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

Ο Κεχαγιάς στην
κορυφή του
Rally Acropolis

Κ 2239

Αρ. Φύλλου 3447 Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

σελ. 8

σελ. 2

Κύκλωµα λαθρεµπορίας
αλκοολούχων εξάρθρωσε το Σ∆ΟΕ

Σε αποθήκες στον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν µεταξύ άλλων 23.624 φιάλες
αλκοολούχων ποτών. Εννέα Συλλήψεις.
σελ. 9

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
Σήµερα η σύσκεψη για την
πυρασφάλεια στον ∆ήµο

ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΜΑΝΤΡΑ
ΜΕ ΠΑΛΙΟΣΙ∆ΕΡΑ
ΣΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι

σελ. 3

σελ. 5

Γιαγιά 70 ετών!
η βαρόνη των
ναρκωτικών
στο Μενίδι
∆ύο οικογένειες έκαναν ζωή
χαρισάµενη από
το χονδρεµπόριο ηρωίνης

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΟΥΝ

Κέρδισαν την 3η θέση
πανελλαδικά
στο πρόγραµµα
«Εικονικής
Επιχείρησης» 2018

σελ. 3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ,
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ), ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
σελ. 15

2-θριάσιο

Τρίτη 5 Ιουνίου 2018

Ασπρόπυργος

Μαγγίν α Πηγή Ν. Μπότσαρη Μάρκου 2 &
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας, Έν αν τι ∆ηµαρχείου,
2105573484

Γιαγιά 70 ετών! η βαρόνη των
ναρκωτικών στο Μενίδι

∆ύο οικογένειες έκαναν ζωή χαρισάµενη από το χονδρεµπόριο ηρωίνης

Ελευσίνα
Λουκοπούλου Σοφία Σ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390
Μάνδρα
Γιάν ν ου Γεώργιος Ι.
Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια
Π ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάν δρου 40, 2102311635
Αχαρν ές

ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ
(Κόχυλα Ξέν η Γ.) Λεωφόρος Πάρν ηθος 121,
2102465660
Χαιδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον
Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, 2105821897

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος
Η θερµοκρασία από 21 έως 34
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

∆ωρόθεος, ∆ωροθέα,Πλούταρχος,
Κύνθια, Κυνθία, Απόλλωνας,
Απόλλων,Νίκανδρος, Νικανδρία, Νίκη

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

Φ

αµίλιες» στα πρότυπα της ιταλικής µαφίας είχαν
δηµιουργήσει οικογένειες Ροµά στο Μενίδι,
όπου είχαν µετατρέψει την περιοχή σε ένα
απέραντο σούπερ µάρκετ ναρκωτικών.
Μάλιστα, η αρχηγός δεν ήταν απλώς γένους θηλυκού,
αλλά µια... γιαγιά 70 ετών! Η ηλικιωµένη ζούσε σαν
βασίλισσα από το εµπόριο του θανάτου, όπως άλλωστε
όλα τα µέλη της συµµορίας που είχαν τοποθετήσει υπερσύγχρονες τηλεοράσεις ακόµη και στις τουαλέτες των
σπιτιών τους!
Για να µην κινεί τις υποψίες των αστυνοµικών, η
70χρονη αρχηγός της οικογενειακής µαφίας των ναρκωτικών έκρυβε τις ποσότητες των ουσιών που πουλούσαν στη χονδρική στα... εσώρουχά της, τα οποία
κάλυπτε µε τα παραδοσιακά φαρδιά φουστάνια των
Ροµά. Οι έµπειροι αστυνοµικοί παρακολουθούσαν από
καιρό διακριτικά ένα πολυτελέστατο σπίτι στο Μενίδι µε
τις Porsche παρκαρισµένες στο υπόστεγο, αλλά δεν
ήταν εύκολο να φανταστούν τον σηµαντικό ρόλο της ηλικιωµένης γυναίκας στη «φαµίλια».
Είχαν, όµως, πληροφορίες ότι οι δύο οικογένειες Ροµά
που έµεναν εκεί θησαύριζαν από το χονδρεµπόριο
ηρωίνης που είχαν στα χέρια τους και ότι προµήθευαν

µε µεγάλες ποσότητες τους διακινητές στο κέντρο της
Αθήνας. Επειτα από συντονισµένες ενέργειες και στενές
παρακολουθήσεις, οι αστυνοµικοί βεβαιώθηκαν ότι στο
αλισβερίσι του θανάτου εµπλέκονταν γονείς, παιδιά,
ακόµη και γιαγιάδες και παππούδες, οι οποίοι ζούσαν
ζωή χαρισάµενη σε σπίτια τόσο πολυτελή, που θύµιζαν
εξοχικές βίλες σε κάποιο ακριβό νησί των Κυκλάδων.
Παράλληλα κυκλοφορούσαν µε πανάκριβα αυτοκίνητα
και ξόδευαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στις νυχτερινές εξόδους τους σε γνωστά κέντρα της Αττικής.
Οταν αποφασίστηκε η έφοδος στα σπίτια των υπόπτων, συνελήφθησαν συνολικά 11 άτοµα, όλοι συγγενείς µεταξύ τους και µάλιστα πρώτου βαθµού, µεταξύ
των οποίων και η 70χρονη... «δόνα Κορλεόνε»! Στην
κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηρωίνη βάρους δύο κιλών και 16 γραµµαρίων, µικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, 113 ναρκωτικά χάπια, δύο
αυτοκίνητα, µετρητά ύψους 20.720 ευρώ και 585 δολαρίων, τρεις καραµπίνες, ένα πιστόλι, ένα πιστόλι κρότου, 200 φυσίγγια, πέντε ζυγαριές, 17 συσκευές κινητών
τηλεφώνων και ένα σύστηµα κλειστού κυκλώµατος µε
πέντε κάµερες, που κατέγραφαν τους ανεπιθύµητους
επισκέπτες.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΣ

Περίπου 4,6 εκατ. ευρώ θα λάβει ο ∆ήµος Φυλής, στο πλαίσιο της
επιχορήγησης δήµων για την εξόφληση των χρεών τους

Π

ερίπου 4,6 εκατ. ευρώ θα λάβει ο ∆ήµος Φυλής, στο
πλαίσιο της επιχορήγησης δήµων απο το ΥΠΕΣ για
την εξόφληση των χρεών τους.
Συγκεκριµένα η απόφαση αναφέρει :«Ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την επιχορήγηση συνολικού ποσού
11.189.660,54 ευρώ στους ∆ήµους της Χώρας που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, αποκλειστικά και µόνο για την
εξόφληση υποχρεώσεών τους που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωµής που έχουν καταστεί
τελεσίδικες έως 22/2/2018 και αφορούν σε αξιώσεις από προµήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, µε
χρέωση του λογαριασµού του Υπουργείου Εσωτερικών που
τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο
«Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων», εντός του πλαισίου
του Προγράµµατος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).
Η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι επιχορηγούµενοι ∆ήµοι και οι σχετικές προϋποθέσεις για την εξόφληση
των συγκεκριµένων υποχρεώσεων, ορίζεται στην υπ’ αριθµ.
6558/8-03-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».
Αναλυτικά τα ποσά:
∆ήµος Νοµός Ποσό (ευρώ)
ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-121.823,36
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ608.989,19

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ-ΑΡΤΗΣ-134.128,46
ΙΛΙΟΥ-ΑΤΤΙΚΗΣ-114.990,98
ΦΥΛΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ-4.697.803,95
ΦΙΛΙΑΤΩΝ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ-366.277,30
ΒΟΛΒΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-25.479,00
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-102.336,00
ΣΟΦΑ∆ΩΝ-ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ-54.644,00
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-56.224,28
Ε∆ΕΣΣΑΣ-ΠΕΛΛΑΣ-40.034,42
ΣΙΘΩΝΙΑΣ-ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ-4.866.929,60
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-56.224,28
Ε∆ΕΣΣΑΣ-ΠΕΛΛΑΣ-40.034,42
ΣΙΘΩΝΙΑΣ-ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ-4.866.929,60
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Τα παιδιά του 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου µεγαλουργούν
Κέρδισαν την 3η θέση πανελλαδικά
στο πρόγραµµα εικονική επιχείρηση 2018

θριάσιο-3

Τ

ο 1ο ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ απέσπασε το 3ο βραβείο πανελλαδικά στο πρόγραµµα Μαθητικής
«Εικονικής Επιχείρησης», το µοναδικό στην Ελλάδα που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δηµιουργήσουν την δική τους «εταιρεία» από τα σχολικά χρόνια (15-18 ετών).εικονική επιχείρηση 2018.
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος και ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκαν δίπλα στα παιδιά που παλεύουν για την Επιχειρηµατικότητα στην
Ελλάδα!!!
Τα παιδιά του Ασπροπύργου έκαναν υπερήφανη την πόλη του Ασπροπύργου ενώ η σπουδαία διάκρισή τους ανάµεσα σε 130 διαγωνιζόµενους, ανεβάζει τον πήχη ακόµη πιο ψηλά!!! Συγχαρητήρια στους
µαθητές και τους καθηγητές για την επιτυχία τους.

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Α∆ΙΚΟ ΧΑΜΟ ΤΟΥ
11ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ
– Κάλεσµα σε Ειρηνική Κινητοποίηση την Παρασκευή
8 Ιουνίου από την Ένωση Γονέων Αχαρνών

ΕΝΩΣΗ
ΓΟΝΕΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ

∆ΗΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
Σήµερα η σύσκεψη
για την πυρασφάλεια
στον ∆ήµο

ΓΟΝΕΩΝ
6ου
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΙΡΗΝΙΚΗ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ένας χρόνος πέρασε από τον
τραγικό, απροσδόκητο θάνατο
του µικρού 11χρονου µαθητή
Μάριου
–
∆ηµήτριουNπου
συγκλόνισε όλους µας, τόσο στο
σχολείο µας, στις Αχαρνές, αλλά
και σε όλη τη χώρα.

Τα ερωτήµατα και τα γιατί παραµένουν ακόµη αναπάντητα.

Αποτελεί για εµάς πρώτιστη επιθυµία να αποδοθεί δικαιοσύνη και να καταδικαστούν οι ένοχοι, όπως και να µην
θρηνήσουµε άλλα θύµατα της εγκληµατικότητας, της
υποβάθµισης και της αδιαφορίας που κυριαρχούν στην
περιοχή µας. Οι ευθύνες της πολιτείας είναι µεγάλες και
δεν µπορούν να κρυφτούν µε υποσχέσεις για µέτρα.

Οι αιτίες που έφεραν αυτό το τραγικό συµβάν, αυτό το
µοιραίο αποτέλεσµα, συνεχίζουν να βρίσκονται εδώ.
Είναι εδώ λοιπόν και οι λόγοι που απαιτούν την κινητοποίησή µας. Γνωρίζουµε ότι λύση δεν είναι η στοχοποίηση συγκεκριµένων οµάδων του πληθυσµού της
πόλης µας. Οι εκδηλώσεις βίας και ρατσισµού είναι καταδικαστέες από όλους.
Απευθυνόµαστε στην Πολιτεία και καλούµε να αναλάβει
τις ευθύνες της.

