή.
«Η κατάσταση είναι τραγική, πολλά σηµεία δεν είναι προ-
σβάσιµα και ακόµα και σήµερα η καταγραφή των ζηµιών
γίνεται µε δυσκολία. 

Οι ευθύνες είναι πολλές και διαχρονικές. Μια τέτοια τρα-
γωδία, όµως, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από κανέναν
για µικροπολιτική» ανέφερε χαρακτηριστικά και συµπλήρ-
ωσε πως «η απουσία οργανωµένου χωροταξικού
σχεδίου οδήγησε στην άναρχη δόµηση, πολλές φορές και
πάνω σε ρέµατα, ενώ η αδράνεια των κρατικών αρχών
για την κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων, µετά από τις
πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων, επέτειναν περαιτέρω
το πρόβληµα».
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «∆εν µπορεί το συνολικό
ΑΕΠ της Περιφέρειας Αττικής να γίνει εµπόδιο στην αξιο-
ποίηση κονδυλίων, ειδικά όταν οι συγκεκριµένες περιοχές
είναι από τις πιο αδύναµες οικονοµικά».
Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε απ’

όλους να κοιτάξουν µπροστά και να προχωρήσουν σε
άµεσες ενέργειες για την απορρόφηση κονδυλίων, ώστε
να υπάρξει ταχύτατη ανακούφιση των οικογενειών που
έχασαν τους ανθρώπους τους αλλά και όσων είδαν την
περιουσία τους να χάνεται.

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής 
µε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για τη Μάνδρα
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Τ
ην  προβολή των  πολιτικών  θέσεων  και των
προτάσεων  της ΚΕ∆Ε σχετικά µε το ζήτηµα
της µεταρρύθµισης στο µον τέλο λειτουργίας

του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης,
προσδιόρισε ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης,
ως το βασικό στόχο του Ετήσιου Τακτικού Συν ε-
δρίου της Έν ωσης που ξεκίν ησε χθες 30 Νοεµ-
βρίου, σε Συν έν τευξη Τύπου που παραχώρησε
στα Ιωάν ν ιν α.

Στη Συν έν τευξη Τύπου παρέστη και ο Πρόεδρ-
ος της ΠΕ∆ Ηπείρου και ∆ήµαρχος Ηγουµεν ίτσας
Γ. Λώλος.

Αιχµή της µεταρρύθµισης η αποκέντρωση
πόρων και η τοπική ανάπτυξη

Ο κ. Πατούλης, σύµφων α µε αν ακοίν ωση της ΚΕ∆Ε,
υπογράµµισε πως η προωθούµεν η µεταρρύθµιση θα
πρέπει ν α έχει ως βασικούς άξον ες την  αποκέν τρωση
πόρων  και αρµοδιοτήτων  προς την  Τοπική Αυτο-
διοίκηση, την  προώθηση της τοπικής αν άπτυξης και
την  εν ίσχυση της κοιν ων ικής συν οχής.

Στόχος είν αι ν α γίν ει η Αυτοδιοίκηση κεν τρικός
πυλών ας της ν έας αν απτυξιακής πορείας της χώρας,
τόν ισε και πρόσθεσε χαρακτηριστικά:

«Όλοι µαζί εν ωµέν οι, µε αποφασιστικότητα, θα επι-
βεβαιώσουµε την  πρόθεση µας ν α αλλάξουµε το Κρά-
τος, τις ζωές µας, την  Ελλάδα, όπως είν αι και το κεν -
τρικό µήν υµα του Συν εδρίου µας».

O Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε εστίασε στην  αν άγκη οι ∆ήµοι
ν α διαχειρίζον ται οι ίδιοι τα χρήµατα που σχετίζον ται
µε την  αν άπτυξη των  τοπικών  κοιν ων ιών  και ν α
έχουν  αποφασιστικό ρόλο, στο σχεδιασµό των  έργων
και παρεµβάσεων  που χρηµατοδοτούν ται από τα ευρ-
ωπαϊκά και εθν ικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα, είτε
είν αι ΕΣΠΑ, είτε Πρόγραµµα ∆ηµοσίων  Επεν δύσεων .

Eπισήµαν ε ότι πρέπει ν α γίν ει έν α πραγµατικά ν έο
ξεκίν ηµα στη σχέση συν εργασίας, µεταξύ Κεν τρικής
Εξουσίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε στόχο την  

έν αρξη εν ός ουσιαστικού διαλόγου που θα οδηγήσει
στην  Μεταρρύθµιση του Κράτους. Στο επίκεν τρο,
όπως επισήµαν ε, θα πρέπει ν α είν αι η µεταφορά
πόρων  και αρµοδιοτήτων  προς την  Τοπική Αυτο-
διοίκηση Α’ βαθµού.

«∆ικά µας είν αι τα χρήµατα, αν ήκουν  σε όλους τους
Έλλην ες. ∆εν  µπορούν  ν α είν αι παρκαρισµέν α στις
Περιφέρειες και ν α αν αλών ον ται σε έργα ήσσον ος
σηµασίας, χωρίς ισόρροπα και αξιοκρατικά κριτήρια».

Στο Συν έδριο, όπως τόν ισε ο κ. Πατούλης, θα
συζητηθούν  και άλλα θέµατα που απασχολούν  το
σύν ολο των  αιρετών  της χώρας, όπως τα οικον οµικά
των  δήµων , η εν ίσχυση της καταστατικής θέσης των
αιρετών  και η τοπική αν άπτυξη. Ειδικότερα, θα αν α-
πτυχθούν  θεµατικές εν ότητες που σχετίζον ται µε τα
«έξυπν α» συστήµατα διαχείρισης στους ΟΤΑ, την  κοι-
ν ων ική πολιτική, την  υγεία, την  απασχόληση, το µετα-
ν αστευτικό ζήτηµα, τις προληπτικές µορφές ελέγχου
στους ΟΤΑ, το περιβάλλον  και την  πολιτική προ-
στασία.