Μετά από επιθυµία των Γονέων του Μάριου-∆ηµήτριου,
σας καλούµε σε:
Ειρηνική Κινητοποίηση, την Παρασκευή 08-06-2018 και
ώρα 7 µ.µ. - Συγκέντρωση έξω από το γήπεδο του Αχαρναϊκού.
Θα ακολουθήσει πορεία µε κατεύθυνση την Κεντρική
Πλατεία των Αχαρνών (πλατεία Αγίου Βλασίου) και επιστροφή στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ,
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ∆ΗΜΟΤΗ, ΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.
8 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΜΑΡΙΟΣ-∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΕΡΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
«ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕN. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ»

Σήµερα Τρίτη 5-06-2017 και ώρα 19:30 µµ,
στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χαιδαρίου θα πραγµατοπιηθεί ευρεία σύσκεψη,
προκειµένου να συζητηθούν όλα τα αναγκαία
µέτρα πυρασφάλειας που πρέπει να ληφθούν
κατά την περίοδο του καλοκαιριού, για να προστατευθούν οι ορεινοί όγκοι καθώς και το περιαστικό και αστικό πράσινο, από τον κίνδυνο
πυρκαγιών και καταστροφής.

4-θριάσιο
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Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις
στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου στην Πάχη
λόγω εκτέλεσης εργασιών

Λ

όγω εκτέλεσης εργασιών διαµόρφωσης ισόπεδης
κυκλικής διασταύρωσης, θα πραγµατοποιηθούν
οι ακόλουθες π ροσωριν ές κυκλοφοριακές
ρυθµίσεις στη Ν.Ε.Ο. Αθην ών - Κορίν θου, στον Α/Κ
Πάχ ης (χ /θ 41,300), περιοχ ής ∆ήµου Μεγαρέων , για το
χ ρον ικό διάστηµα από 01-06-2018 έως 30-06-2018,
καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου, ως εξής:
Α΄ ΦΑΣΗ:
Ø Τον περιορισµό του πλάτους του οδοστρώµατος
της κάθετης οδού του Α/Κ Πάχ ης, µέχ ρι τη συµβολή
της µε τον κλάδο εξόδου σε 5,50 µέτρα και µετά τη
συµβολή σε 5,05 µέτρα, κατεύθυν ση προς Πάχ η.
Ø Τον περιορισµό του πλάτους του οδοστρώµατος
της κάθετης οδού του Α/Κ Πάχ ης µέχ ρι τη συµβολή της
µε τον κλάδο εισόδου του αυτοκιν ητοδρόµου προς
Αθήν α σε 4,50 µέτρα και µετά τη συµβολή σε 7,35
µέτρα , κατεύθυν ση προς Μέγαρα.
Β΄ ΦΑΣΗ:
Τον περιορισµό του πλάτους του οδοστρώµατος της
κάθετης οδού του Α/Κ Πάχ ης έως τη συµβολή της µε
τον ισόπεδο κυκλικό κόµβο και στις δύο κατευθύν σεις
κυκλοφορίας σε 4,50 µέτρα. Ο κλάδος εξόδου από τον
αυτοκιν ητόδροµο στην κατεύθυν ση από Κόριν θο θα
περιοριστεί σε οδόστρωµα πλάτους 4,50 µέτρα. Ο ν έος
κλάδος εισόδου στον αυτοκιν ητόδροµο προς Αθήν α θα
περιοριστεί σε πλάτος 4,50 µέτρων .

Παρακαλούν ται οι οδηγοί των οχ ηµάτων ν α είν αι
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα
σηµεία των εργασιών και ν α ακολουθούν την
υπάρχ ουσα οδική σήµαν ση.
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Χαράτσι ∆ούρου +11% στους δηµότες
όλης της Αττικής για τα σκουπίδια

Η σχετική έγκριση της εισήγησης της κας ∆ούρου πραγµατοποιήθηκε στη
συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου του Συνδέσµου την Τετάρτη.

Τ

ην ίδια στιγµή που οι περισσότεροι δήµοι
καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες
για να κρατήσουν τα δηµοτικά τέλη σε
όσο το δυνατό πιο χαµηλά επίπεδα αποδεχόµενοι την άσχηµη κατάσταση των πολιτών τους, η
περιφερειάρχης Ρένα ∆ούρου αποφάσισε δια
του Ε∆ΣΝΑ την αύξηση κατά 11,4% σε σχέση µε
πέρυσι, της εισφοράς που αυτοί πληρώνουν
µέσω των ΟΤΑ για την επεξεργασία και τελική
διάθεση των αποβλήτων στην Αττική!

Έτσι η εισφορά για το 2018 θα ανέλθει στα 49
ευρώ ανά τόνο εισερχόµενου απορρίµµατος
έναντι 44 ευρώ που ήταν για το 2017 κάτι που
µεταφράζεται σε 6,5 εκατοµµύρια ευρώ περισσότερα τα οποία βέβαια θα κληθούν να
πληρώσουν οι πολίτες µέσω των λογαριασµών
τους στο ηλεκτρικό ρεύµα!

Το θέµα επεσήµανε και ο τ. περιφερειάρχης
Γιάννης Σγουρός ο οποίος υπογράµµισε ότι
στόχος της αύξησης αυτής είναι η χρηµατοδότηση του1 απόλυτου τίποτα.

Και αυτό, όπως επεσήµανε, διότι «κανένα
απολύτως έργο για την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασµού δεν έχει προχωρήσει»
ενώ, την ίδια ώρα «οι προς ταφή ποσότητες
παραµένουν στα ίδια επίπεδα µε πέρσι δηλαδή
στα 1,73 εκ. τόνους, οδηγώντας την κατάσταση
σε δραµατικά και εφιαλτικά αδιέξοδα, αφού συν
τοις άλλοις εξαντλείται γοργά ο µοναδικός
χώρος υγειονοµικής ταφής».

Παράλληλα ο κ. Σγουρός αποκάλυψε ότι «τα
αντισταθµιστικά οφέλη που δίνονται σε
οχλούµενους δήµους έχουν µειωθεί από τα 44
στα 40 εκατοµµύρια ευρώ περίπου» και όλα

αυτά ενώ, σύµφωνα πάντοτε µε τον τ. περιφερειάρχη, «µετά την οικονοµική εξυγίανση του
φορέα κατά την προηγούµενη θητεία του Γ. Σγουρού, ο Ε∆ΣΝΑ από χρέη 60 και άνω εκατοµµυρίων ευρώ, έχει πλεόνασµα άνω των 40 εκατοµµυρίων ευρώ».

Στη διάρκεια της συγκεκριµένης συνεδρίασης
του δ.σ. του Ε∆ΣΝΑ ο περιφερειακός σύµβουλος Κώστας Καράµπελας, ως εκπρόσωπος της
παράταξης Σγουρού «επέκρινε σφοδρά τη
διοίκηση ∆ούρου για τις αδιέξοδες επιλογές της
και πρότεινε τη µείωση των εισφορών ώστε να
ανακουφιστούν οι οικογενειακοί προϋπολογισµοί», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Τέλος ο ίδιος ο κ. Σγουρός δήλωσε σχετικά: «Οι
αποφάσεις της διοίκησης ∆ούρου αποδεικνύουν καθηµερινά ότι ο σχεδιασµός της για τη
διαχείριση των απορριµµάτων – εάν αυτός
υπήρξε ποτέ – απέτυχε παταγωδώς. Ό,τι
υποσχέθηκε, αποδείχθηκε (αυτ)απάτη. Οι
υποσχέσεις αθετήθηκαν, οι δεσµεύσεις πήγαν
περίπατο. Η ανακύκλωση έµεινε στα χαρτιά και
η Αττική κινδυνεύει να ξεµείνει ακόµη και από
χώρους ταφής.
Ήδη το περιβαλλοντικό και οικονοµικό κόστος
για την Αττική είναι τεράστιο. Μέσα σε τέσσερα
χρόνια ένα πρόβληµα που τελούσε υπό
επίλυση, έχει µετατραπεί σε επικίνδυνη ωρολογιακή βόµβα».
Όπως επισηµαίνουν πάντως αυτοδιοικητικοί
κύκλοι η συγκεκριµένη απόφαση του δ.σ. του
Ε∆ΣΝΑ οφείλεται στην υπέρµετρη, κατά 20%
περίπου (από 38 εκατ. σε 44 εκατ. περίπου),
διόγκωση των λειτουργικών δαπανών του
Συνδέσµου!

Τρίτη 5 Ιουνίου 2018

Φωτιά σε µάντρα
µε παλιοσίδερα
στο Μενίδι

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξηµερώµατα της ∆ευτέρα σε εξωτερικό χώρο µάντρας µε σκραπ,
επί της οδού Ιλισσού στο Μενίδι.
Εξαιτίας των µεγάλων όγκων µε σκουπίδια
υπήρξε δυσκολία στην κατάσβεσή της , εντουτοις αποφεύχθηκε ο κίνδυνος επέκτασης
Επιπλέον, στον χώρο βρίσκονταν πολλά ελαστικά µε συνέπεια να τροφοδοτείται συνεχώς
η φωτιά .
Στο σηµείο επιχείρησαν 15 άντρες µε 6 οχήµατα.

θριάσιο-5

Εικονική περιήγηση σε 15 προορισµούς της
Ολυµπίας Οδού (Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα)

Μ

ε την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του αυτοκιν ητοδρόµου, η Ολυµπία Οδός παρουσίασε µια πρωτοποριακή εικον ική περιήγηση, για 15 επιλεγµέν α
σηµεία κατά µήκος του αυτοκιν ητόδροµου, µε τεχ ν ολογία 360 υψηλής
ευκρίν ειας και λειτουργικότητας, µε
στόχ ο ν α «συστήσει» ξαν ά στο
κοιν ό τη Βόρεια Πελοπόν ν ησο, ως
προορισµό.
Το «ΟΛΥ ΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ Virtual
Tour» βασίζεται σε εν τυπωσιακά
επίγεια και εν αέρια σφαιρικά παν οράµατα.
Τα επ ίγεια δηµιουργούν την
αίσθηση του ταξιδιού από προορισµό σε προορισµό, κατά µήκος της
διαδροµής και τα εν αέρια δίν ουν
στο χ ρήστη τη δυν ατότητα ν α
«κατοπτεύσει» τη διαδροµή από
ψηλά.
Το καιν οτόµο και πιο εν τυπωσιακό στοιχ είο είν αι η δυν ατότητα
περιήγησης µεταξύ σηµείων που
εκτείν ον ται σε µήκος 200 χ ιλιοµέτρων , γεγον ός που επιτρέπει στο
χ ρήστη ν α «ταξιδέψει», για παράδειγµα, από τις Σκιρων ίδες Πέτρες
στη Λίµν η Στυµφαλία ή ν α κάν ει
ακόµη και µια µικρή βόλτα κατά
µήκος του Βουραϊκού.

Για κάθε π ροορισµό, υπ άρχ ει
πληροφοριακό υλικό στα ελλην ικά
και στα αγγλικά, αλλά και φωτογραφίες.
Σε αυτή την κατεύθυν ση, η
Ολυµπία Οδός επιδιώκει ν α παρακιν ήσει τους ταξιδιώτες, από την
Ελλάδα, αλλά και από τον κόσµο.

Ιδιαίτερα, µάλιστα, τους ν έους
αν θρώπους, οι οποίοι είν αι εξοικειωµέν οι µε την τεχ ν ολογία και αν αζητούν εύκολους και γρήγορους τρόπους πρόσβασης σε ταξιδιωτικό
περιεχ όµεν ο.

Απώτερη φιλοδοξία είν αι η εφαρµογή αυτή ν α στηρίξει και ν α δικτυωθεί µε τις άλλες, πολύ αξιόλογες
δράσεις – τοπ ικών και άλλων
φορέων – που στοχ εύουν στην
αν άπτυξη της ευρύτερης περιοχ ής
κατά µήκος του δρόµου.

Με αυτό το σκεπτικό, η εφαρµογή
– εκτός από τον ιστότοπο της
Ολυµπίας Οδού – θα είν αι διαθέσιµη
και στους ειδικούς αν οιχ τούς χ ώρους που ήδη δηµιουργούν ται, µέσα
στους Σταθµούς Εξυπ ηρέτησης
Αυτοκιν ητιστών (ΣΕΑ) κατά µήκος
του αυτοκιν ητοδρόµου.

Συνεχίζονται οι εκτεταµένες εργασίες καθαρισµού στην Οινόη
Επεµβάσεις στο χώρο του Νεκροταφείου αλλάζουν την όψη του ιερού χώρου

Τ

ις τελευταίες ηµέρες τα συνεργεία καθαρισµού του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα της Οινόης επεµβαίνοντας σε
όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
Οι εκτεταµένες εργασίες συνεχίστηκαν και αυτήν την φορά µερίµνησαν ιδιαίτερα
για το χώρο του Νεκροταφείου.
Ο αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής σε συνδυασµό µε τα έντονα καιρικά φαινόµενα δηµιουργούν επιπλέον προβλήµατα και αυξάνουν τις ανάγκες καθαρισµού και
φροντίδας των ζηµιών.
Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας κάθε χρόνο δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον συγκεκριµένο χώρο προγραµµατίζοντας τις σχετικές εργασίες.
Η καθαριότητα του Νεκροταφείου δεν είναι αναγκαίο µόνο για πρακτικούς λόγους
αλλά κυρίως για θρησκευτικούς λόγους συµβολισµού λαµβάνοντας υπόψη την βαθιά
θρησκευτική πίστη και προσήλωση στην παράδοση όλων των κατοίκων.

6-θριάσιο

«Το Χάσµα των γενεών» στο 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας

Τρίτη 5 Ιουνίου 2018

Μια παράσταση γεµάτη Τέχνη, µουσική, χορό και θέατρο

Τ

ην Τετάρτη 30 Μαΐ ου 2018 το 3ο Γυµν άσιο Ελευσίν ας πραγµατοποίησε µία εξαιρετική βραδιά αφιερωµέν η
στην Τέχ ν η. Πρωταγων ιστές οι µαθητές και οι µαθήτριες της Γ’ Γυµν ασίου, οι οποίοι/ες µέσα από τη µουσική, το χ ορό και το θέατρο µας οδήγησαν σε έν α ταξίδι γεµάτο ν οσταλγία και συν αίσθηµα από την προπολεµική Ελλάδα έως την Ελλάδα του σήµερα. Θέµα της παράστασης «Το Χάσµα των γεν εών ».
Η βραδιά ξεκίν ησε µε την οµιλία της Υ ποδιευθύν τρας κας Γολικίδου, η οποία παρουσίασε το πρόγραµµα
Erasmus+ 2016-2018 “Art,Technology & Sport keep me bound to my School”, το οποίο ολοκλήρωσε µια επιτυχ ηµέν η διετή πορεία αλλά και το
πρόγραµµα “Erasmus+ 2017-2019
“Michelangelo: Ensuring School
Success and Reducing Early School
leav ing through Fine Arts”, το οποίο
είν αι εν εξελίξει και στο οπ οίο
συµµετέχ ει και το 3ο Γυµν άσιο.
Το Σχ έδιο “Michelangelo: Ensuring
School Success and Reducing Early
School leav ing through Fine Arts”,
αφορά µια Στρατηγική Σύµπραξη για
τη Σχ ολική Εκπαίδευση και συµµετέχ ουν τρεις οργαν ισµοί από τρεις
Ευρωπαϊκές χ ώρες. Ειδικότερα, οι
εταίροι της σύµπραξης είν αι ο ∆ήµος
Ελευσίν ας, Συν τον ιστικός οργαν ισµός του π ρογράµµατος, το 3º
Γυµν άσιο Ελευσίν ας και οι Athens Makerspace. Από την Ιταλία, ο ∆ήµος Comune di Siderno, το Liceo Artistico
"M.Preti/A. Frangipane" και η Associazione Darsana Terangα. Τέλος από την Πορτογαλία, συµµετέχ ουν ο ∆ήµος
Município de Barcelos, το Agrupamento De Escolas De Barcelos και η Associação Intercultural Amigos da
Mobilidade.
Στόχ ος του Σχ εδίου είν αι ν α µελετήσει και ν α προτείν ει τρόπους ώστε ν α χ ρησιµοποιηθεί η Τέχ ν η ως «εργαλείο» αν τιµετώπισης της σχ ολικής διαρροής και εν δυν άµωσης της σχ ολικής επιτυχ ίας.
Το 3º Γυµνάσιο Ελευσίνας αποτελεί παράδειγµα για το πώς η συµµετοχή των µαθητών/τριών σε δραστηριότητες καλών τεχνών τους/τις κινητοποιεί και τους/τις κάνει πιο ενεργούς/ες στην σχολική κοινότητα µε αποτέλεσµα να περιορίζεται η σχολική διαρροή.
Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η βραδιά συν εχ ίστηκε µε τραγούδια από την χ ορωδία του σχ ολείου, την ολοκλήρωση της θεατρικής παράστασης και τέλος την βράβευση των αποφοιτησάν των µαθητών και µαθητριών του 3ου
Γυµν ασίου.

04 ΙΟΥΝΙΟΥ - ∆ΗΜΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Φεστιβάλ Μαζικού
Αθλητισµού 2018

Οι πολίτες αγαπούν τον αθλητισµό. Αυτό αποδεικνύεται µε τη συνεχώς αυξανόµενη συµµετοχή
τους σε όλες τις διοργανώσεις του Αθλητικού τµήµατος και κυρίως µε τις συµµετοχές όλων των ηλικιών στα τµήµατα του Προγράµµατος «Άθληση για
Όλους» της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών.
Σας καλούµε, λοιπόν, να κλείσουµε τη φετινή αθλητική χρονιά µε µια εντυπωσιακή γιορτή που θα
πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018 στις
19:30, στο Κλειστό Γυµναστήριο «Μπ. Χολίδης»,
Ελ. Φυτά 5, Πρ. Ηλίας.

Τρίτη 5 Ιουνίου 2018

Ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος στη Ν.Πέραµο
µε την εκ νέου κατασκευή παιδικής χαράς

Τ

ην εκ νέου
κατασκευή
παιδικής
χαράς στη Ν. Πέραµο
ανακοινώνει η Περιφέρεια Αττικής, στο
πλαίσιο ανάπλασης
του του αστικού περιβάλλοντος στην πόλη.
Συγκεκριµένα, για
το εν λόγω έργοη
Περιφερειακή
Σύµβουλος
Παναγιώτα Παππά αναφέρει: «Ένα έργο που
για χρόνια βρισκόταν
σε εκκρεµότητα αναζητώντας φορέα χρηµατοδότησης,
υλοποιείται από τη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Πρόκειται για την εκ νέου κατασκευή της παιδικής
χαράς της Νέας Περάµου, που πραγµατοποιείται µε
όλες της προδιαγραφές ασφάλειας για τους µικρούς
µας φίλους και τους γονείς τους. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ µε αποφασιστικότητα, συνέπεια και αίσθηµα
ευθύνης, κάνει πράξη έργα που δικαιούνται οι πόλεις
και οι πολίτες της.
Θεωρώντας λοιπόν το δικαίωµα της ενηµέρωσης

των πολιτών ιερό και επειδή οι εικόνες µαρτυρούν την
αλήθεια,
Η παιδική χαρά της Νέας Περάµου είναι γεγονός.
Οτιδήποτε άλλο αποτελεί εσκεµµένη παραποίηση
της αλήθειας.Κατασκευάζεται και ολοκληρώνεται
σύντοµα µε ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΠΑ
Περιφερειακή σύµβουλος ∆υτικής Αττικής
Εντεταλµένη Βιοµηχανίας, Ενέργειας
και Φυσικών Πόρων.

θριάσιο-7

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΤΗΛ. 210 5547697
e-mail: sinelmama@gmail.com

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η Τ Η Σ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡ ΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Συναδέλφισες , συνάδελφοι

Οι αρχαιρεσίες του σωµατείου θα πραγµατοποιηθούν
ως εξής:
ΤΡΙΤΗ 5/6/2018
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Στα γραφεία του σωµατείου , ώρα 08.30
-13.00
ΜΑΓΟΥΛΑ: Στο ΚΑΠΗ Μαγούλας , ώρα 17.00-20.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6/2018
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Στα γραφεία του σωµατείου , ώρα 08.30
-13.00
ΜΑΝ∆ΡΑ: Στο ΚΑΠΗ Μάνδρας , ώρα 17.00-20.00
ΠΕΜΠΤΗ 7/6/2018
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Στα γραφεία του σωµατείου , ώρα 08.30
-13.00

Αιτήσεις υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτές στο γραφείο του σωµατείου µας µέχρι την ∆ευτέρα 4 Ιουνίου
ώρα 10.30
Για την ψηφοφορία έχουµε µαζί µας την ταυτότητά µας
και το βιβλιάριο
Η Εφορευτική Επιτροπή
1. ΑΛΕΤΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
3. ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

∆ΡΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ

∆ράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, διοργανώνει σήµερα Τρίτη 5 Ιουνίου, το Κέντρο Κοινότητας
του ∆ήµου Χαϊδαρίου, για την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος. Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία µε τη
∆ιεύθυνση Προστασίας και Ελέγχου Περιβάλλοντος, µε
τη συµµετοχή του 1ου και 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου.
Στόχος της είναι η επαφή των παιδιών µε τη φύση, η
συµµετοχή τους στην καθαριότητα και στη φύτευση των
λουλουδιών στα τρίγωνα, επί της οδού Αφροδίτης και
Ηρώων Πολυτεχνείου.
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8-θριάσιο

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής

Αποδοχή χορηγίας προς το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής και δαπάνες για το
πρόγραµµα περίθαλψης αδέσποτων ζώων µεταξύ των θεµάτων

Τ

ην Τετάρτη 06 Ιουνίου 2018 και ώρα
8:30 θα συνεδριάσει στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα Ελευσίνας, η αρµόδια
Οικονοµικη Επιτροπή για τη λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1.
Κατακύρωση ή µη (σε οριστικό ανάδοχο) του Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού
∆ιαγωνισµού µε τίτλο: « Προµήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού»
2.
Κατακύρωση ή µη (σε οριστικό ανάδοχο) του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού µε τίτλο: «
Προµήθεια Αναλώσιµων Εκτυπωτών - Πολυµηχανηµάτων»
3.
Αποδοχή απόδοσης λογαριασµού
υπολόγου διαχειρίστριας για την πληρωµή
δαπάνης επιµόρφωσης προσωπικού και απαλλαγή αυτής.
4.
Αποδοχή απόδοσης λογαριασµού
υπολόγου διαχειρίστριας για την πληρωµή
δαπάνης µετακίνησης εκπροσώπου του ∆ήµου
στο Βέλγιο & απαλλαγή αυτής.
5.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµήµατος ∆ιαφάνειας, Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για τον διορισµό πληρεξούσιου ∆ικηγόρου για τον χειρισµό και την
παράσταση στη συζήτηση, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, της έφεσης που
άσκησε ο ∆ήµος Ελευσίνας κατά της εταιρείας