Επιπρόσθετα θα παρουσιαστούν  οι µελέτες που
εκπόν ησε το Ιν στιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ)
για λογαριασµό της ΚΕ∆Ε για τα ευρωπαϊκά εκλογικά
συστήµατα και τη φορολογική αποκέν τρωση.

Παράλληλα αν αφέρθηκε στην  καιν οτόµο πρωτοβου-
λία της ΚΕ∆Ε ν α απευθύν ει ερωτηµατολόγιο στους αιρ-
ετούς για όλα τα µεγάλα ζητήµατα που απασχολούν  την
Αυτοδιοίκηση. Όπως επισήµαν ε η αν ταπόκριση ήταν
εν τυπωσιακή καθώς η ΚΕ∆Ε δέχθηκε πάν ω από 2.000
απαν τήσεις, τα συµπεράσµατα των  οποίων  θα αποτε-
λέσουν  µέρος των  θέσεων  που θα κατατεθούν  στο
Συν έδριο.

«Είµαστε υπέρ των προληπτικών ελέγχων στους
ΟΤΑ»

Ο κ. Πατούλης αν αφέρθηκε και στο θέµα των  προλ-
ηπτικών  ελέγχων  στους ∆ήµους τον ίζον τας ότι η ΚΕ∆Ε
δίν ει ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχετικό ζήτηµα. Σε αυτή
την  κατεύθυν ση στο Συν έδριο έχει προβλεφθεί ειδική
θεµατική εν ότητα για τις Προληπτικές Μορφές Ελέγχου:
∆ιοικητικό Βάρος η Αν αγκαιότητα. Κληθείς ν α σχολιάσει
τις αιχµές για κρούσµατα αδιαφάν ειας στους ∆ήµους
τόν ισε χ αρακτηριστικά: «∆εν  πιστεύουµε ότι
υπάρχουν  ηθικές κεν τρικές κυβερν ήσεις και αν ήθικοι
αυτοδιοικητικοί. Καλούµε την  κυβέρν ηση ν α µην  επι-
τρέψει ν α σταµατήσουν  οι έλεγχοι, αρκεί ν α έχουν
προληπτικό χαρακτήρα και όχ ι κατασταλτικό.

«Θέλουµε απλή λογική στη λειτουργία του Κράτο-
υς και όχι απλή αναλογική»

Ερωτηθείς σχετικά µε το εν δεχόµεν ο καθιέρωσης της
απλής αν αλογικής στο εκλογικό σύστηµα, επισήµαν ε τα
εξής: «Θέλουµε απλή λογική στη λειτουργία του Κράτο-
υς, και όχ ι απλή αν αλογική στις εκλογές της Αυτο-
διοίκησης. ∆εν  είν αι κυρίαρχο ζήτηµα η αλλαγή του
εκλογικού ν όµου, αλλά η εν ίσχυση της οικον οµικής
αν εξαρτησίας και λειτουργικής µας αυτοτέλειας». Κατ-
ηγορηµατικά αν τίθετη είν αι η ΚΕ∆Ε και στο εν δεχόµε-
ν ο θέσπισης ορίου θητειών  ή µείωσης της θητείας από
5 σε 4 έτη, όπως τόν ισε ο κ. Πατούλης επισηµαίν ον -
τας : «Αν  µπει όριο στις θητείες των  αιρετών  της Αυτο-
διοίκησης, το ίδιο όριο θα πρέπει ν α µπει και για τους
βουλευτές».

ΚΕ∆Ε: Υπέρ προληπτικών ελέγχων στους ΟΤΑ και κατά της απλής αναλογικής
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Το Σάββατο θα κριθεί η έκβαση αλλά
και η διάρκεια των εν εξελίξει διαπραγ-
µατεύσεων των ελληνικών Αρχών µε
τους θεσµούς. Οι συνοµιλίες
συνεχίζουν να διεξάγονται σε θετικό
κλίµα, µε αρκετά ζητήµατα ωστόσο να
παραµένουν προς διευθέτηση

Ωστόσο οι δανειστές ζητούν να θεσπι-
σθεί µέχρι τον Μάιο του 2018 διάταξη η
οποία θα ορίζει ότι η µείωση του αφορ-
ολόγητου ορίου στις 5.600 ευρώ, που
έχει προγραµµατισθεί για το 2020, µπο-
ρεί να επισπευσθεί για το 2019, εφόσον
το ∆ΝΤ κρίνει ότι δεν είναι εφικτή η
επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων.
Σε µία τέτοια περίπτωση, η αύξηση της φορο-
λογίας ακόµη και για χαµηλόµισθους θα είναι της
τάξεως των 650 ευρώ ετησίως.

Στις συζητήσεις, ο ρόλος του ∆ΝΤ φαίνεται να
περιορίζεται αισθητά, µε τους εκπροσώπους του
να παρατηρούν την Ελλάδα και τους εταίρους της
να «βάζουν αρκετό νερό στο κρασί τους» ακόµη
και σε σηµαντικά ζητήµατα µεταρρυθµίσεων. Αυτό
που φαίνεται να ενδιαφέρει περισσότερο το Ταµείο
είναι η τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων σε ζητή-
µατα όπως οι πλειστηριασµοί και η εγγύηση επίτε-
υξης των δηµοσιονοµικών στόχων. 

Στο πλαίσιο αυτό, παραµένει εξαιρετικά πιθανό
το ενδεχόµενο να συµπεριληφθεί στο τελικό κείµε-
νο της συµφωνίας όρος που θα µεταφέρει τη µείω-
ση του αφορολόγητου νωρίτερα από το 2019, σε
περίπτωση µη επίτευξης των δηµοσιονοµικών
στόχων.

Κάτι τέτοιο όπως είχαν γράψει τα dikaiologitika
news το ενδεχόµενο να εφαρµοστεί ένα χρόνο
νωρίτερα, από την 1η-1-2019 αντί από την 1η-1-
2020, η µείωση των αφορολογήτων ορίων εισοδή-
µατος των µισθωτών, των συνταξιούχων και των
κατ’ επάγγελµα αγροτών, αλλά σε ύψος µικρότερο

από τα 2.954 ευρώ που προβλέπεται, εφό-
σον διαπιστωθεί ότι είναι αδύνατη η επίτε-
υξη του στόχου του κρατικού προϋπολογι-
σµού για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του
ΑΕΠ στο τέλος του 2018 επισήµαινε µεταξύ
πολλών άλλων η απολογιστική έκθεση της
Κοµισιόν για την πορεία υλοποίησης του
Μνηµονίου ΙΙΙ.

Πάντως το Σάββατο θα αξιολογηθεί πόσο
κοντά σε τεχνική συµφωνία βρίσκονται οι
δύο πλευρές. Το πιθανότερο είναι οι θεσµοί
να παραµείνουν άλλες 2 ή 3 µέρες στην
Αθήνα προκειµένου να κλείσει το σύνολο
των ανοικτών προαπαιτουµένων. Αυτό,
βέβαια, σηµαίνει ότι το eurogroup της ∆ευ-

τέρας θα καταγράψει τη σηµαντική πρόοδο, χωρίς
να έχει στη διάθεσή του το τελικό staff level agree-
ment. Μία τέτοια εξέλιξη ελάχιστα πάντως επηρε-
άζει το ουσιαστικό χρονοδιάγραµµα της αξιολόγ-
ησης, αφού το σηµαντικότερο κοµµάτι της διαδι-
κασίας είναι η Ελλάδα να έχει εκπληρώσει τα προ-
απαιτούµενα της συµφωνίας έως τις πρώτες µέρες
του Ιανουαρίου.

Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε πληροφορίες,  ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος αναµένεται να ζητήσει από
τους Θεσµούς την αναστολή της εφαρµογής του
µέτρου αύξησης του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΣΕ ΕΚΕΘΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
««ΒΒόόµµββαα»»  ππρρόόωωρρηηςς  µµεείίωωσσηηςς  σσττοο  

ααφφοορροολλόόγγηηττοο  ααπποο  ττοουυςς  δδααννεειισσττέέςς

ΗΗ  ΜΜάάννδδρραα  σσττηηνν  έέκκθθεεσσηη  
ττηηςς  ΕΕππιιθθεεωωρρήήττρριιααςς  
∆∆ηηµµοοσσίίααςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς
Μαρία Παπασπύρου: Οι αρµόδιες υπηρεσίες -Πολεοδοµία 
και  τµήµα Υδραυλικών Εργων της Περιφέρειας -  έχουν 
διορία να δώσουν τις σχετικές απαντήσεις µέχρι σήµερα.

Η
τραγωδία που συν τελέστηκε στη Μάν δρα, µε τις καταστροφικές πληµµύρες
και τους δεκάδες ν εκρούς αλλά και η Nov artis και οι πρακτικές στην  τιµολόγ-
ηση των  φαρµάκων , ήταν  οι κύριοι θεµατικοί άξον ες γύρω από τους οποίο-

υς κιν ήθηκε η Γεν ική Επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Μαρία Παπασπύρου, κατά
την  παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Συν τον ιστικού Οργάν ου Επιθεώρησης
και Ελέγχ ου (ΣΟΕΕ)  για το 2016.

Η κυρία Παπασπύρου έδωσε ως χ ρον ικό ορίζον τα τις αρχ ές του 2018 για την
ολοκλήρωση των  πορισµάτων  που αφορούν  τις πρακτικές τιµολόγησης φαρµάκων ,
σε σχ έση µε την  έρευν α για τη Nov artis, αλλά και αυτών  για την  υπόθεση του
ΚΕΕΛΠΝΟ_ δικογραφίας που µετρά µέχ ρι στιγµής 250.000 έγγραφα. Στο πλαίσιο της
τελευταίας υπόθεσης, η κυρία Παπασπύρου άφησε αιχ µές για φακέλους που έλει-
παν  από το Κέν τρο, αλλά «µπορούν  ν α αν ακτηθούν  και θα αν ακτηθούν ».

Αν αφερόµεν η στη Μάν δρα, η Γεν ική Επιθεωρήτρια έκαν ε γν ωστό ότι έχ ει οριστεί
µικτό κλιµάκιο ελέγχ ου, προκειµέν ου για : 

- τον  έλεγχ ο του προγραµµατισµού και της υλοποίησης των  έργων  που διαχ ρον ι-
κά έχ ουν  επηρεάσει µε οποιον δήποτε τρόπο την  αν τιπληµµυρική προστασία της
περιοχ ής αλλά και 

- τη διαπίστωση πράξεων  και παραλείψεων  των  φορέων  της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
που τυχ όν  συν έβαλαν  στην  εκδήλωση των  καταστροφικών  φαιν οµέν ων .

Οι αρµόδιες υπηρεσίες -Πολεοδοµία και  τµήµα Υδραυλικών  Εργων  της Περιφέρει-
ας - έχ ουν  διορία ν α δώσουν  τις σχ ετικές απαν τήσεις µέχ ρι αύριο.

Παράλληλα, όπως είπε η κυρία Παπασπύρου, θα ελεγχ θούν  όλα τα ρέµατα της
Αττικής προκειµέν ου ν α διαπιστωθεί  αν  έχ ουν  µπαζωθεί και ποιος φέρει την
ευθύν η από πλευράς δηµόσιων  υπηρεσιών . 