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ» - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
620,00 € για αµοιβή Νοµικού ∆ηµοµελέτη Γεωργία (∆ιοικ. Εφ. Αθ. ΑΒΕΜ: εφ3170/6.11.17
Έφεση – Ιλισσός ΑΤΕ)
6.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµήµατος ∆ιαφάνειας, Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για την υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για τον διορισµό
πληρεξούσιου ∆ικηγόρου για τη σύνταξη γνωµοδότησης αναφορικά µε την υπόθεση του κ. Ν.
Σπέη -. έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 99,20 € για αµοιβή Νοµικού Παραστατίση Ελισάβετ (Γνωµοδότηση επί αιτήµατος
Αρ. Πρωτ. 1426/25.1.18.- ΣΠΕΗ)
7.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµήµατος ∆ιαφάνειας, Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για την υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης για αµοιβή Νοµικού Χαροκόπου Αγγελικής (Σε συνέχεια της 500/18
απόφασης ο.ε.-προσφυγή ΠΡ 7580/16.9.2008ΕΛΠΕ. - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.424,76 €
8.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµήµατος ∆ιαφάνειας, Προγραµµατισµού, Οργάνω

σης & Πληροφορικής για τον διορισµό πληρεξούσιου ∆ικηγόρου για την
άσκηση έφεσης κατά της µε αρ. 7/2018
απόφασης του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας αναφοερικά µε την υπόθεσης του
Εύθυµη Μπακογιάννη - έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
620,00 € για αµοιβή Νοµικού Αναστασάκη Μηνά (Μον. Πρωτ. Αθ.7/2018
απόφ. Ειρ.Ελ – Μπακογιάννη)
9.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου το
∆ήµου για την υποβολή αιτήµατος
προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης
ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης για πρόγραµµα περισυλλογής, στείρωσης και περίθαλψης αδέσποτων
ζώων – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 12.796,80 €
10.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµήµατος ∆ιαφάνειας, Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής το ∆ήµου για την υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης για προµήθεια FAX,
Φωτοτυπικών, Αριθµοµηχανών, Μηχανών Γρα-

Ο Κεχαγιάς στην κορυφή
του Rally Acropolis

T

o Ράλλυ Ακρόπολις ήταν
παράλληλα και ο τρίτος φετινός
γύρος
του
Πανελλήνιου
Πρωταθλήµατος Ράλλυ Χώµατος. Τους
βαθµούς της νίκης πήραν οι Γιώργος
Κεχαγιάς και Βασίλης Μπασιούκας.
Το πλήρωµα του Mitsubishi Lancer
EvoΙX ήταν ταχύτερο κατά 9,8 δευτ. των
Μπαντούνα-Σούκουλη στη Θήβα, κι έτσι
κάλυψε τη διαφορά µε την οποία οι
δεύτεροι είχαν κερδίσει την Υπερειδική,
για να διανυκτερεύσει πρώτο στη Λαµία.
Οι Χαλκιάς-Μαχαίρας κλείνουν την
πρώτη τριάδα, εµπρός από τους
Παναγιώτη Ρουστέµη και Γιώργο
Καπέλλα, ενώ οι πέµπτοι Έλληνες
Καρέλλης-Παναγιωτούνης είναι και οι
επικεφαλής της κατηγορίας F2, καθώς
αγωνίζονται παράλληλα µε ιδιαίτερες

αξιώσεις και

στην
ERC3
του
Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήµατος.
Ο Χρυσόστοµος Καρέλλης έδωσε
στους αρκετούς θεατές που βρέθηκαν
στις κερκίδες του Ιποοδρόµου του
Μαρκόπουλου την ικανοποίηση του
πρώτου χρόνου στην κατηγορία ERC
του ευρωπαϊκού αγώνα. Ωστόσο, στους
ολισθηρούς δρόµους της Θήβας έπεσε
10,3 δευτ. πίσω από τον Artur Muradian.
O Ρώσος -µετά τη χθεσινή ανατροπή
του Peugeot 208 R2 στην Κατατακτήρια
∆ιαδροµήξήλωσε
τον
εµπρός
προφυλακτήρα του αυτοκινήτου στη
Θήβα. Όµως αυτό αποδείχθηκε εντέλει
χρήσιµο, για να αντιµετωπίσει τα
προβλήµατα ψύξης του κινητήρα.
Ο Θέµης Χαλκιάς και ο συνοδηγός του

φείου κλπ– έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 6.000,00 €
11.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµήµατος ∆ιαφάνειας, Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής το ∆ήµου για την υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης για φιλοξενία
(ενοικίαση) εφαρµογών Λογισµικού – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
3.800,00 €
12.
Αποδοχή χορηγίας, ποσού 3.000,11
€, από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε. προς το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής.

Λεωνίδας Μαχαίρας, µε το
νέο τους

Skoda Fabia R5, είναι
εκείνοι που διανυκτέρευσαν
πρώτοι
µεταξύ
των
ελληνικών πληρωµάτων του
ERC, στην 19η θέση –
τέσσερις θέσεις εµπρός από τους
Χρυσόστοµο
Καρέλλη
και
Ηλία
Παναγιωτούνη.

Σειρά Εκκίνησης – 2ο Σκέλος
(Ελληνικό Πρωτάθληµα)
Το φετινό Ακρόπολις είναι και ο
αγώνας που ανοίγει, επίσης, το φετινό
Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα
Ράλλυ
Χώµατος Ιστορικών αυτοκινήτων. Σ’
αυτή την κατηγορία επικεφαλής τέθηκαν
κινούµενοι ταχύτητα στην Ειδική της

Θήβας οι Ανδρέας και Γιώργος
Παπαγεωργίου µε το Volvo 142. Οι
Γεωργακόπουλος-Κόντος
και
Κασιδόπουλος-Αγγελής ακολουθούν σε
επίπεδο γενικής, ενώ οι Παντελής
Αντωνόπουλος και Μάιρα Καλλίτση, ενώ
σηµείωσαν τον τρίτο χρόνο στη Θήβα,
δεν παρουσιάστηκαν στο Service Park
λόγω µηχανικού προβλήµατος – όµως
θα επιστρέψουν στο 2ο σκέλος.
Η δεύτερη ηµέρα του ΕΚΟ Ράλλυ
Ακρόπολις 2018 περιλαµβάνει δύο
κύκλους των Ειδικών ∆ιαδροµών της
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Κύκλωµα λαθρεµπορίας αλκοολούχων εξάρθρωσε το Σ∆ΟΕ

Σε αποθήκες στον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν µεταξύ
άλλων 23.624 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Εννέα Συλλήψεις.

Τ

ο Σ.∆.Ο.Ε., στην προσπάθεια αν τιµετώπισης
του οργαν ωµέν ου οικον οµικού εγκλήµατος,
της απάτης σε βάρος των συµφερόν των του
Ελλην ικού ∆ηµοσίου και της Ε.Ε. και στη διασφάλιση της υγείας των πολιτών , κατάφερε ν έο σοβαρό πλήγµα στα κυκλώµατα λαθρεµπορίου και ν οθείας
αλκοολούχ ων ποτών .
Ειδικότερα, υπάλληλοι της Επιχ ειρησιακής ∆ιεύθυν σης Αττικής της Ε.Γ. Σ.∆.Ο.Ε., ύστερα από επεξεργασία δεδοµέν ων παλαιοτέρων υποθέσεων , αξιοποίηση πληροφοριών και διακριτική παρακολούθηση,
διεν ήργησαν , την Πέµπτη 31 Μαΐ ου 2018, πολλαπλούς ελέγχ ους σε διάφορους χ ώρους στις περιοχ ές
Ασπροπύργου & Ελευσίν ας Αττικής.
Σε δύο αποθηκευτικούς χ ώρους καθώς και σε καταστήµατα εµπορίας οιν οπν ευµατωδών ποτών , εν τόπισαν µεγάλο όγκο αλκοολούχ ων ποτών η γν ησιότητα των
οποίων αµφισβητείται και συν ολικά κατέσχ εσαν :

• Είκοσι τρεις χ ιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερις
(23.624 ) φιάλες αλκοολούχ ων ποτών , µικρό µέρος (9
φιάλες) των οποίων αν ήκε σε παρτίδα η οποία είχ ε
δηλωθεί, από την ιδιοκτήτρια εταιρεία, ως κλεµµέν η,
• Εκατόν είκοσι χ ιλιάδες (120.000 ) τεµάχ ια
περίπου πλαστών ετικετών γν ωστών εταιρειών ,
• Εν ν ιακόσια εβδοµήν τα οκτώ (978) κιλά καφέ
εσπρέσο και δεκατρία (13) περίπου κιλά ελλην ικού και
• Έν α (1) φορτηγό ιδιωτικής χ ρήσεως, το οποίο χ ρησιµοποιούν ταν για την µεταφορά και διακίν ηση των
αν ωτέρω
• Εν τός του εν ός απ οθηκευτικού χ ώρου,
εν τοπίσθηκαν και υπολείµµατα αγν ώστου ταυτότητας
υγρού.

Για το σύν ολο των εµπορευµάτων , δεν επεδείχ θη
σαν φορολογικά στοιχ εία ν όµιµης απόκτησης και
προηγούµεν ης καταβολής των δασµοφορολογικών
επιβαρύν σεων , το ύψος των οποίων εκτιµάται ότι
υπερβαίν ει το ποσό των 220.000 ευρώ.

∆ιενεργήθηκαν δειγµατοληψίες που στάλθηκαν
προς εξέταση στην Χηµική Υπηρεσία.
Οι κατασχ εθείσες φιάλες αλκοολούχ ων ποτών µεταφέρθηκαν σε αποθηκευτικούς χ ώρους προς φύλαξη,
εν όψει της καταστροφής τους.
Συν ελήφθησαν εν ν έα (9) άτοµα τα οποία συµµετείχ αν µε διακριτούς ρόλους στο συγκεκριµέν ο κύκλω

µα λαθρεµπορίου αλκοολούχ ων ποτών , επτά (7) εκ
των οποίων ελλην ικής καταγωγής. Οδηγήθηκαν στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθην ών , µε τη διαδικασία του
αυτοφώρου, για παράβαση των διατάξεων του Ποιν ικού, Τελων ειακού, Αγοραν οµικού Κώδικα, καθώς και
των διατάξεων του ν . 146/1914 «περί αθέµιτου αν ταγων ισµού.
∆ιέφυγε της σύλληψης ένα (1) άτοµο ελληνικής
καταγωγής.
Η έρευν α συν εχ ίζεται προκειµέν ου ν α εν τοπιστεί η
συν ολική ποσότητα αλκοολούχ ων ποτών που διακιν ήθηκε από τους εµπλεκόµεν ους.