Με το ν έο έτος αν αµέν εται - κατά την  ίδια πάν τα - ν α είν αι έτοιµο και το  πόρι-

σµα που αφορά παράν οµες ελλην οποιήσεις στη χ ώρα µας. Από τις 137.000 που
έχ ουν  γίν ει συν ολικά τα τελευταία επτά χ ρόν ια, στο «µικροσκόπιο» των  ελεγκτών
έχ ουν  µπει  αυτές  των  τελευταίων  3 ετών . Σύµφων α µε καταγγελίες που έχ ουν
περιέλθει στους ελεγκτές,  οι εµπλεκόµεν οι δηµόσιοι υπάλληλοι ελάµβαν αν  από
3.000 έως 5.000 ευρώ το «κεφάλι». 

Σχ ολιάζον τας συν ολικά το περιεχ όµεν ο της Έκθεσης, η κυρία Παπασπύρου δήλω-
σε ότι οι 12 επιθεωρητές που υπηρετούν  στην  υπηρεσία, επεξεργάστηκαν  1.688
υποθέσεις, οι περισσότερες εκ των  οποίων  σχ ετίζον ταν  µε θέµατα διαχ είρισης
δηµοσίου χ ρήµατος, παραβίασης διοικητικών  διαδικασιών , πολεοδοµίας, δηµοσίων
έργων , προµηθειών  και αδειών  λειτουργίας καταστηµάτων .

Η ίδια δεν  παρέλειψε ν α αν αφερθεί και στις δυσκολίες που αν τιµετωπίζουν  από
την  κατάθεση µην ύσεων  σε βάρος τους, για αν ύπαρκτα αδικήµατα, από πρόσωπα
που έχ ουν  λόγους ν α παρακωλύουν  τους ελέγχ ους.
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Από σήµερα Παρασκευή 1-12-2017
ο ΟΑΣΑ τροποποιεί – επεκτείν ει
την  διαδροµή της λεωφορειακής
γραµµής 891 – ΑΙΓΑΛΕΩ –
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΣΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ.

Η γραµµή µετον οµάζεται σε: 891 –
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – ΑΙΓΑΛΕΩ –
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΣΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ.

Kατεύθυν ση προς Αγ. Βαρβάρα:

Από Ιερά Οδό, αριστερά Αγ.
Μαρίν ας, αριστερά Νέστου (ν έα
αφετηρία) στο Νοσοκοµείο – κοιν ή
µε αφετηρία γραµµής 892.

Kατεύθυν ση προς Στ. Αττικής:

Από Νέστου, αν αστροφή στη µικρή
πλατεία, Νέστου, αριστερά ∆ωδεκα-
ν ήσου, δεξιά Βύρων ος, αριστερά
28ης Οκτωβρίου, δεξιά Ελ. Βεν ιζέ-
λου, δεξιά Ιερά Οδός, συν έχ εια
καν ον ικά.

Καταργείται η στάση:

Κωδικός  070010, ον οµασία
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ, δρόµος
ΙΕΡΑΣ Ο∆ΟΥ, προηγούµεν ος δρό-
µος ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, επόµεν ος
δρόµος ΚΑΛΒΟΥ.

Ιδρύον ται οι στάσεις:

Κατεύθυν ση προς Αγία Βαρβάρα:

Κωδικός 010008, ον οµασία 1Η ΑΓ.
ΜΑΡΙΝΑΣ, δρόµος ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ,

προηγούµεν ος δρόµος ΚΑΤΣΑΡΟΥ,
επόµεν ος δρόµος
ΕΝ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ γραµµές 837,
866, 876, 892.

Κωδικός , 010080, ον οµασία
ΑΦΕΤΗΡΙΑ, δρόµος ΝΕΣΤΟΥ,
προηγούµεν ος δρόµος
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ, επόµεν ος δρό-
µος ΕΝ.ΨΑΡΩΝ, γραµµή 892.

Κατεύθυν ση προς Πλ. Αττικής:
Κωδικός 010080, ον οµασία
ΑΦΕΤΗΡΙΑ, δρόµος ΝΕΣΤΟΥ,
προηγούµεν ος δρόµος
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ, επόµεν ος δρό-
µος ΕΝ.ΨΑΡΩΝ, γραµµή 892.

Κωδικός 010027, ον οµασία 28ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, δρόµος 28ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, προηγούµεν ος δρό-
µος ΕΝ.ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ, επόµεν ος
δρόµος ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,
γραµµή 830.

Κωδικός 010025, ον οµασία
ΚΟΛΩΝΕΣ, δρόµος
ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, προη-
γούµεν ος δρόµος ΕΥΡΥΜΑΝΘΟΥ,
επόµεν ος δρόµος ΙΕΡΑΣ Ο∆ΟΥ,
γραµµές 837, 892.

Κωδικός 010026, ον οµασία
ΣΤΡΟΦΗ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ, δρόµος
ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, προη-
γούµεν ος δρόµος ΕΥΡΥΜΑΝΘΟΥ,
επόµεν ος δρόµος ΙΕΡΑΣ Ο∆ΟΥ,
γραµµή 837.

Κωδικός 010085, ον οµασία
ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ, δρόµος ΙΕΡΑΣ
Ο∆ΟΥ, προηγούµεν ος δρόµος
ΚΡΗΝΗ, επόµεν ος δρόµος ΑΓ.
ΜΑΡΙΝΑΣ, γραµµές 803, 836, 837,
866, 876, 892, Α16.

Περισσότερες πληροφορίες δίδον ται
στο πληροφοριακό κέν τρο ΟΑΣΑ
τηλ. 11 185

Α.Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 2012
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 

ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ"

Τ
ο Σάββατο 2/12
η οµάδα Α.Ο
Π Η Γ Α Σ Ο Σ

ΘΡΙΑΣΙΟΥ 2012 θα
δώσει  Φιλανθρωπικό
Αγώνα για τους
πληµµυροπαθείς Ανθ-

ρώπους της Μάνδρας µε
την οµάδα Ιάσων Ιλίου

(τµήµα Παγκορασίδων
ηλικίες 7 - 10 ετών ) 

Στο γήπεδο Γ.Ρουµελιώτης
(Ελευσίνα) και ώρα 10:20.

Σκοπός του παιχνιδιού η Συλλογή Τροφίµων -
ρούχων - Νερών - Γάλατα - Πάνες - Κουβέρτες 

και γενικότερα χρήσιµων πραγµάτων Που θα
δοθούν σε οικογένειες που έχουν Μεγάλη ανάγκη.

Το γραφείο της οµάδος ( εντός γηπέδου ) θα
είναι ανοιχτό Τις ώρες 9:00 - 13:00 για την
Συλλογή διαφόρων πραγµάτων.

Όποιος/α θέλει να βοηθήσει,µπορεί να φέρει το
οτιδήποτε.

"Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 
ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ"

" ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ "

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  

Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, έν ας από τους µεγαλύτερους βιοµηχ αν ικούς και
εµπορικούς Οµίλους στην  Ελλάδα, επιθυµεί ν α προσλάβει Τεχνίτες Συντήρησης,
προκειµέν ου ν α τους απασχ ολήσει σε εργασίες συν τήρησης εξοπλισµού πεδίου
στις Βιοµηχ αν ικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίν ας. 

Οι θέσεις εργασίας είν αι οι εξής: 

Τεχνίτες Συντήρησης/Ηλεκτρολόγοι (ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΘΕΣΗΣ: ΤΣΗ-1 και ΤΣΗ-2)
Τεχνίτες Συντήρησης/Οργάνων (ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΘΕΣΗΣ: ΤΣΟ-1 και ΤΣΟ-2)
Τεχνίτες Συντήρησης/Μηχανοτεχνίτες (ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΘΕΣΗΣ: ΤΣΜΗΧ-1 και ΤΣΜΗΧ-
2)

Οι εν διαφερόµεν οι που πληρούν  τα απαραίτητα προσόν τα και τις προϋποθέσεις
οποιασδήποτε προκήρυξης, καλούν ται ν α συµπληρώσουν  και ν α υποβάλλουν
την  ηλεκτρον ική αίτηση πρόσληψης, συν οδευόµεν η από πρόσφατη φωτογραφία
τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αν αφέρον ται στις προκηρύξεις στη
διεύθυν ση: 
http://www.helpe.gr (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 
https://www.helpe.gr/Human-Resources/Recruitment/career-opportunities/joban-
nouncements/, ακολουθών τας τις σχ ετικές οδηγίες.

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται 
η 17η  ∆εκεµβρίου 2017

Προσοχή: οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση µόνο για
έναν (1) από τους έξι (6) κωδικούς  των ανωτέρω θέσεων. 

Αλλάζει η διαδροµή της λεωφορειακής γραµµής 891Αλλάζει η διαδροµή της λεωφορειακής γραµµής 891
Από σήµερα 1-12-2017 ο ΟΑΣΑ επεκτείνει τη ΑΙΓΑΛΕΩ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΣΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΠΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΦΙΛΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΒΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΡΟΤΣΙ∆ΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Έρχεται η «Happy Friday» 
στα ∆ηµοτικά Σχολεία 

Τ
η δυνατότητα να αφήνουν οι µαθητές την
τσάντα τους στο σχολείο µία Παρασκευή το
µήνα δίνει πρόγραµµα του υπουργείου

Παιδείας, το οποίο θα εφαρµοστεί σταδιακά σε
όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία της χώρας.

Το πρόγραµµα «Τσάντα στο σχολείο» έχει εφα-
ρµοσθεί ήδη πιλοτικά σε 25 δηµόσια ∆ηµοτικά
Σχολεία, σε Αττική, Αιτωλοακαρνανία, Κρήτη κ.α
και από το 2018 θα επεκταθεί στα περίπου 4.400
∆ηµοτικά της χώρας.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο υπουργός Παιδείας,
Κώστας Γαβρόγλου, οι µαθητές ∆ηµοτικού θα
µπορούν να αφήνουν την τσάντα τους στο σχολείο
µία Παρασκευή κάθε µήνα, ώστε να έχουν περισ-
σότερο ελεύθερο χρόνο µέσα στο Σαββατοκύρια-
κο.

Ο ∆ιευθυντής Σπουδών Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Γιώρ-
γος Πολίτης διευκρίνισε, ωστόσο, ότι όποιος
µαθητής το επιθυµεί, θα µπορεί να πάρει την
τσάντα του στο σπίτι.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά την πιλοτική εφαρ-
µογή του προγράµµατος σε 25 ∆ηµοτικά, ελάχι-
στες ήταν οι περιπτώσεις µαθητών και γονιών
που δενN θέλησαν να αφήσουν την τσάντα στο
σχολείο!

Η σχετική υπουργική απόφαση αναµένεται να
εκδοθεί στις αρχές του 2018.

Αρχικά, ο σύλλογος διδασκόντων θα µπορεί να
εφαρµόσει το πρόγραµµα για ένα Σαββατοκύριακο
το µήνα, ωστόσο το υπουργείο Παιδείας σχεδιά-
ζει να αυξήσει προαιρετικά, και µε απόφαση του
συλλόγου, σε δύο το µήνα τιςN «Happy Fridays»
των µαθητών.