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στοιχεία σοκ: 1 στα 5 ελληνόπουλα, 0-18 ετών, θα
βιώσει τουλάχιστον ένα περιστατικό σεξουαλικής βίας

Η

υπόθεση της Λέρου συγκλόν ισε το παν ελλήν ιο. Οι καταθέσεις των δύο γον έων που κακοποιούσαν σεξουαλικά τα παιδιά τους για χ ρόν ια σοκάρουν . Οι κυν ικές οµολογίες τους στους
αστυν οµικούς προκαλούν οργή.
Ωστόσο, αυτή δεν είν αι η πρώτη υπόθεση τέτοιου
είδους που βλέπει το φως της δηµοσιότητας, αν και
σύµφων α µε τους ειδικούς η ελλην ική κοιν ων ία
συν εχ ίζει ν α κρατά τα στόµατα κλειστά γύρω από τις
τέτοιες καταστάσεις. Και στη Λέρο, άλλωστε, όπως όλα
δείχ ν ουν πολλοί ήταν αυτοί που γν ώριζαν ή είχ αν
τουλάχ ιστον υποψίες.
«∆υστυχ ώς τα στοιχ εία που έχ ουµε στη διάθεσή µας
για το φαιν όµεν ο της κακοποίησης στη χ ώρα µας είν αι
πολύ περιορισµέν α, καθώς δεν υπάρχ ει έν α εθν ικό
σύστηµα καταγραφής των π εριστατικών », λέει
µιλών τας στο Αθην αϊκό- Μακεδον ικό Πρακτορείο Ειδήσεων , η διοικητική διευθύν τρια της Μη Κυβερν ητικής
Οργάν ωσης κατά της κακοπ οίησης των παιδιών
«ΕΛΙΖΑ», Αφροδίτη Στάθη και προσθέτει: «Οι ιστορίες
που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας αποτελούν
µον άχ α την κορυφή του παγόβουν ου. Η κακοποίηση,
ακόµα και στις µέρες µας παραµέν ει µία καλά κρυµµέν η
παθογέν εια της κοιν ων ίας, µία υπόθεση "ταµπού"».
Σύµφων α µε επιδηµιολογικά στοιχ εία, όπως λέει η κ.

Στάθη, έν α στα πέν τε
παιδιά (0-18 ετών ) θα
βιώσει στη ζωή του τουλάχ ιστον έν α περιστατικό σεξουαλικής βίας,
µε έν α µεγάλο ποσοστό
περιστατικών ν α µην
αν αφέρεται π οτέ στις
υπηρεσίες προστασίας.
«Η έγκαιρη διάγν ωση
µπορεί ν α σώσει τη ζωή
εν ός παιδιού, ιδιαίτερα των παιδιών κάτω των 4 ετών
που διατρέχ ουν το µεγαλύτερο κίν δυν ο θαν άτου ή
αν απηρίας από σωµατική κακοποίηση. Ωστόσο, εκτιµάται ότι 9 στις 10 περιπτώσεις δεν αν αφέρον ται ποτέ
και παραµέν ουν χ ωρίς
διάγν ωση και αν τιµετώπιση», τον ίζει.
Η κ. Στάθη σηµειών ει
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «είν αι
βασικό ν α επισηµαν θεί
πως δεν υπάρχ ει έν α
π ροφίλ δράστη, όπ ως
λάθος
π ολλοί
ίσως
πιστεύουµε. Ο δράστης
µπορεί ν α είν αι άν τρας ή
γυν αίκα, εµφαν ίσιµος ή
όχ ι, απ ό οπ οιαδήπ οτε
περιοχ ή και κοιν ων ική
τάξη. ∆εν είν αι ο άγν ωστος που παραµον εύει
στο πάρκο. Είν αι κάποιος π ου συχ ν ά αν απ τύσσει στεν ή σχ έση
εµπ ιστοσύν ης µε το
θύµα, σχ έση εξάρτησης

«Οι ιστορίες που βλέπουν
το φως της δηµοσιότητας
αποτελούν µονάχα την
κορυφή του παγόβουνου.
Η κακοποίηση, ακόµα και
στις µέρες µας παραµένει
µία καλά κρυµµένη
παθογένεια της κοινωνίας,
µία υπόθεση "ταµπού"».

και υπακοής. Γι' αυτό και είν αι απαραίτητη η εκπαίδευση όλων αυτών που εµπλέκον ται στην αλυσίδα προστασίας των παιδιών . Γιατί τα παιδιά πολλές φορές
"φων άζουν ", χ ωρίς ν α µιλάν ε. Κάποιος λοιπόν θα
πρέπει ν α τα ακούσει και ν α τα προστατεύσει».
Και στην περίπτωση που αποκαλυφθούν τέτοιες
υποθέσεις, η ίαση των παιδιών που βιών ουν τον
τρόµο είν αι πολύ δύσκολη. «H φρον τίδα των θυµάτων
αφορά τη θεραπεία του τραύµατος. Η θεραπεία εν έχ ει
έν α αµιγώς ιατρικό κοµµάτι, τη σωµατική δηλαδή αποκατάσταση, αλλά και έν α ψυχ ολογικό κοµµάτι. Η ψυχ ική θεραπεία του παιδιού πολύ συχ ν ά θα πρέπει ν α
πραγµατοποιείται ταυτόχ ρον α µε αυτή της οικογέν ειάς
του ή του άµεσου περιβάλλον τός του», τον ίζει η διευθύν τρια του ΕΛΙΖΑ.
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«Οχι» στις νέες συµβάσεις
µε ΕΟΠΥΥ λένε οι γιατροί

Τ

ην αντίθεσή του τόσο µε τις
συµβάσεις των ιατρών ειδικοτήτων µε τον ΕΟΠΥΥ, όσο και
µε τις ρυθµίσεις που προωθούνται
και αφορούν τη συνεχιζόµενη ιατρική
εκπαίδευση και τη λειτουργία των
επιστηµονικών εταιρειών, εκφράζει
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Το ∆.Σ. του ΠΙΣ, κατά τη συνεδρίαση της 1ης Ιουνίου 2018, αποφάσισε µεταξύ άλλων να δηλώσει στην
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας την
αντίθεσή του µε τον τρόπο διαµόρφωσης των νέων συµβάσεων των
ιατρών – πλην οικογενειακών - µε
τον ΕΟΠΥΥ, µετά την πρόσκληση του
υπουργείου για συνάντηση Οµάδας
Εργασίας Υπουργείου Υγείας και
Π.Ι.Σ.. Η πρόσκληση αφορά τη
διαµόρφωση των όρων και προϋποθέσεων των νέων συµβάσεων ιατρών,
λοιπών ειδικοτήτων, πλην οικογενειακών ιατρών.
Λαµβάνοντας υπόψη και το περίγραµµα των θέσεων του Υπουργείου,
όσον αφορά τις συµβάσεις αυτές, ο
ΠΙΣ απαντά ότι οι θέσεις του Υπουργείου Υγείας είναι διαµετρικά αντίθετες προς τις πάγιες και ψηφισµένες,
µέσα από Συλλογικά Όργανα, θέσεις
του Π.Ι.Σ..

Συγκεκριµένα, για να προχωρήσει
η συζήτηση της Οµάδας Εργασίας, ο
Π.Ι.Σ. ζητά να απαντηθεί από το Υπουργείο Υγείας εάν υπάρχει διάθεση
από την Πολιτική Ηγεσία σύγκλησης
µε τις θέσεις του Π.Ι.Σ. για συλλογική σύµβαση µεταξύ του ΕΟΠΥΥ, του
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και
των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων
της χώρας µε:

- Ελεύθερη επιλογή ιατρού.
- Κατά πράξη και περίπτωση αµοιβή.

- Αξιοποίηση του
εξωνοσοκοµειακού
ιατρικού δυναµικού
της χώρας.
- Κάλυψη των
αναγκών του πληθυσµού σε επισκέψεις.

Επίσης ζητά αναδιαπραγµάτευση
της σύµβασης του ΕΟΠΥΥ µε τους
οικογενειακούς ιατρούς µε απάλειψη
του gatekeeping, το οποίο αποτελεί
φραγµό για τις συµβάσεις µε τους
ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων.
Ακόµη, ζητεί από τον ΕΟΠΥΥ να
καλύψει τις ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές των ιατρών µε τους
οποίους θα συµβληθεί.

Ο Π.Ι.Σ διαµαρτύρεται έντονα για
τη στάση του Υπουργείου Υγείας, να
µη λάβει καθόλου υπόψη του τις
θέσεις του Συλλόγου, οι οποίες και
κατά την τελευταία συνάντηση του
∆.Σ. του Π.Ι.Σ και της Πολιτικής
Ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας,
τέθηκαν αναλυτικά.

Επίσης, ο Π.Ι.Σ. ζητά από τη Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας,
να µην προχωρήσει στην κατάθεση
του νοµοσχεδίου για τη Συνεχιζόµενη
Ιατρική Εκπαίδευση -Ιατρικές Επιστηµονικές Εταιρείες – Κε.Σ.Υ., µε
θέσεις όπως τελευταία είδαν το φως
της δηµοσιότητας και εστάλησαν στις
Ιατρικές Εταιρίες.
Ο Π.Ι.Σ. ζητά :

- Τη διατήρηση της διοικητικήςοικονοµικής- επιστηµονικής αυτοτέλειας και της νοµικής µορφής των
Ιατρικών Εταιρειών µε διατήρηση της
επωνυµίας τους.
- Τη διατήρηση του ρόλου του
Κε.Σ.Υ. ως γνωµοδοτικού οργάνου
και όχι ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου.

Ο Π.Ι.Σ. ως Ανώτατο Θεσµικό
Όργανο για θέµατα υγείας συνεργάζεται αρµονικά µε τις Ιατρικές Εταιρείες και η µετατροπή τους σε Ν.Π.Ι.∆.
εποπτευόµενα από το Υπουργείο
Υγείας, καταργεί την επιστηµονική
τους ελευθερία όπως αναφέρεται στο
καταστατικό τους και οποιαδήποτε
µετατροπή τους µπορεί να γίνει µόνο
µέσα από δικαστικές αποφάσεις και
όχι διοικητικές.

Η ελευθερία των ιατρικών επιστηµονικών εταιρειών όπως, περιλαµβάνεται στο καταστατικό ίδρυσής
τους, είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη.

Ας σταµατήσει λοιπόν το Υπουργείο Υγείας να προχωρά σε Νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι οποίες θίγουν τον
πυρήνα της επιστηµονικής ελευθερίας και τον περιορισµό των δραστηριοτήτων των Ιατρικών Εταιρειών, οι οποίες µέχρι σήµερα έχουν
καταξιώσει το ρόλο τους µε τη µακρόχρονη δράση και προσφορά τους
στη συνεχιζόµενη Ιατρική Εκπαίδευση.

Οποιαδήποτε προσπάθεια χειραγώγησής τους από την Πολιτική
Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα
ζηµιώσει ανεπανόρθωτα στο µέλλον
την ιατρική εκπαίδευση και την υγεία.

Οι προσπάθειες για βελτίωση της
εκπαίδευσης και του συστήµατος
υγείας, απαιτούν συλλογικές και όχι
µονοµερείς αποφάσεις, ερήµην της
ιατρικής κοινότητας, καταλήγει ο
ΠΙΣ.
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Υψηλή κερδοφορία µε αύξηση παραγωγής και πωλήσεων,
παρά την επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης.
Επίτευξη ιστορικού υψηλού εξαγωγών.