Άγιος Γεώργιος Νέας Περάµου:

ΛΛεειιττοουυρργγεείί  σσχχοολλήή  γγοοννέέωωνν  
σσττοονν  εεννοορριιαακκόό  ννααόό

Από τον  εν οριακό ν αό Αγίου Γεωργίου Νέας Περάµου αν ακοιν ών εται ότι
από φέτος θα λειτουργήσει, για πρώτη φορά στην  εν ορία, σχολή γον έων
προκειµέν ου ν α βοηθήσει και ν α στηρίξει την  οικογέν εια η οποία σήµε-
ρα διέρχεται κρίση και διαβρών εται.
Την  ∆ευτέρα, 27 Νοεµβρίου, πραγµατοποιήθηκε ο αγιασµός και ακο-
λούθησε το πρώτο µάθηµα.
Καλούν ται οι γον είς ν α συµµετάσχουν  στη ν έα αυτή προσπάθεια της εν ο-
ρίας για το καλό των  παιδιών 48

Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ ΣΕΒΕ και Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ ΣΕΒΕ και FBTIFBTI
για την ανάπτυξη σιδηροδροµικής µεταφοράς Ελλάδας-Βουλγαρίας

Μ
νηµόνιο Συνεργασίας (MOU) υπέγραψε ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) µε τον Βουλγαρικό φορέα FBTI – Forum for
Balkan Transport & Logistics. Το Μνηµόνιο Συνεργασίας υπέγρα-

ψαν ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ ∆ρ. Κυριάκος Λουφάκης και ο πρόεδρος του FBTI
κ. Metafchiev Petar.Σκοπός του ΜOU, που εν ισχύει τη διεθνή δικτύωση του
ΣΕΒΕ, είναι η συνεργασία των δύο φορέων στην δηµιουργία ενός δικτύου
µεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια και των
µεταφορικών εταιριών, χρησιµοποιώντας ειδικά και γεν ικά συστήµατα υπο-
δοµών και ανταλλάσσοντας πληροφορίες, τεχνολογία και καλές πρακτικές
στον τοµέα της µεταφοράς που σχετίζεται άµεσα και επηρεάζει την ανταγω-
ν ιστικότητα των εξαγωγών.

Η υπογραφή του MOU έλαβε χώρα στις 27.11.2017 στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο µιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας συνάν-
τησης εργασίας µε εκπροσώπους από τον τοµέα της σιδηροδροµικής µεταφοράς και των εξαγωγών. Σκοπός της συνάντησης
ήταν η συζήτηση προβληµάτων, προοπτικών και τρόπων βελτίωσης της σιδηροδροµικής µεταφοράς προς και από τη Βου-
λγαρία και πέρα από αυτή ώστε να γίνει πιο εύκολη και πιο ανταγωνιστική.

Από ελλην ικής πλευράς συµµετείχαν εκπρόσωποι των εταιριών KUEHNE + NAGEL Α.Ε., Rail Cargo Logistics–Goldair S.A.
και Schenker S.A. καθώς και ο κ. Σωτήρης Θεοφάνης, Συντον ιστής της Κοινοπραξίας DIEP GmbH – Terminal Link SAS –
BELTERRA Investments (η συµµετοχή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν κατέστη τελικώς δυνατή για αντικειµεν ικούς λόγους). Από βου-
λγαρικής πλευράς, πέρα από τους εκπροσώπους του FBTI, συµµετείχαν εκπρόσωποι των εταιριών Bulgarian Railway
Company, Bulmarket Cargo Bulgaria, DB Schenker Cargo Bulgaria και BDZ Bulgarian Stated Railways.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ ∆ρ. Κυριάκος Λουφάκης τόν ισε την γεωστρατηγικής σηµασίας σύνδεση µεταξύ
Ελλάδας - Βουλγαρίας καθώς αποτελεί δρόµο πρόσβασης προς τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, τις χώρες της πρώην Σοβιε-
τικής Ένωσης καθώς και προς την Κεντρική Ευρώπη. Επίσης, το λιµάν ι της Θεσσαλονίκης εµπεριέχει περισσότερες ευκαιρίες
για επενδύσεις και ανάπτυξη από µεταφορικές εταιρίες σε σχέση µε το λιµάν ι του Πειραιά καθώς βρίσκεται 500 χλµ πιο κοντά
στην Βαλκανική χερσόνησο που αποτελεί την φυσική ενδοχώρα του. Επεσήµανε τα σηµαντικά προβλήµατα που υπάρχουν
στην σιδηροδροµική σύνδεση των δύο χωρών, τα οποία αφορούν κυρίως την έλλειψη χωρητικότητας και συχνότητας των
αµαξοστοιχιών καθώς και το υψηλό κόστος µεταφοράς.

Ο πρόεδρος του FBTI κ. Petar Mutachiev υπογράµµισε την ανάγκη υπογραφής µιας νέας διµερoύς συµφωνίας µεταξύ Ελλά-
δας –Βουλγαρίας καθώς η υπάρχουσα ισχύει από το 1964 και τόν ισε την στήριξη των βουλγαρικών αρχών στο εγχείρηµα.

Για την ανάπτυξη της σιδηροδροµικής µεταφοράς απαιτούνται πρωτίστως παρεµβάσεις σε κανον ιστικό επίπεδο και σε
επίπεδο υποδοµών, για τις οποίες εκτιµάται ότι απαιτούνται επενδύσεις της τάξης των 50 εκ.€.

Όπως τόν ισε ο κ. Θεοφάνης, οι εξελίξεις στο λιµάν ι της Θεσσαλονίκης µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης
είναι πολύ θετικές για την ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών από, προς και διαµέσου του λιµαν ιού της Θεσσαλονίκης
που αποτελεί πύλη εισόδου και εξόδου. Η υποδοµή του λιµαν ιού θα βελτιωθεί σηµαντικά µε τις επενδύσεις που προγραµ-
µατίζονται, το ίδιο και οι παρεχόµενες υπηρεσίες ώστε να αυξηθούν και τα mainstream πλοία διεθνών ναυτιλιακών γραµµών
που προσεγγίζουν το λιµάν ι.

Στην συνάντηση εργασίας αποφασίστηκε να υπάρξει συνεργασία µεταξύ των δύο φορέων
 στην προώθηση θεµάτων όπως:
· η βελτίωση της χωρητικότητας της µεταφορικής γραµµής Θεσσαλονίκη – Κούλατα –Σόφια – Βίντιν  (γνωστή και ως ∆ιάδρο-

µος IV)
· η ανάπτυξη των διαβαλκανικών σιδηροδροµικών υπηρεσιών
· η διεύρυνση της επιχειρηµατικής βάσης µεταξύ των σιδηροδροµικών διαµεταφορικών εταιριών
· η προώθηση νέας διµερούς συµφωνίας για την εξυπηρέτηση των σιδηροδροµικών γραµµών διέλευσης των συνόρων µεταξύ

Βουλγαρίας και Ελλάδας
η υπογραφή διασυνοριακής συµφωνίας µεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ή άλλων ελλην ικών εταιριών, µόλις το θεσµικό πλαίσιο το

επιτρέψει - και των αδειοδοτηµένων Βούλγαρων µεταφορέων για τη διασύνδεση των δικτύων στους εµπορικούς σταθµούς
Kulata και Sv ilengrand βάσει της σύµβασης COTIF

· η αναδιοργάνωση των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών µέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας των διαβαλκα-
ν ικών σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών που διέρχονται από την περιοχή

· η ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών σύµφωνα µε την προτεινόµενη τροποποίηση της οδηγίας 92/106 / ΕΟΚ για τη
θέσπιση κοινών κανόνων για συγκεκριµένου τύπου συνδυασµένες µεταφορές εµπορευµάτων µεταξύ των κρατών µελών

Επίσης τα δύο µέρη συµφώνησαν στη συνεργασία τους για τη δηµιουργία ενός κοινού Βαλκανικού Κέντρου Τεκµηρίωσης
για τις Μεταφορές.

Τέλος, για τον σχεδιασµό συγκεκριµένων βηµάτων υλοποίησης της µεταξύ τους συνεργασίας, τα δύο µέρη συµφώνησαν η
επόµενη συνάντησή τους να πραγµατοποιηθεί στη Σόφια στα µέσα Ιανουαρίου, οπότε θα έχει αναλάβει την προεδρία της
ΕΕ η Βουλγαρία. Στην προγραµµατιζόµενη συνάντηση θα προσκληθούν οι σιδηροδροµικοί οργανισµοί των δύο χωρών, ιδιω-
τικές εταιρίες του κλάδου και αρµόδιοι εκπρόσωποι της Πολιτείας που έχουν ως χαρτοφυλάκιο τη σιδηροδροµική µεταφορά σε
διάφορα επίπεδα (υποδοµών, κανον ιστικό, κ.λ.π.).
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγε-

λµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 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

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

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

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

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, 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.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 

κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

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

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 

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

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

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

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

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)

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

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη παιδιων στην πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 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 ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
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 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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∆ηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα
της Κυβέρνησης (Τεύχος Β'
4158/29.11.2017) η υπουργική

απόφαση για την απλοποιηµένη διαδι-
κασία ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων
που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό
των 50.000 ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής
τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός
Μηχανισµός Ρύθµισης Οφειλών Επιχει-
ρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)».

Η υπουργική απόφαση που υπογρά-
φουν ο υπουργός οικονοµίας και Ανά-
πτυξης ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου και η
υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη
Αχτσιόγλου, ισχύει από τη δηµοσίευσή
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς αιτήσεις
από το στάδιο στο οποίο αυτές βρίσκον-
ται - και αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά
από τον οφειλέτη, µέσω της ιστοσελίδας
της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.∆.Ι.Χ.)
www.keyd.gov.gr.

Τυποποιηµένος Τρόπος αξιολόγησης
βιωσιµότητας

Προκειµένου ένας οφειλέτης να κριθεί
βιώσιµος για την τυποποιηµένη πρόταση
ρύθµισης, πρέπει να πληροί σωρευτικά
τα παρακάτω κριτήρια:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την
τελευταία χρήση, ή σε δύο από τις τρεις
τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβο-
λή της αίτησης υπαγωγής στο ν.
4469/2017, και

β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών,
µετά την αφαίρεση των υπερηµεριών και
προσαυξήσεων προς το καθαρό αποτέ-
λεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέ-
σεων, πρέπει να είναι ίσος ή µικρότερος
από οκτώ. 

Για την εφαρµογή της παρούσας
προϋπόθεσης λαµβάνεται υπόψη το
µεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη
σύγκριση των εξής ποσών:

αα) του καθαρού αποτελέσµατος προ
φόρων τόκων και αποσβέσεων της
τελευταίας χρήσης και

ββ) του µέσου όρου των δύο πλέον
θετικών καθαρών αποτελεσµάτων προ
φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις
τρεις τελευταίες χρήσεις.

Οι πιστωτές του δηµόσιου και του
ιδιωτικού τοµέα διατηρούν σε κάθε
περίπτωση το δικαίωµα να προβούν σε
εξατοµικευµένη αξιολόγηση βιωσιµότ-
ητας, σύµφωνα µε τις εσωτερικές διαδι-
κασίες οργάνωσής τους, προκειµένου να
εκτιµήσουν την ικανότητα αποπληρωµής
του οφειλέτη. Εάν πιστωτής, ο οποίος
κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου
των απαιτήσεων, εκτιµήσει τον οφειλέτη
ως µη βιώσιµο, δεν προτείνεται καµία
ρύθµιση των οφειλών στο πλαίσιο της
απλοποιηµένης διαδικασίας.