Ο

Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ανακοίνωσε οικονοµικά αποτελέσµατα, σύµφωνα µε ∆ΠΧΠ, µε
τα Συγκρίσιµα Κέρδη EBITDA του Α’ Τριµήνου να ανέρχονται στα €149 εκατ. και
τα Συγκρίσιµα Καθαρά Κέρδη στα €62
εκατ., σηµειώνοντας µείωση σε σχέση µε
το Α’ Τρίµηνο 2017.
Η υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων
διύλισης καθώς και η σηµαντική ενίσχυση
του ευρώ έναντι του δολαρίου σε σχέση
µε το Α’ Τρίµηνο 2017, ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες διαµόρφωσης των αποτελεσµάτων. Σε αυτό το περιβάλλον, τα
διυλιστήρια του Οµίλου σηµείωσαν ιστορικό υψηλό βαθµό απασχόλησης, µε αποτέλεσµα την αύξηση παραγωγής και
πωλήσεων, στα 3,9 εκατ. ΜΤ (+2%) και
4,1 εκατ. (+3%) αντίστοιχα και την επίτευξη ρεκόρ εξαγωγών στα 2,5 εκατ. ΜΤ,
ξεπερνώντας το 60% των συνολικών
πωλήσεων. Οι ισχυρές λειτουργικές
επιδόσεις των διυλιστηρίων και η αριστοποίηση του µίγµατος αργών, διατήρησαν
την υψηλότερη απόδοση έναντι των
ενδεικτικών περιθωρίων και το συνολικό
τελικό περιθώριο διύλισης ΕΛΠΕ σε
υψηλά επίπεδα.
Τα Καθαρά Κέρδη στο Α’ Τρίµηνο διαµορφώθηκαν στα €74 εκατ., έναντι €124
εκατ. το Α’ Τρίµηνο 2017, µε την αύξηση
των διεθνών τιµών αργού στο Α’ Τρίµηνο
2018, να έχει θετική επίπτωση στην
αποτίµηση αποθεµάτων, ύψους €19 εκατ.
Άνοδος διεθνών τιµών αργού στα
υψηλότερα επίπεδα από το 2014,
ισχυροποίηση ευρώ
Οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε συνδυασµό
µε την εφαρµογή της απόφασης των
χωρών-µελών του ΟΠΕΚ για έλεγχο της
παραγωγής αργού, οδήγησαν τις διεθνείς
τιµές στα υψηλότερα επίπεδα από το
2014 µε αποτέλεσµα στο Α’ τρίµηνο 2018
να διαµορφωθούν κατά µέσο όρο στα
$67/bbl, σηµαντικά αυξηµένες (+22%)
σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή
περίοδο ($55/bbl).
Η νοµισµατική πολιτική σε Ευρωζώνη

και ΗΠΑ και οι µακροοικονοµικές εξελίξεις
είχαν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική
ενίσχυση του ευρώ σε σχέση µε το
δολάριο, µε την ισοτιµία να κυµαίνεται
στα 1,23 κατά µέσο όρο, υψηλότερη κατά
16% σε σχέση µε πέρυσι.
Η σηµαντική αύξηση των διεθνών
τιµών αργού, επηρέασε αρνητικά τα διεθνή περιθώρια στη Μεσόγειο, µε εξαίρεση
αυτά που αφορούν διυλιστήρια µε
αυξηµένη παραγωγή diesel όπως είναι η
Ελευσίνα. Κατά συνέπεια, τα περιθώρια
τύπου FCC διαµορφώθηκαν στα $4,8/bbl
(-19%), ενώ ενισχύθηκαν τα περιθώρια
Hydrocracking στα $5,3/bbl (+5%).
Αύξηση ζήτησης καυσίµων κίνησης
Η ζήτηση για καύσιµα κίνησης στην
εσωτερική αγορά κατέγραψε συνολικά
αύξηση της τάξης του 4%. Ωστόσο, η
µείωση στην κατανάλωση πετρελαίου
θέρµανσης, λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών, οδήγησε σε πτώση τη
συνολική ζήτηση κατά 6% στο Α΄
τρίµηνο του 2018, µε το συνολικό όγκο
κατανάλωσης να διαµορφώνεται στα 1,7
εκατ. τόνους. Η αδασµολόγητη αγορά
σηµείωσε επίσης µείωση κατά 5%.

Μείωση δανεισµού και χρηµατοοικονοµικού κόστους, ολοκλήρωση
αναχρηµατοδότησης
Εντός του Α’ εξαµήνου ολοκληρώνεται
η διαδικασία αναχρηµατοδότησης των
τραπεζικών δανείων του Οµίλου ύψους
περί των €900 εκατ.. Συγκεκριµένα συµφωνήθηκε η αναχρηµατοδότηση κοινοπρακτικού τραπεζικού δανείου ύψους €400
εκατ., µε συµµετοχή Ελληνικών και ξένων
τραπεζών µέχρι το 2023, ενώ υπεγράφη
ανακυκλούµενη πιστωτική γραµµή ύψους
€300 εκατ., µέχρι το 2021. Το επιτόκιο
ήταν σηµαντικά µειωµένο, ενώ αυξήθηκε
και το ποσό του δανείου και στις δύο
συµβάσεις. Επιπλέον συµφωνήθηκε η
σύναψη ανακυκλούµενης πιστωτικής
γραµµής ύψους $250 εκατ., τριετούς
διάρκειας, εξασφαλίζοντας καλύτερη
διαχείριση συναλλαγµατικού κινδύνου
ισολογισµού, ενώ αποπληρώθηκε κοινο-

πρακτικό δάνειο ύψους €240
εκατ., που είχε συναφθεί το
2016 για αποπληρωµή ευρωοµολόγου. Με τον τρόπο αυτό,
ο Όµιλος βελτιώνει ιδιαίτερα
το προφίλ και τις πηγές δανεισµού του µε σηµαντικό µέρος
των χρηµατοοικονοµικών του
αναγκών να καλύπτεται από
δεσµευµένα µεσοπρόθεσµα δάνεια.
Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε τη
µείωση του συνολικού δανεισµού που
ανήλθε στα €2,7 δισ. στις 31 Μαρτίου,
ήδη οδήγησαν τα χρηµατοοικονοµικά
έξοδα στο Α’ τρίµηνο 2018 στα €39 εκατ.,
µειωµένα κατά 17% σε σχέση µε πέρυσι.
Ο καθαρός δανεισµός διαµορφώθηκε
στα €2 δισ., µε το συντελεστή µόχλευσης
στο 45%, σε επίπεδα αντίστοιχα µε τα
περσινά.

Κύριες στρατηγικές εξελίξεις
Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής
υδρογονανθράκων,
η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνεχίζει την προσπάθεια
δηµιουργίας ενός χαρτοφυλακίου µε διευρυµένες επιλογές και εναλλακτικά σχήµατα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, ως
µέρος επιχειρηµατικών σχηµάτων, υπέβαλε προσφορά για έρευνα και παραγωγή
σε δυο θαλάσσιες περιοχές ∆υτικά και Ν∆
της Κρήτης, µε συµµετοχή των εταιρειών
TOTAL (40% - διαχειριστής) και
ExxonMobil (40%) και µια θαλάσσια περιοχή στο Ιόνιο µε τη συµµετοχή της REPSOL (50% - διαχειριστής).
Αναφορικά µε τη διαδικασία πώλησης
για το 66% του ∆ΕΣΦΑ, που αφορά το
35% της συµµετοχής του Οµίλου και το
31% του Ελληνικού ∆ηµοσίου, οι πωλητές έκαναν αποδεκτή την προσφορά
ύψους €535 εκατ. από επιχειρηµατικό
σχήµα αποτελούµενο από τις Ευρωπαϊκές
εταιρείες Snam S.p.A., Enagas and
Fluxys, ενώ η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
της Εταιρείας στις 7 Μαΐου 2018, ενέκρινε τη συναλλαγή, η οποία τελεί υπό τις
εγκριτικές διαδικασίες του ΤΑΙΠΕ∆, καθώς
και τις εγκρίσεις των αρµοδίων Ελληνικών
και Ευρωπαϊκών ρυθµιστικών αρχών.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων διανοµής και
εµπορίας, η ∆ΕΠΑ ανακοίνωσε στις 16
Μαΐου 2018 την πώληση του 51% της
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης στην εταιρεία ΕΝΙ αντί
τιµήµατος €57 εκατ..
Κύρια σηµεία των αποτελεσµάτων Α’
Τριµ. 2018 για τις επιµέρους επιχειρηµατικές δραστηριότητες αναφέρονται πιο
κάτω:
∆ΙΥΛΙΣΗ,
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ
&
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Το Α’ Τρίµ. 2018, τα Συγκρίσιµα Κέρδη
EBITDA του κλάδου ∆ιύλισης, Εφοδιασµού και Πωλήσεων ανήλθαν στα €112
εκατ. (-40%).

Η παραγωγή των διυλιστηρίων του
Οµίλου ανήλθε στα 3,9 εκατ. τόνους, µε
τις πωλήσεις να ξεπερνούν τα 4 εκατ.
τόνους και τις εξαγωγές να καταγράφουν
αύξηση 15% σε σχέση µε πέρυσι, στο
ιστορικό υψηλό των 2,5 εκατ. τόνων,
αντιπροσωπεύοντας το 62% των συνολικών πωλήσεων.
Η αριστοποίηση του µίγµατος κατεργασίας αργού και η διαθεσιµότητα όλων
των µονάδων των διυλιστηρίων διατήρησαν το συνολικό τελικό περιθώριο ανά
βαρέλι σε υψηλά επίπεδα, καλύπτοντας
µέρος της µείωσης του εµπορικού περιθωρίου που προκύπτει από το αυξηµένο
ποσοστό συµµετοχής των εξαγωγών στις
συνολικές πωλήσεις.
ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
Τα συγκρίσιµα EBITDA ανήλθαν στα
€26 εκατ., µε τις πωλήσεις και τα διεθνή
περιθώρια στα ίδια επίπεδα µε το Α’
Τρίµηνο 2017.
ΕΜΠΟΡΙΑ
Το Συγκρίσιµο EBITDA της Εµπορίας
ανήλθε σε €14 εκατ., αυξηµένο κατά 3%
σε σχέση µε πέρυσι.
Η κερδοφορία της Εγχώριας Εµπορίας
παρέµεινε σταθερή στα €3 εκατ., µε
οφέλη από την καλύτερη εµπορική
διαχείριση, παρά την ασθενέστερη
εγχώρια ζήτηση.
Η ∆ιεθνής Εµπορία διατήρησε τη συνεισφορά της, µε το Συγκρίσιµο EBITDA να
διαµορφώνεται στα €11 εκατ., +6% σε
σχέση µε πέρυσι, λόγω βελτιωµένης κερδοφορίας στις αγορές Σερβίας και Βουλγαρίας, παρά τη µείωση όγκων πωλήσεων χονδρικής αγοράς.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Η συνεισφορά της ∆ΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιηµένα
Καθαρά Κέρδη του Οµίλου ανήλθε στα
€17 εκατ., λόγω µείωσης στη ζήτηση
φυσικού αερίου από ηλεκτροπαραγωγούς, καθώς και οικιακούς και εµπορικούς
πελάτες, λόγω ηπιότερων καιρικών
συνθηκών σε σχέση µε πέρυσι.
Ανάλογα, το EBITDA της Elpedison διαµορφώθηκε στα €5 εκατ., λόγω µειωµένης ζήτησης, ενώ εξακολουθεί να εκκρεµεί
η τελική έγκριση και ενεργοποίηση του
µηχανισµού αποζηµίωσης ευελιξίας για
τους ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς.
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Μέχρι τέλος Ιουνίου η ανακοίνωση του προγράµµατος για τα «Ανοικτά Κέντρα Εµπορίου»
–

Μ

έχρι το τέλος Ιουνί ου αναµένεται να
ανακοι νωθεί επί σηµα το πρόγραµµα «Ανοι κτά Κέντρα Εµπορί ου»
από την Ει δι κή Υπηρεσί α ∆ι αχεί ρι σης του
Επι χει ρησι ακού Προγράµµατος «Ανταγωνι στι κότητα, Επι χει ρηµατι κότητα και Και νοτοµί α» (ΕΠΑΝΕΚ), και οι ενδι αφερόµενοι θα
µπορούν να υποβάλλουν προτάσει ς από τα
τέλη Ιουνί ου έως και τα µέσα Σεπτεµβρί ου
2018.
Αυτό αναφέρεται σε ενηµερωτι κό έγγραφο
της Ελληνι κής Συνοµοσπονδί ας Εµπορί ου και
Επι χει ρηµατι κότητας προς τι ς οµοσπονδί ες
µέλη της.