Πρόταση τυποποιηµένης λύσης

Μετά την υποβολή της αίτησης υπα-
γωγής και µετά τη διαπίστωση απαρτίας,
τυχόν αντιπροτάσεις ρύθµισης οφειλών
που υποβάλλονται από τους συµµε-
τέχοντες πιστωτές, παράγονται µε τυπο-
ποιηµένο τρόπο και υπόκεινται στους
ακόλουθους κανόνες:

α) Αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά
ανά πιστωτή:

αα) το σύνολο των τόκων υπερηµε-
ρίας των πιστωτών του ιδιωτικού τοµέα

ββ) ποσοστό 95% των απαιτήσεων
του ∆ηµοσίου από πρόστιµα που έχουν
επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση

γγ) ποσοστό 85% των απαιτήσεων
του ∆ηµοσίου και των φορέων κοινωνι-
κής ασφάλισης από προσαυξήσεις ή
τόκους εκπρόθεσµης καταβολής.

β) Ο οφειλέτης καταβάλει ισόποσες
τοκοχρεωλυτικές µηνιαίες δόσεις, που
δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερες από
το ποσό των 50 ευρώ ανά πιστωτή.

γ) Ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων
στην περίπτωση των χρηµατοδοτικών
φορέων, του ∆ηµοσίου και των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης (εφεξής θεσµικών
πιστωτών) δεν επιτρέπεται να ξεπερνά
τις 120, ενώ για τους λοιπούς ιδιώτες
πιστωτές δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις
24. Κατ' εξαίρεση, εάν οι οφειλές
προέρχονται από συµβάσεις παροχής
εργασίας οποιουδήποτε τύπου, οι δόσεις
δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις 6.

δ) Για τον υπολογισµό των τοκοχρ-
εωλυτικών δόσεων, λαµβάνεται υπόψη
επιτόκιο ίσο µε το επιτόκιο euribor τριµή-
νου, προσαυξηµένο κατά πέντε ποσο-
στιαίες µονάδες και κατά την εισφορά του
ν. 128/1975 κατά περίπτωση, αν είχε
προγενέστερα συµφωνηθεί ότι η εισφο-
ρά αυτή βαρύνει τον οφειλέτη. Το επιτό-
κιο είναι κυµαινόµενο για τους χρηµατο-
δοτικούς φορείς και αναπροσαρµόζεται
ανά τρίµηνο, µε έναρξη την ηµεροµηνία
κατάρτισης της σύµβασης αναδιάρθρω-
σης οφειλών. 

Για τους υπόλοιπους πιστωτές το
επιτόκιο είναι σταθερό, µε κρίσιµο χρόνο
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 

Εναλλακτικά, ο οφειλέτης µπορεί να
προτείνει να καταβάλει την οφειλή του σε
όλους τους θεσµικούς πιστωτές σε 12 ή
λιγότερες άτοκες δόσεις. 

Στην περίπτωση αυτή, επί υπερηµε-
ρίας του οφειλέτη, οι δόσεις που
οφείλονται προς τους χρηµατοδοτικούς
φορείς βαρύνονται µε το επιτόκιο του
πρώτου εδαφίου.

ε) Αν η βασική οφειλή προς το ∆ηµό

σιο ή και τους φορείς κοινωνικής ασφ-
άλισης δεν ξεπερνά το ποσό των 3.000
ευρώ ανά πιστωτή, στο οποίο δεν προ-
σµετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέ-
πονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του
άρθρου 15 του ν. 4469/2017, ο αριθµός
των δόσεων προς τον εν λόγω πιστωτή
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 36.
Στην περίπτωση αυτή, δεν υφίσταται η
υποχρέωση προσφοράς κοινού αριθµού
δόσεων για όλους τους θεσµικούς
πιστωτές.

στ) Αν ποσοστό 2,75% του θετικού
καθαρού αποτελέσµατος του οφειλέτη
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων,
είναι µεγαλύτερο από τη συνολική αρχική
µηνιαία δόση, τότε η συνολική µηνιαία
δόση αναπροσαρµόζεται ώστε να
ισούται µε αυτό το ποσό. 

Το επιπλέον ποσό κατανέµεται
συµµέτρως στους θεσµικούς πιστωτές,
ανάλογα µε την απαίτηση του καθενός,
και ο αριθµός των δόσεων µειώνεται,
ώστε το σύνολο της καθαρής παρούσας
αξίας τους να ισούται µε το σύνολο της
οφειλής προς αυτούς.

Το ∆ηµόσιο και οι φορείς κοινωνικής
ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλ-
λουν προτάσεις αναδιάρθρωσης
οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων
αναδιάρθρωσης οφειλών που έχουν
συνταχθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα,
αν η συνολική αξία της περιουσίας του
οφειλέτη είναι τουλάχιστον 25 φορές
µεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή
προς ρύθµιση.

99--1100//1122  ∆∆ΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  
--  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΥΥΜΜΦΦΑΑΛΛΙΙΑΑ  --  ΕΕΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ--  ΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗΤΤΕΕΡΡΟΟ--  ΒΒΥΥΤΤΙΙΝΝΑΑ

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΙΙΝΝΩΩΝΝ  
ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΡΡΟΟΝΝ  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  7755€€

1166--1177//1122  ΜΜΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  --  ΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑΛΛΑΑ
--  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΑΑMMAALLIIAA  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ

∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΥΥΛΛΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  6655€€  ((ππααιιδδιιάά  11--44  εεττώώνν  δδωωρρεεάάνν  ))

ΕΕΞΞΩΩ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ::  
Πώς θα ρυθµίσετε οφειλές έως 50.000 ευρώ
Η υπουργική απόφαση - Πού υποβάλλεται η αίτηση - Ο,τι πρέπει να ξέρετε