Κοινά σχήµατα δήµων και εµπορικών συλλόγων

Όπως σηµει ώνεται , «πρόκει ται γι α ένα
και νοτόµο πρόγραµµα, το οποί ο αποτελεί
σύλληψη της ΕΣΕΕ και αναµένεται να αναβαθµί σει ποι οτι κά τα παραδοσι ακά κέντρα
των πόλεων. Αυτό που απαι τεί ται γι α τον
κάθε σύλλογο εί ναι ένα σύγχρονο καταστατι κό
µε αναβαθµι σµένους σκοπούς και µέσα, το
οποί ο θα επι τρέπει στο κάθε σωµατεί ο να
µπορεί να αναλάβει την αρµοδι ότητα συµµετοχής στο πρόγραµµα».

Σύµφωνα µε όσα ανακοί νωσε η ει δι κή
γραµµατέας ΕΣΠΑ του υπουργεί ου Οι κονοµί ας Ευγενί α Φωτονι άτα, στην οµι λί α της
στο 4o Συνέδρι ο της Ελληνι κής Συνοµοσπονδί ας Εµπορί ου και Επι χει ρηµατι κότητας –
«Μι κροµεσαί α Επι χει ρηµατι κότητα- Ο
Μεγάλος Πρωταγωνι στής της Ανάπτυξης», η
δράση έχει ως στόχο να αλλάξει ρι ζι κά την
αρχι τεκτονι κή όψη των κέντρων των πόλεων.
Η ει δι κή γραµµατέας γνωστοποί ησε τους
βασι κούς άξονες της δράσης και σηµεί ωσε:
«εκτός από την αναβάθµι ση των πόλεων και
των άµεσων θετι κών επι πτώσεων που θα έχει
αυτό γι α την τοπι κή κοι νωνί α και οι κονοµί α,
βάζει τι ς βάσει ς γι α µι α άλλη κουλτούρα

συνεργασί ας και σχεδι ασµού µεταξύ του
δήµου, της κοι νωνί ας και της επι χει ρηµατι κότητας».
Στο πρόγραµµα περι λαµβάνονται ολοκληρωµένες παρεµβάσει ς στον δηµόσι ο
χώρο, µε αύξηση του προϋπολογι σµού και
µετατόπι ση του κέντρου σχεδι ασµού από τη
µεµονωµένη επι χεί ρηση στο δηµόσι ο χώρο.
Το «Οpen Mall» δεν θα εί ναι µι α σύνδεση
κάποι ων επι χει ρήσεων που έτυχε να
συνυπάρχουν χωρι κά, αλλά θα λει τουργεί ως
«τοπόσηµο» γι α την πόλη.
«Συνεργαζόµαστε – αναβαθµι ζόµαστε –
αποκτούµε ταυτότητα» εί ναι το µήνυµα της
δράσης και όπως εξήγησε η κυρί α Φωτονι άτα, αυτό µεταφράζεται ως εξής:
Ο προϋπολογι σµός ξεκι νάει από τα 50
εκατ. ευρώ και αφορά σε παρεµβάσει ς σε
όλη τη χώρα. Θα κληθούν οι δήµοι σε συνεργασί α µε τους εµπορι κούς συλλόγους σε
κοι νά σχήµατα να καταθέσουν κοι νή πρόταση
που θα αφορά στη δηµι ουργί α ανοι κτού κέντρου εµπορί ου στο δήµο.
Σε περί πτωση που ο εµπορι κός σύλλογος
δεν συµφωνεί , τότε ο δήµος θα µπορεί να

καταθέσει σχετι κή πρόταση από κοι νού µε το
επι µελητήρι ο της περι οχής.

Η δράση θα αφορά σε µεγάλης έκτασης
παρεµβάσει ς γι ’ αυτό και έχουν προβλεφθεί
και µεγαλύτεροι προϋπολογι σµοί , σηµεί ωσε
η κυρί α Φωτονι άτα, η οποί α εξήγησε ότι ναι
µεν η πρόταση θα εί ναι µί α από το δήµο και
τον εµπορι κό σύλλογο ή το επι µελητήρι ο,
αλλά ο καθένας από τους δύο συµµετέχοντες
στο σχήµα θα δι αχει ρι στεί ένα δι ακρι τό
προϋπολογι σµό και θα έχει την ευθύνη της
υλοποί ησης των παρεµβάσεων που θα προτεί νει .

Ο δήµος θα µπορεί να λάβει κονδύλι 1,5
εκατ. ευρώ και ο εµπορι κός σύλλογος ή το
επι µελητήρι ο γι α το δι κό του κοµµάτι παρεµβάσεων θα δι αχει ρι στεί ένα ποσό 2.000 ευρώ
γι α κάθε επι χεί ρηση που θα συµµετάσχει .

Σηµει ώνεται ότι προϋποθέσει ς συµµετοχής έχουν τουλάχι στον 50 επι χει ρήσει ς
ακόµη κι αν δεν εί ναι µέλη του συλλόγου,
όπως επι χει ρήσει ς εστί ασης, ξενοδοχεί α,
κι νηµατογράφοι , ι ατρεί α, κέντρα αι σθητι κής
κ.λπ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ Κ ΑΙ ΙΑΜΑΤ ΙΚ ΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Σ

Έως την ∆ευτέρα 11 Ι ουνίου οι α ιτήσεις στα ΚΕΠ

Έως την ∆ευτέρα 11 Ιουνίου θα µπορούν οι δικαιούχοι των
προγραµµάτων της Αγροτικής Εστίας, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα ΚΕΠ εκτός από τo παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραµµα που υπάρχει ειδική φόρµα του ΟΠΕΚΑ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το πρόγραµµα κοινωνικού τουρισµού περιλαµβάνει: 6ήµερες
διακοπές (5 διανυκτερεύσεις), σε συµβεβληµένα τουριστικά
καταλύµατα όλης της χώρας (ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια/διαµερίσµατα, επιπλωµένες κατοικίες και camping) και απευθύνεται σε 55.000
δικαιούχους
(διάρκεια ισχύος από
18/6/2018 έως 10/5/2019
Οι ωφελούµενοι που θα επιλέξουν προορισµούς στα νησιά του
Βορειοανατολικού Αιγαίου και των ∆ωδεκανήσων, θα πραγµατοποιήσουν τις διακοπές τους χωρίς καµία πρόσθετη οικονοµική
επιβάρυνση διαµονής (µέχρι 5 διανυκτερεύσεις, χωρίς πρωινό).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Το πρόγραµµα ιαµατικού τουρισµού περιλαµβάνει 6ήµερες
διακοπές
(5 διανυκτερεύσεις) και µέχρι πέντε απλές
λούσεις δωρεάν, σε εγκαταστάσεις συµβεβληµένων υδροθεραπευτηρίων σε τουριστικά καταλύµατα ή ιαµατικών πηγών της
χώρας και απευθύνεται σε 4.000 δικαιούχους, συνταξιούχους

του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων του Λογαριασµού Ανασφαλίστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.
1296/1982, όπως ισχύει, (διάρκεια ισχύος για διαµονή σε κατάλυµα από 18/6/2018 έως 10-5-2019).
Οι δικαιούχοι του προγράµµατος µπορούν να κάνουν χρήση
του δελτίου ιαµατικού τουρισµού µόνο για διαµονή (µέχρι 5
διανυκτερεύσεις) έως 10/5/2019. Όµως, µόνο µέχρι 31-12-2018
µπορούν, παράλληλα µε τη διαµονή τους, να πραγµατοποιούν
µέχρι και 5 απλές λούσεις δωρεάν, είτε σε Υδροθεραπευτήριο
εντός συµβεβληµένων ξενοδοχείων, είτε σε συµβεβληµένες
εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών.

3) ΕΚ∆ΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
To εκδροµικό πρόγραµµα απευθύνεται σε 12.500 δικαιούχους
και περιλαµβάνει: Τετραήµερες εκδροµές (3 διανυκτερεύσεις) σε
συµβεβληµένα, µε τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, τουριστικά γραφεία και
ισχύει από 18/6/2018 έως 10/5/2019 .
Οι εκδροµές περιλαµβάνουν και επισκέψεις σε ιστορικά, πολιτιστικά και αρχαιολογικά αξιοθέατα (µνηµεία, µουσεία, µοναστήρια, αρχαιολογικοί χώροι κ.α.), πραγµατοποιούνται σε προορισµούς όλης της χώρας και οι εκδροµείς διακινούνται µόνο
εντός των ορίων της.
Οι εκδροµές µπορούν να είναι µικτές ή αµιγείς, δηλ. µπορεί να
είναι οργανωµένες εκ των προτέρων και οι κάτοχοι των δελτίων

εκδροµικού προγράµµατος έτους 2018 να εντάσσονται ως µέλη
στην οµάδα της οργανωµένης εκδροµής ή να οργανώνονται ειδικά για τους κατόχους των δελτίων του εκδροµικού προγράµµατος.

4) ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ)
Το Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραµµα απευθύνεται σε 1.000
παιδιά δικαιούχων του ΛΑΕ, ηλικίας 6 έως 16 ετών, (γεννηθέντα
από 1-1-2002 έως 31-12-2012) από όλους τους νοµούς της
χώρας, τα οποία µπορούν να φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις µέχρι και δεκαέξι (16) ηµέρες (15 διανυκτερεύσεις).
(διάρκεια ισχύος από 16-6-2018 έως 9-9-2018).

5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
Το πρόγραµµα δωρεάν παροχής βιβλίων απευθύνεται σε
150.000 δικαιούχους οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να προµηθευτούν βιβλία (µορφωτικού, ψυχαγωγικού περιεχοµένου,
φροντιστηριακά, σχολικά ή ξενόγλωσσα βοηθήµατα κ.λπ.) από
τον αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.grκατάλογο βιβλιοπωλείων ή εκδοτικών οίκων. Ειδικά για τα παιδιά.
το επιδοτούµενο ποσό αυξάνεται κατά 50% από πέρσι και φτάνει φέτος στα 30 ευρώ ανά βιβλίο. (διάρκεια ισχύος από
18/6/2018 έως 10/5/2019).
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Με άγριες καιρικές διαθέσεις µπήκε ο Ιούνιος.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ 36ΑΡΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Μ

ε άγριες καιρικές διαθέσεις
µπήκε ο Ιούν ιος. Ήδη από
τις πρώτες ηµέρες η θερµοκρασία αν έβηκε αισθητά, εν ώ µάλιστα, σύµφων α µε την Εθν ική
Μετεωρολογική Υ πηρεσία (ΕΜΥ ) ο
υδράργυρος µέσα στην εβδοµάδα
αν αµέν εται ν α ξεπεράσει τους 36
βαθµούς Κελσίου. Η ατµόσφαιρα θα
είν αι αποπν ικτική, καθώς εκτός
από τις υψηλές για την εποχ ή θερµοκρασίες, θα σηµειωθούν βροχ ές
και καταιγίδες σε αρκετές περιοχ ές
της χ ώρας.
Πού θα «χ τυπ ήσει» ο «µίν ι»
καύσων ας

Αν εβαίν ει κι άλλο η θερµοκρασία
από Τρίτη

Την Τρίτη (05/06) ο καιρός προβλέπ εται γεν ικά αίθριος. Τοπ ικές
ν εφώσεις το µεσηµέρι και το απόγε-

υµα στα ηπειρωτικά µε τοπικές
βροχ ές ή µεµον ωµέν ες καταιγίδες,
κυρίως στα βορειοαν ατολικά. Οι
άν εµοι µεταβλητοί και στα δυτικά
και ν ότια από δυτικές διευθύν σεις 3
µε 4 µποφόρ. Η θερµοκρασία σε
άν οδο.
Την Τετάρτη (06/06) ο καιρός

αν αµέν εται γεν ικά αίθριος. Τοπικές
ν εφώσεις το µεσηµέρι και το απόγευµα στα ηπειρωτικά µε τοπικές
βροχ ές ή µεµον ωµέν ες καταιγίδες,
κυρίως στα κεν τρικά και βόρεια
ορειν ά. Οι άν εµοι µεταβλητοί 3 µε 4
µποφόρ. Η θερµοκρασία χ ωρίς αξιόλογη µεταβολή.

«΄Οχι» και «Ναι» λένε οι πολίτες στην απλή
αναλογική στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Και «όχ ι» και «ν αι» στην εφαρµογή της απλής αν αλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές εµφαν ίζον ται οι πολίτες,
σύµφων α µε δηµοσκόπηση της Prorata για λογαριασµό της Εφηµερίδας των Συν τακτών .
Στην ερώτηση: Η εφαρµογή της απλής αν αλογικής στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα βελτιώσει τη διακυβέρν ηση σε τοπικό επίπεδο, οι πολίτες εµφαν ίζον ται µοιρασµέν οι, καθώς το 34% απαν τά ότι διαφων εί, το 32%.
Στο ίδιο ερώτηµα καταγράφεται και έν α ποσοστό 27% που απαν τά ότι ούτε συµφων εί, ούτε διαφων εί, γεγον ός
που δείχ ν ει ή ότι δεν τους απασχ ολεί το ζήτηµα, ή δεν έχ ουν άποψη, ή δεν έχ ουν εν ηµερωθεί. Επίσης έν α
ποσοστό 7% απαν τά «δεν ξέρω / δεν απαν τώ».
Από τους ψηφοφόρους του Σεπτεµβρίου του 2015, «διαφων ώ» λέει το 51% της Ν∆ και «συµφων ώ» λέει το 46%
του ΣΥ ΡΙΖΑ. Το τελευταίο ποσοστό γίν εται 63% σε εκείν ους που λέν ε ότι προτίθεν ται ν α ψηφίσουν τώρα
ΣΥ ΡΙΖΑ, εν ώ παραµέν ει το ίδιο (51%),όσων δηλών ουν ότι θα ψηφίσουν Ν∆.

Γαµος

O ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥ ΛΟΥ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥ ΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΕΛΗ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Η
ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΜΠΑΤΖΗ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥ Ν ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΥ ΛΗΣ (ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΑ)

Γαµος

Ο ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥ ΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥ ΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΕΛΗ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ
Η ΡΑΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΡΑΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥ Ν ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΦΥ ΛΗΣ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ)

Γαµος

Ο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥ ΛΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΤΕΦΑΝΗ
ΧΡΥ ΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑΦΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥ Ν ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΦΥ ΛΗΣ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ)

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος - Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε θέα την Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε θέση
πάρκινγκ. τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105574070 & 6974668763

14-θριάσιο

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος (1ος όροφος)
160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσσών. Τιµή συζητήσιµη.
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας
6970878514, 2105598748

Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο του
Ασπροπύργου, επί της
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας (Πλησίον
∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6937168062

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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ.
επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατί ας και πωλεί ται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο
επι κοι νωνί ας
6945334415
- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ. στο
κέντρο του Ασπροπύργου, οροφοδιαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµαρες, κουζίνα,
σαλονοτραπεζαρία και µπάνιο.
Τηλέφωνο
επι κοι νωνί ας
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.
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Τηλέφωνο
6944204160

επικοινωνίας:

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
ΤΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ:∆ιατίθεται (ενοικίαση ή
πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός
Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαµέρισµα 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
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην Αγία
Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην Αγία
Σωτήρα ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα
η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΓΚΟΡΥΤΣΑ, 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 Νεόκτιστα, µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 60
τ.µ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται
λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436
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, ισό-

Ασπρόπυργος: πωλούνται 7,5
στρέµµατα θέση Κατσουλιέρη κοντά
στο Ρουπάκι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη
κοντά στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός
χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ.
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική,
τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

γεια, 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
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οικιακές εργασίες(καθαριότητα σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα . Κα.
Σοφία 6997505700

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.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και
φροντίδα παιδιών σε περιοχές της
∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ. 6994948553.
Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει φυλαξη παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988
ΖΗΤΟΥΝ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
για κατάστηµα βιοµηχανικών
ειδών στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη η γνώση χρήσης Η/ΥΠ.
Βιογραφικό στο mail
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

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

Ασπρόπυργος: πωλούνται 24
στρέµµατα στη θέση Ρυκιά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοινωνίας: 6948560208

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α. Πληροφορίες στα
τηλέφωνα 6947-26784
και 6985066463>>.
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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

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
·
Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ
Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Ο∆ΗΓΟΙ

Ε΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3DΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή
αντίστοιχου αντικειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία
κατασκευαστικών
σχεδίων των προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροποποιήσεις και
παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων,
Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία και οργάνωση
τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήριξη του τµήµατος Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνικές οδηγίες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Ζ
Η
Τ
Ε
Ι
Τ
Α
Ι
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες
στρατιωτικές
υποχρεώσεις

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

Τρίτη 5 Ιουνίου 2018

16-θριάσιο

Επίδοµα παιδιού 2018:

Ά

Τα ποσά που βγάζει προς πληρωµή
η αίτηση Α21 (Πίνακας)

ν οιξε την Παρασκευή, µε την έλευση
του Ιουν ίου, η ηλεκτρον ική πλατφόρµα υποβολής αιτήσεων Α21 για το
Επίδοµα Παιδιού 2018 από
την Η∆ΙΚΑ εν ώ διαθέσιµη
είν αι και στην σελίδα του
ΟΠΕΚΑ.
Προαπαιτούµεν ο για την
υποβολή
της
αίτησης
Επιδόµατος Παιδιού (Α21)
2018 είν αι η προηγούµεν η
υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Ε1)
για τα εισοδήµατα του
2017.
Οι τεχ ν ικές δυν ατότητες
της ν έας πλατφόρµας
εγγυών ται πως το σύν ολο
των δικαιούχ ων που επιθυµούν ν α υποβάλλουν
αίτηση Α21 µέχ ρι τις 20
Ιουν ίου θα έχ ουν τη
δυν ατότητα ν α την υποβάλλουν , ώστε ν α πληρωθούν καν ον ικά στις 25-27
Ιουν ίου, ηµεροµην ία κατά
την οποία καταβάλλεται η
Β΄ δόση του Επιδόµατος
Παιδιού 2018.
Η πλατφόρµα θα παραµείν ει διαθέσιµη στους
δικαιούχ ους που επιθυµούν ν α υποβάλλουν
φορολογική δήλωση ή/και
αίτηση Α21 µετά την 20η
Ιουν ίου και µέχ ρι το τέλος
του 2018.
Στις 25-27 Ιουλίου θα
ακολουθήσει η καταβολή
της Γ δόσης 2018, σε όλους
όσοι θα έχ ουν υποβάλλει
φορολογική δήλωση και

αίτηση Α21 έως και την 20η
Ιουλίου.
Εν συν εχ εία θα ακολουθήσουν φυσικά και οι
επόµεν ες προβλεπόµεν ες
διµην ιαίες δόσεις.
Σε κάθε καταβολή επιδόµατος παιδιού θα συµπερι

λαµβάν ον ται τυχ όν αν αδροµικά επιδόµατα δικαιούχ ων που δεν έχ ουν
καταβληθεί καθώς και
τυχ όν
συµψηφισµοί
οφειλών προηγούµεν ων
ετών που θα έχ ουν οριστικοποιηθεί και ελεγχ θεί.

ΕΝΦΙΑ: Σχέδιο για πληρωµή της «λυπητερής» σε 12 δόσεις

Τον Αύγουστο, θα εκδοθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ µε
την πληρωµή του φόρου ν α διεν εργείται σε πέν τε µην ιαίες
δόσεις. Ωστόσο σύµφων α µε το ΥΠΟΙΚ υπάρχει σχέδιο που
εξετάζεται ο ΕΝΦΙΑί ν α χτυπά την πόρτα των φορολογουµέν ων κάθε µήν α, ώστε ν α «σπάσουν » οι επιβαρύν σεις σε διάστηµα δώδεκα µην ών και η εξόφληση του φόρου ν α γίν ει
ευκολότερη.
Στο επικαιροποιηµέν ο Μν ηµόν ιο προβλέπεται η εκπόν ηση µελέτης για την πληρωµή των φορολογικών υποχρεώσεων σε δώδεκα µην ιαίες δόσεις µε τη χρήση µάλιστα ηλεκτρον ικών µέσων
πληρωµής. Αρµόδιες πηγές εκτιµούν πως η αρχή θα µπορούσε ν α γίν ει µε τον ΕΝΦΙΑ αν και η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικον οµικών είν αι αυτή η οποία θα λάβει τις τελικές αποφάσεις
τόσο για το χρόν ο έν αρξης εφαρµογής του µέτρου όσο και για τους φόρους που θα εν ταχθούν σε
αυτό το σύστηµα εξόφλησης.
Ταυτόχρον α, θα µπορούσε ν α εφαρµοστεί το ν έο σύστηµα και στους φόρους εισοδήµατος µε
µεγαλύτερη ευκολία σε µισθωτούς και συν ταξιούχους όπου επί της ουσίας εάν δεν υπάρχουν
πρόσθετα εισοδήµατα αυτό ισχύει ήδη µέσω της µην ιαίας παρακράτησης φόρου και πιο δύσκολα
για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τουλάχιστον στο µέτρο που αφορά την απευθείας παρακράτηση του φόρου.
Η απευθείας παρακράτηση των φόρων εισοδήµατος και ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων θα
οδηγούσε σε αύξηση της εισπραξιµότητας, φρεν άρον τας παράλληλα το ρυθµό αύξησης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων .

