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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Βροχή και συννεφιά                

Η θερµοκρασία από 19 έως 28
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πιερής, Πιέρος, Πιέριος, Πιέρης,

Πιερίων , Πιερία, Πιέρα
Σαµψών , ∆ιεθν ής Ηµέρα 

Οµοφυλοφιλικής Υπερηφάν ειας

Συνάντηση Πιτσιόρλα µε εργαζόµενους των ναυπηγείων Ελευσίνας

Σ
τη συνολική αναµόρφωση και ανάπτυξη της
ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας
στοχεύει η κυβέρνηση, επεσήµανε ο υφυπο-

υργός Οικονοµίας Στέργιος Πιτσιόρλας συνοµιλώντας
µε τους εργαζόµενους των ναυπηγείων Ελευσίνας οι
οποίοι βρίσκονται συγκεντρωµένοι έξω από το κτίριο
του υπουργείου στην οδό Καραγεώργη Σερβίας
ζητώντας λύση στα προβλήµατα του ναυπηγείου.

Ο υφυπουργός, αν και υπήρχε προγραµµατισµένο
ραντεβού µε εκπροσώπους των εργαζοµένων, κατέ-
βηκε από το γραφείο του και συνοµίλησε µε τους
συγκεντρωµένους επισηµαίνοντας ότι το υπουργείο

Οικονοµίας βρίσκεται σε συνεργασία µε του υπουργείο Εθνικής Άµυνας και συγκεκριµένα µε τον αναπληρωτή υπο-
υργό Φώτη Κουβέλη και µε το Πολεµικό Ναυτικό ώστε να βρεθεί λύση για τα ναυπηγεία.

Οι εργαζόµενοι στα Ναυπηγεία Ελευσίνας εδώ και καιρό ανησυχούν για την ολοκλήρωση του προγράµµατος ναυ-
πήγησης των πυραυλακάτων του Πολεµικού Ναυτικού.

Ο υφυπουργός επεσήµανε ότι η Ελλάδα µπορεί να αποκτήσει µια δυναµική ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία διότι
πληροί όλες τις προϋποθέσεις και καταβάλλονται προσπάθειες να οικοδοµηθεί εξαρχής ένας ανταγωνιστικός ναυ-
πηγοεπισκευαστικός τοµέας.

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα
απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτ. Αττικής Γιάν-
νης Βασιλείου, τονίζοντας το χρόνιο αίτηµα της από-

δοσης έξι σηµείων του παραλιακού µετώπου της Ελευσίνας
στην τοπική αυτοδιοίκηση.Ο κ. Βασιλείου ζητά να κατατεθεί
και να έρθει άµεσα για ψήφιση στη Βουλή σχετική νοµοθετι-
κή ρύθµιση ενώ ενηµερώνει τον πρωθυπουργό πως και οι
πέντε βουλευτές ΣΥ.ΡΙΖ.Α του νοµού Αττικής στηρίζουν το
ίδιο αίτηµα. 

Συγκεκριµένα η επιστολή αναφέρει τα ακόλουθα 

Αξιότιµε κ. Πρωθυπουργέ.

Όπως σας είναι γνωστό από προγενέστερες και επανα-
λαµβανόµενες επικοινωνίες µας µε την Κυβέρνηση, το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο Ελευσίνας έχει µε οµόφωνη απόφαση του
ζητήσει, την απόδοση έξι σηµείων του παραλιακού µετώπου
της πόλης στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Πρόκειται για αίτηµα, το οποίο χρονικά έρχεται από την
εποχή της µεταπολίτευσης, έχει υποστηριχτεί όλα αυτά τα
χρόνια από το σύνολο των τοπικών αυτοδιοικήσεων και των
φορέων της πόλης, και στηρίζεται από τούς πέντε βουλευτές
ΣΥ.ΡΙΖ.Α του νοµού Αττικής. 

Επιπλέον, µετά από την οµιλία σας στο Ειδικό Ανα-
πτυξιακό Συνέδριο του περασµένου ∆εκεµβρίου, µε θέµα την
«Ανάταξη της ∆υτικής Αττικής», όπου έτυχε τεράστιας
απήχησης η δέσµευσή σας για την απόδοση του παραλια-
κού µετώπου στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι πολίτες της Ελευ-
σίνας αναµένουν την υλοποίηση της συγκεκριµένης εξαγ-
γελίας. 

Επειδή όµως διακρίνω, πως υπάρχουν δυνάµεις που προ-
σπαθούν να φέρουν τις δικές σας εξαγγελίες στα µέτρα των
πολιτικών του ΠΑ.ΣΟ.Κ και της Νέας ∆ηµοκρατίας, οι οποίες 

κατάντησαν την ∆υτική Αττική, το Θριάσιο Πεδίο και ειδικά
την Ελευσίνα τις πλέον περιβαλλοντικά επιβαρυµένες περ-
ιοχές ολόκληρης τής χώρας, απευθύνοµαι εκ νέου σε εσάς µε
το εξής αίτηµα:  

Να παρέµβετε, ώστε να κατατεθεί και να έρθει άµεσα για
ψήφιση στη Βουλή νοµοθετική ρύθµιση - η επεξεργασία της
οποίας πρέπει να έχει ήδη ολοκληρωθεί από το επιτελείο σας
- για την απόδοση και των έξι συγκεκριµένων χώρων στήν
τοπική αυτοδιοίκηση της πόλης. 

Σας αποστέλλω εκ νέου, τα βασικότερα έγγραφα του προ-
αναφερθέντος αιτήµατος. 

Με εκτίµηση

Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής
Βασιλείου Γιάννης

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αθήνα, 21/07/2017

ΘΕΜΑ: «Τοποθετήσεις φορέων της περιοχής Ελευσίνας
για την χρήση των χώρων γνωστών ως πρώην διαλυτηρίων
πλοίων Μπακόπουλου και Σάββα στο παραλιακό µέτωπο
της Ελευσίνας»

Αξιότιµες και αξιότιµοι κυρίες και κύριοι,

Παρά τον κρίσιµο χαρακτήρα της σηµερινής σύσκεψης για
το παραλιακό µέτωπο Ελευσίνας και την πρόσκληση που
µας απευθύνθηκε από την Αντιπεριφέρεια Αττικής, η απου-
σία µας είναι αναγκαστική λόγω ανελαστικών κοινοβουλευ-
τικών υποχρεώσεων. 

Συνεχίζεται στη σελ. 10
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Εξαρθρώθηκε από την
Υποδιεύθυνση Ασφά-
λειας Πειραιά,

εγκληµατική οργάνωση, τα
µέλη της οποίας ειδικεύονταν
σε κλοπές φορτηγών και
οχηµάτων βαρέως τύπου
καθώς και σε συναφείς απάτες
και πλαστογραφίες.

Συνελήφθησαν την 21-6-
2018, στον Ασπρόπυργο, στο
Ζεφύρι, στην Μάνδρα και στην
ευρύτερη περιοχή των Αθηνών,
έπειτα από συντονισµένη
επιχείρηση τρείς ηµεδαποί και
τρείς  αλλοδαποί, ηλικίας από
19 έως 56 ετών, µέλη της σπείρας.

Στην επιχείρηση συµµετείχαν αστυνοµικοί της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά, Τµηµάτων
Ασφαλείας της εν λόγω Υποδιεύθυνσης, οµάδων
Ο.Π.Κ.Ε., της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµικών Επιχειρή-
σεων Αττικής, ενώ συνέδραµαν και αστυνοµικοί
σκύλοι.

Όπως προέκυψε από την έρευνα οι κατηγορ-
ούµενοι είχαν συστήσει, από τον περασµένο Φεβρ-
ουάριο, εγκληµατική οργάνωση µε ιεραρχική δοµή
και διακριτούς ρόλους µε σκοπό την διάπραξη
απατών καθώς και κλοπών φορτηγών και µηχαν-
ηµάτων βαρέως τύπου.

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 22 Ιουνίου η νέα
διπλή- µεγάλη διανοµή της Κοινωνικής Υπηρ-
εσίας  η οποία, χωρίς ουρές και συνωστισµό

παρείχε τρόφιµα σε 2.500 οικογένειες καλύπτοντας
συνολικά 7.500 άτοµα. 

Η ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτι-
σµού του ∆ήµου Φυλής  ταυτόχρονα µε τη µεγάλη δια-
νοµή ΤΕΒΑ της σύµπραξης ΠΕ 44 ∆υτικής Αττικής,
πραγµατοποίησε και την µηνιαία διανοµή για τον µήνα
Ιούνιο του Κοινωνικού παντοπωλείου. Η διανοµή διήρκ-
ησε τρεις ηµέρες και οι δικαιούχοι είχαν ενηµερωθεί για
την ακριβή ώρα εξυπηρέτησης τους ,προκειµένου να
µην υπάρξει ταλαιπωρία. 

« Ακόµα µια µεγάλη διπλή διανοµή ολοκληρώθηκε µε
επιτυχία και το σηµαντικό είναι ότι ολοκληρώθηκε χωρίς
ουρές και ταλαιπωρία για τον κόσµο στο ∆ήµο µας. Σε
ότι αφορά το ΤΕΒΑ συνολικά και αυτή τη  φορά όλα
κύλησαν οµαλά. Ο ∆ήµος Φυλής εφοδίασε εγκαίρως και
µε προγραµµατισµό τους υπόλοιπους ∆ήµους της Κοι-
νοπραξίας ∆υτικής Αττικής, διασφαλίζοντας ότι τα τρόφι-
µα θα φτάσουν σε άριστη κατάσταση στους δικαιούχο-
υς» υπογράµµισε ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Κοινωνικής
Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος. 

Οι δικαιούχοι του  ΤΕΒΑ πήραν νωπό κοτόπουλο,
λάδι, ρύζι, µακαρόνια φέτα , αλεύρι ζάχαρη, γάλα 1ης
βρεφικής ηλικίας, 2ης δεύτερης βρεφικής ηλικίας, κρέµα
ριζάλευρου, κρέµα δηµητριακών και πελτέ. Εκτός της
διανοµής αυτών των ειδών η Κοινωνική Υπηρεσία τους
προµήθευσε εκτός προγράµµατος και µε καρότα, πατά-
τες και αχλάδια. 

Οι δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου (1250
οικογένειες) προµηθεύτηκαν για το µήνα Ιούνιο µε γάλα,
ζάχαρη λάδι, ηλιέλαιο, ρύζι, µακαρόνια, φακές, αλεύρι
και  ντοµάτα. Επιπροσθέτως οι οικογένειες άνω των
τριών µελών πήραν νωπό κοτόπουλο, φέτα, πατάτες,
καρότα και αχλάδια. 

«Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόµενους στην Κοι-
νωνική Υπηρεσία και την ∆ηµοτική Αστυνοµία που έφερ-
αν µε επιτυχία σε πέρας, αυτόν τον τριήµερο µαραθώνιο
διανοµής, δίνοντας κυριολεκτικά την ψυχή τους, προκει-
µένου να εξυπηρετήσουν τους χιλιάδες δικαιούχους των
δυο προγραµµάτων διανοµής» υπογράµµισε ο ∆ιευθυ-
ντής της Κοινωνικής Υπηρεσίας Γιάννης Τέγος.   

Η διανοµή ΤΕΒΑ ξεκίνησε την Τρίτη 16 Ιουνίου από τα
Μέγαρα και την Μάνδρα που εξυπηρετήθηκαν 1.359 και
321 οικογένειες αντιστοίχως. Την Τετάρτη 20 Ιουνίου
έγινε διανοµή στην Ελευσίνα όπου τροφοδοτήθηκαν 215
οικογένειες και στη Φυλή όπου η διανοµή ολοκληρώθη-
κε την Πέµπτη 21 Ιουνίου. Στο ∆ήµο Φυλής  εξυπηρε-
τήθηκαν 1250 οικογένειες δηλαδή περίπου 5.000 άτοµα
µαζί µε την Κοινωφελή και Ιερά Μητρόπολη. Την Πέµπτη
21 Ιουνίου τέλος έγινε η διανοµή στον Ασπρόπυργο
όπου εξυπηρετήθηκαν 1.766 οικογένειες δηλαδή 3.690
άτοµα. 

 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΖΕΦΥΡΙ ΚΑΙ ΜΑΝ∆ΡΑ 

««ΧΧρρυυσσέέςς»»  δδοουυλλεειιέέςς  µµεε  ππωωλλήήσσεειιςς  
κκλλεεµµµµέέννωωνν  ββααρρέέωωνν  οοχχηηµµάάττωωνν  

ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΛΟΓΩ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ 

Αλλαγές στη διαδροµή των Λεωφορειακών Αλλαγές στη διαδροµή των Λεωφορειακών 
Γραµµών 855 και 879Γραµµών 855 και 879

Ο
∆ήµος Ασπροπύργου ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους ότι, θα υπάρξει µερική προσωρινή τροποποίηση
της διαδροµής των Λεωφορειακών Γραµµών 855 (ΨΑΡΙ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΛΟΦΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ) και 879
(ΑΧΑΡΝΑΙ – ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ), λόγω ανακατασκευής της οδού Γκορυτσάς, από τη

Λεωφόρο Ειρήνης (πρ. ΝΑΤΟ), έως την οδό Κωνσταντίνου Καραµανλή, για το χρονικό διάστηµα από την 1 Ιουλίου
2018 έως την 31 Οκ τωβρίου 2018.  

Η τροποποίηση των Λεωφορειακών  Γραµµών έχει ως εξής: 
• Για τη γραµµή 855 από την αφετηρία προς το τέρµα (Λόφο Κυρίλλου) και για τη γραµµή 879 από το τέρµα

προς την αφετηρία (Αχαρναί), από τη Λ. Ειρήνης (πρ. ΝΑΤΟ), συνέχεια Λ. Ειρήνης (πρ. ΝΑΤΟ), δεξιά στην  οδό
Κριεζή και συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδροµή. 

• Για τη γραµµή 855 από το τέρµα προς την αφετηρία (Ψάρι) και για τη γραµµή 879 από την αφετηρία προς
το τέρµα (Ελευσίνα), από την οδό Καποδιστρίου, δεξιά στη Θριασίου, αριστερά στη Λ. Ειρήνης (πρ. ΝΑΤΟ) και
συνέχεια στη Λ. Ειρήνης (πρ. ΝΑΤΟ) όπως η εγκεκριµένη διαδροµή. 

Σηµειώνεται ότι, στα τµήµατα των τροποποιηµένων διαδροµών τα λεωφορεία θα κάνουν στάση στις υπάρχου-
σες στάσεις των άλλων γραµµών. 

Επίσης, θα εγκατασταθούν και νέες στάσεις επί της οδού Κριεζή, στάση «ΙΚΤΕΟ», έναντι ΙΚΤΕΟ Ασπροπύργου,
και στάση «ΣΧΟΛΕΙΟ», στην πινακίδα που αναγράφει «Στάση ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας», έξω από το 4ο ∆ηµοτικό
Σχολείο, για τις γραµµές 855 προς Λόφο Κυρίλλου και 879 προς Αχαρναί. Ενώ, για τις γραµµές 855 προς Ψάρι και
879 προς Ελευσίνα, οι νέες στάσεις επί της οδού Κριεζή είναι, «ΣΧΟΛΕΙΟ», στην πινακίδα που αναγράφει «Φυσιοθ-
εραπεία Ρόδη Αιµιλία» έναντι του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου και «ΙΚΤΕΟ» έµπροσθεν ΙΚΤΕΟ Ασπροπύργου.    

ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  ηη  ννέέαα
δδιιππλλήή  --  µµεεγγάάλληη  δδιιααννοοµµήή  ττηηςς

ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  
∆ήµου Φυλής

Εξυπηρετήθηκαν 2.500 οικογένειες 
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Με πολύ κέφι και  χορό και γιόρτασε 
ο ΑΙΓΕΑΣ,  τα 20 χρόνια από την ίδρυσή του. 

Μ
ε πολύ κέφι , χορό και  γιόρτασε ο
ΑΙΓΕΑΣ, το Σάββατο 23 Ιουνίου 2018, τα
20 χρόνια από την ίδρυσή του. 

Η καλοκαιρινή εκδήλωση του Αιγέα επιφύλαξε
για τους διοργανωτές και τους φίλους του Συλλό-
γου πολλά και αντικρουόµενα συναισθήµατα. Τη
χαρά της άρτιας διοργάνωσης «σκοτείνιασαν» τα
σύννεφα που µαύρισαν τον ουρανό και προκάλε-
σαν τον φόβο στους διοργανωτές ότι η εκδήλωση
θα αναβληθεί. Όµως, ο Αιγέας έχει συνηθίσει να
παλεύει και να νικά και τα «κύµατα» της κακοκαι-
ρίας, µε αποτέλεσµα το Σάββατο το βράδυ να
βρέχει παντού εκτός από τον προαύλιο χώρο του
7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων όπου
πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση που συνδιοργά-
νωσαν ο Σύνδεσµος Αιγαιοπελαγίτικου Πολιτι-
σµού «Ο Αιγέας» και το Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού και
Αθλητισµού «Η ΠΑΡΝΗΘΑ». 

Παρουσία του ∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παπ-
πού και πλήθους κόσµου, που παρέµενε στο
χώρο παρά τις ψιχάλες που έπεφταν, η εκδήλωση
ξεκίνησε µε µικρή καθυστέρηση. 

Η οικοδέσποινα, Πρόεδρος του Συλλόγου,
Ιωάννα Καµπόλη, αφού καλωσόρισε τον κόσµο,
έκανε ειδική αναφορά στο ιδρυτικό µέλος του
Συλλόγου Γιώργο Αναπλιώτη λέγοντας συγκιν-
ηµένη πως «µας προστατεύει από εκεί ψηλά και
απόψε».  Η κ. Καµπόλη, αφού ενηµέρωσε για τις
δράσεις και τους στόχους του Συλλόγου, αναφέρ-
θηκε στο εικοσάχρονο «ταξίδι» του Αιγέα στα Άνω
Λιόσια και τίµησε τους προηγούµενους προέδρ-
ους του συλλόγου από την ίδρυσή του, απονέ-
µοντάς τους αναµνηστική πλακέτα. Συγκεκριµένα,
τιµήθηκαν για την προσφορά τους οι κ.κ. Φάνης
Κυριόπουλος, Τάσος Αυγούλης, Γιάννης
Αυγούλης και Νίκος Γαµπιεράκης. Τιµητικές πλα-
κέτες για το σηµαντικό έργο τους απένειµε το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου και στους
χοροδιδασκάλους κ. Μάκη Πιρπινιά και κα Χρύσα
Μάνη.

Την  δέσµευσή του για την
άµεση κατασκευή της 

στέγης του Αιγέα επαν έλαβε
ο ∆ήµαρχος Φυλής 
Χρήστος Παππούς 

στο σύν τοµο χαιρετισµό του.

«Εδώ στα Άνω Λιόσια χτυπά η
καρδιά του Αιγαίου. Εύχοµαι
καλό καλοκαίρι µε υγεία, αγάπη
και αισιοδοξία και εύχοµαι του
χρόνου το καλοκαίρι να κάνουµε
αυτή τη γιορτή στο Περνερί, στο
κτίριο Αιγαιοπελαγίτικου Πολιτι-
σµού που κατασκευάζει ο ∆ήµος
Φυλής και αποτελεί µια υπόσχε-
ση που γίνεται πράξη» τόνισε ο
∆ήµαρχος Φυλής.

Στην εκδήλωση έγινε εκτενής αναφορά στην
εικοσάχρονη πορεία του Αιγέα και προβλήθηκε
και οπτικό υλικό από τις σηµαντικές στιγµές του
Συλλόγου. Αµέσως µετά, τα χορευτικά του Συλλό-
γου, µικρά και µεγάλα, ξεσήκωσαν το κοινό µε
τους χορούς τους από ολόκληρο το Αιγαίο και
απέσπασαν θερµά χειροκροτήµατα. 

Το προαύλιο του 7ου ∆ηµοτικού πήρε φωτιά
όταν η Λέτα Κορρέ και ο Πολυχρόνης Κορρές µε
την ορχήστρα τους ξεκίνησαν το παραδοσιακό
πρόγραµµα  µε πρώτο τραγούδι το «Όταν χαράζει
στο Αιγαίο», το οποίο αφιέρωσαν στον ∆ήµαρχο
Φυλής Χρήστο Παππού που ανταποκρινόµενος
στην αφιέρωση «άνοιξε» το χορό. 

Η βραδιά κράτησε  µέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες µε πολύ χορό, κέφι και τραγούδι. 

Την εκδήλωση παρουσίασε µε µεγάλη επιτυχία
η κα Πέγκυ Καµπόλη.  
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πολιτικό Γραφείο: Θεµιστοκλέους 3, 106 77 Αθήνα, τηλ. 210 33 03
066  fax 210 33 01 970

Αθήνα, 26-06-2018

Συζητήθηκε χθες στη Βουλή η υπ’ αριθµόν 2315/28-3-2018
επίκαιρη επερώτηση που κατέθεσαν είκοσι έξι Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας προς

τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία
του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι τρεις
επιχειρήσεις».

Πρώτος επερωτών βουλευτής ήταν ο Θανάσης Μπούρας,
ο οποίος στην αρχή της συζήτησης είπε τα εξής: 

«Υπάρχει αναγκαιότητα  µεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά
για αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά. Όσα µέτρα έχουν
παρθεί τα τελευταία χρόνια δεν κατάφεραν  να δώσουν λύση, αλλά
αντίθετα έµπλεξαν τους δανειολήπτες  σε ένα φαύλο κύκλο αναπο-
τελεσµατικών τρόπων αντιµετώπισης των οφειλών τους. 

Χρειάζεται δυναµική αντιµετώπιση του θέµατος των «κόκκινων
δανείων. Η εφαρµογή του νόµου 4469/3-5-2017 όπως αυτός τροπο-
ποιήθηκε 16 ηµέρες αργότερα µε το ν. 4472/19-5-17, που θα έδινε
ανάσα στις επιχειρήσεις και αφορούσε και τις οφειλές προς το δηµό-
σιο και τα ασφαλιστικά ταµεία ήταν ανεπαρκής, προχειρογραµµένος,
ανεδαφικός,  και φυσικά  δεν  λειτούργησε.

Το τόνιζε τότε µε έµφαση η Τοµεάρχης Οικονοµίας και Ανάπτυξης
και εισηγήτρια στον 4469 από πλευράς Ν.∆. Ντόρα Μπακογιάννη ότι
ο νόµος αυτός δε θα λειτουργούσε πράγµα το οποίο δυστυχώς επι-
βεβαιώνεται πανηγυρικά. Όµως ο προκάτοχός σας Υπουργός ούτε
άκουγε ούτε µίλαγε και καταψηφίσαµε αυτό το Νόµο.

Ο εξωδικαστικός  µηχανισµός  ρύθµισης των οφειλών των επιχει-
ρήσεων και των επιτηδευµατιών  έγινε µέγγενη στο λαιµό των δανει-
οληπτών  και κατάντησε δικαστικός αγώνας και πάντως όχι συµβι-
βασµός. Οι διαδικασίες  ήταν εξαιρετικά γραφειοκρατικές άρα και
χρονοβόρες. 

Μετέθεταν δε την οποιαδήποτε πιθανότητα ρύθµισης σε
βάθος χρόνου. ∆εν απλοποιούσαν  ουσιαστικά τη διαδικασία για τις
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελµατίες.

Ενώ το ιδιωτικό χρέος και οι συσσωρευµένες οφειλές συνεχίζουν
να στραγγαλίζουν τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγε-
λµατίες, η εµπειρία από τη λειτουργία του εξωδικαστικού µηχανισµού
ένα χρόνο µετά την ψήφισή του κάθε άλλο παρά ικανοποιητική είναι.

Ο νόµος µε καθυστέρηση 2 ετών από την ανάληψη της Κυβέρν-
ησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ψηφίσθηκε τον Μάϊο του 2017 και ξεκίνησε να
εφαρµόζεται τον Αύγουστο του 2017 δηλ. τρεις µήνες αργότερα αλλά
µε ελλιπή προγραµµατισµό και ανειδίκευτο υπαλληλικό προσωπικό
και απροετοίµαστο τεχνικά και γνωστικά  ηλεκτρονικό υπόβαθρο.

Αποτέλεσµα αυτού ήταν 8 µήνες αργότερα δηλ. µέχρι και
Απρίλιο 2018, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία της Ειδικής Γραµ-
µατείας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, από τις 400.000 περίπου
επιχειρήσεις που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους,
να έχουν πραγµατοποιήσει την εγγραφή τους στην ειδική πλα-
τφόρµα  µόλις 31.542 επιχειρήσεις µέχρι σήµερα.

Από αυτές 12.352 έκαναν τα πρώτα βήµατα και τελικά  έχουν
υποβληθεί οριστικά 1.055 αιτήσεις, αλλά µόνο 48 τελικά κατόρ-
θωσαν να ρυθµίσουν επιτυχώς τις οφειλές τους και µάλιστα για
µικρές οφειλές και οι περισσότερες µε οφειλές σε ένα πιστωτή.

Με σηµερινά στοιχεία το 48 έγινε 52, µετά δηλαδή από τρεις
µήνες. Καταλαβαίνετε τη λειτουργικότητα του νόµου, ενώ για
ελεύθερους επαγγελµατίες δεν έχουµε καµία περαίωση.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά της κατάστασης που έχει
δηµιουργηθεί, µε τη διαδικασία υπαγωγής στον εξωδικαστικό µηχα-
νισµό να εξελίσσεται σε πραγµατικό Γολγοθά για τις επιχειρήσεις και
τους ελεύθερους επαγγελµατίες. 

Την πραγµατικότητα αυτή αναγνώρισε ακόµη και ο ειδικός γραµ-
µατέας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρµούσης, κάνοντας
λόγο για «τεστ και µαρτύρια» στα οποία υποβάλλονται οι ενδιαφερό-
µενοι προκειµένου να ρυθµιστούν οι οφειλές τους. Μάλιστα όλο το

προηγούµενο διάστηµα διέρρε-
αν από την κυβέρνηση ότι
αναγνωρίζουν τις γραφειοκρατι-
κές επιπλοκές στον εξωδικα-
στικό και εξετάζουν πιθανές
βελτιώσεις. 

Ο περιορισµένος αριθµός
αιτήσεων αποδίδεται στα ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια επιλεξιµότητας
και βιωσιµότητας που προβλέπει ο νόµος για την ένταξη  των υπε-
ρχρεωµένων επιχειρήσεων, αλλά και στην υποχρέωση των δανειολ-
ηπτών να αποκαλύψουν το σύνολο των εισοδηµάτων τους και της
περιουσίας τους.

Επίσης, η υποχρέωση των οφειλετών να υποβάλλουν ολοκ-
ληρωµένο επιχειρηµατικό σχέδιο, καθιστά τη διαδικασία
δύσκολη και απαιτητική µε αποτέλεσµα  να λειτουργεί αποτρε-
πτικά σε µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων.

Αυτή η εξέλιξη του αριθµού των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί
µέχρι σήµερα διαψεύδει  τις αρχικές προσδοκίες του Υπουργείου
Οικονοµίας για ένα εργαλείο που θα οδηγήσει σε µαζικές ρυθµίσεις
χρεών.

Από την εµπειρία λοιπόν και τα αποτελέσµατα της λειτουργίας του
εξωδικαστικού µηχανισµού προκύπτει ότι µέχρι σήµερα και 1 χρόνο
µετά την έναρξη λειτουργίας του ο εξωδικαστικός µηχανισµός δεν
έχει πετύχει  τον βασικό στόχο του που ήταν η ρύθµιση των χρεών
για επιχειρήσεις που είχαν µεγάλα χρέη και σε πολλούς πιστωτές.

Επιβεβαιώθηκε λοιπόν στη πράξη η εκτίµηση της Ν.∆ ότι επρό-
κειτο για µια χρονοβόρα και δυσχερή διαδικασία, η οποία αντί να
λύσει προβλήµατα δηµιούργησε νέα,  µεγαλύτερα και  ανυπέρβλητα.

Το τίµηµα φυσικά το πληρώνει η αγορά και οι βιώσιµες επιχειρή-
σεις οι οποίες και αυτές κινδυνεύουν να γίνουν µη βιώσιµες µετά από
τόσο χρόνο. Ο νέος νόµος 4549/2018, δηλαδή το 4ο µνηµόνιο που
ψηφίσατε πριν λίγες µέρες, καµία σχεδόν ουσιαστική αλλαγή δεν
έφερε για τον εξωδικαστικό µηχανισµό.

Για άλλη µια φορά δυστυχώς, για χιλιάδες επιχειρηµατίες, ελεύθε-
ρους επαγγελµατίες και ιδιώτες, η πραγµατικότητα τους διέψευσε. Οι
µικρής σηµασίας µεταβολές είναι αδύνατον να βελτιώσουν  σε
ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα  τη διαδικασία του εξωδικαστικού
συµβιβασµού.

Εσείς κε Υπουργέ παραδεχτήκατε πρόσφατα ότι είναι πολύ
δύσκολο να λειτουργήσει άµεσα ο  Εξωδικαστικός Συµβιβασµός και
ότι χρειάζεται χρόνος. Πόσος χρόνος όµως  και γιατί να ψηφίζονται
νόµοι που καµία ουσιώδη αλλαγή και λύση δεν φέρουν στο πρόβ-
ληµα παρά µόνο περισσότερη καθυστέρηση στη διαδικασία και περ-
ισσότερα προβλήµατα ενώ καθηµερινά  καταρρέουν επιχειρήσεις και
νοικοκυριά;

Από την άλλη πλευρά, η Ν.∆ από νωρίς είχε ασκήσει αναλυτική
και τεκµηριωµένη κριτική στον εξωδικαστικό µηχανισµό όπως αυτός
σχεδιάστηκε, ψηφίσθηκε και άρχισε να υλοποιείται.

Πρώτον, είχαµε από την αρχή επισηµάνει  τις ιδιαίτερα γραφειο-
κρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες που προβλέπονταν από το
νόµο. Συγκεκριµένα απαιτούνταν 25 έγγραφα, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις µε αποτέλεσµα και χρόνος να χάνεται αλλά και το κόστος
να γίνεται δυσθεώρητο για ήδη αδύναµες οικονοµικά επιχειρήσεις.

Βέβαια µε τη τροποποίηση του νέου νόµου (ΦΕΚ 2277/15-06-
2018) που όντως µείωσε τον αριθµό των πιστοποιητικών και εγγρά-
φων, το πρόβληµα δεν θα λυθεί αφού πέρα από τις υποθέσεις που
εκκρεµούν και δεν έχουν µέχρι σήµερα προωθηθεί  τώρα θα προ-
στεθούν και νέες που θα προσπαθήσουν να ενταχθούν µε τα λιγότε-
ρα δικαιολογητικά αλλά θα «σκαλώσουν» στη συνέχεια και το πρόβ-
ληµα θα διαιωνίζεται χωρίς αποτέλεσµα.

∆εύτερον, η Ν.∆ επίσης είχε τονίσει πως όλες οι περιπτώσεις των
επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελµατιών αλλά και ιδιωτών δεν γίνε-
ται να αντιµετωπίζονται µε το ίδιο τρόπο και νοµικό και τεχνικό καθε-
στώς.

Τρίτον, επισηµάναµε από την αρχή ότι ο τρόπος που ήταν σχε-
διασµένος ο µηχανισµός τον καθιστούσε µόνο «κατ’ όνοµα εξωδικα-
στικό» αφού σχεδόν αναπόφευκτα οδηγούσε σε δικαστική εµπλοκή.
Με αποτέλεσµα, η οποιαδήποτε πιθανότητα ρύθµισης των χρεών να
µετατίθεται σε βάθος χρόνου, και η αβεβαιότητα να παρατείνεται, το
κόστος για τις επιχειρήσεις να αυξάνεται και οι πιθανότητες επιβίω-
σης πολλών από αυτές να περιορίζονται. 

Έπρεπε η διαδικασία  διευθέτησης της ένταξης να εξαρτάται από
το µέγεθος της επιχείρησης, το ύψος των οφειλών, το πλήθος των
πιστωτών, τη διαφορετικότητα των πιστωτών (Πιστωτικά ιδρύµατα,
Ασφαλιστικά Ταµεία, ∆ηµόσιο κ.λπ).

Η Νέα ∆ηµοκρατία δεν µένει όµως µόνο στην άσκηση κριτικής.
Αντίθετα, έχει επεξεργαστεί ολοκληρωµένη πρόταση για τη διαχείρι-
ση του ιδιωτικού χρέους, και το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα
θα παρουσιάσει και σχετικό σχέδιο νόµου µε τις προτεινόµενες αλλα-
γές.

Κύρια και καίρια  θέση του κόµµατος αποτελεί  πως χρειάζεται
βαθιά ανάσα στις πολλές και µικρές επιχειρήσεις και τους χιλιάδες
επαγγελµατίες της χώρας µας αφού µόνο έτσι µπορεί να επιτευχθεί
ουσιαστική επανεκκίνηση της οικονοµίας της χώρας µας.

Κεντρικό σηµείο του σχεδίου µας η εξωδικαστική ρύθµιση χρεών
και κυρίως για αυτούς  που δεν έχουν την οικονοµική ή άλλη δύναµη
να διαπραγµατευθούν τις οφειλές τους. Και αυτοί είναι οι µικρές
επιχειρήσεις Και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που αποτελούν και τη
βάση της οικονοµίας µας.»

Ο κ. Μπούρας συνέχισε στη δευτερολογία του αναφέροντας:

«Οι τελευταίες διορθώσεις επί της ουσίας δεν λύνουν πολλά
πράγµατα παρά ελάχιστα. 

Θα καταθέσω τη δική σας Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθο-
ρίζει τα δικαιολογητικά, τα οποία τελικά δεν κατατίθενται στην αρχή,
αλλά αναζητούνται στη συνέχεια και είναι πληθώρα. Και µάλιστα γι’
αυτά φοβάµαι πως ίσως υπάρξει και σύγχυση για το αν θα τα αναζ-
ητάει η υπηρεσία ή αν θα τρέχει αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται. Ελπίζω
να διαψευστώ ειλικρινά. 

Για οφειλέτες µε συνολικές οφειλές άνω των 125.000 ευρώ, το
∆ηµόσιο προτείνει λύσεις µόνο εφόσον προσκοµίζεται από τον οφει-
λέτη αξιολόγηση βιωσιµότητος και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών
από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα κατά την έννοια του άρθρου κλπ.
Και λέει µετά για το πώς πληρώνεται.

Καταλαβαίνετε ότι αυτό ταΐζει τη γραφειοκρατία και δυσχεραίνει την
επίλυση θεµάτων. ∆ιότι άνθρωποι που είναι «κρεµασµένοι στο
σχοινί» από τα χρέη, τους υποχρεώνετε να κάνουν µε αβεβαιότητα
ξανά µια διαδικασία, που δεν ξέρουν πού θα τους οδηγήσει και θα
ξοδευτούν, εάν έχουν. 

Η Νέα ∆ηµοκρατία δεν κάνει µόνο κριτική, αλλά έχει και προ-
τάσεις. Η Ν.∆ προτείνει:

1. µείωση των δικαιολογητικών, εγγράφων και πιστοποιη-
τικών προκειµένου να υπαχθούν οι ενδιαφερόµενοι στο νόµο  γρή-
γορα και χωρίς κόστος.

2. συγκέντρωση των στοιχείων όλων των οφειλών  κάθε
επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελµατία   προς  τις Τράπεζες, Ασφα-
λιστικά Ταµεία, ∆ηµόσιο κλπ,  στην υπάρχουσα ηλεκτρονική πλατφ-
όρµα. 

Ο µεγαλύτερος πιστωτής (σε αξία απαιτήσεων)  θα αναλάµβανε τη
διαµόρφωση της ρύθµισης µε δόσεις, ή τυχόν «κούρεµα». Η διαδι-
κασία µετά από ψηφοφορία και αν ψηφιζόταν από την πλειοψηφία
των πιστωτών, θα ίσχυε χωρίς  να χρειαζόταν να προστρέξουν στα
∆ικαστήρια και να χάνεται χρόνος και χρήµα αλλά και να δηµιουρ-
γείται αβεβαιότητα στον οφειλέτη.

3. για τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις η Ν. ∆  είχε σχεδιάσει
µια γρήγορη δικαστική διαδικασία ρύθµισης οφειλών κατά την οποία
η κάθε επιχείρηση θα κατέθετε αίτηση ρύθµισης στο αρµόδιο δικα-
στήριο στην οποία θα είχε ήδη συµφωνήσει το 50,1% των πιστωτών
βάσει της αξίας των απαιτήσεων. 

Το ∆ικαστήριο θα επικύρωνε µε απόφαση ρύθµισης η οποία θα
ήταν δεσµευτική για υπόλοιπους πιστωτές ( συµπεριλαµβανόµενων
∆ηµοσίου κ Ασφαλιστικών Ταµείων).

Σε αυτό τον τρόπο ρύθµισης, το κόµµα µας είχε προβλέψει  ότι οι
επιχειρήσεις θα έπρεπε πρώτα να εξασφαλίσουν τις τυχόν οφειλές
τους  προς εργαζόµενους.

4. να µη είναι ίδιες οι διαδικασίες  για όλες τις επιχειρήσεις ανεξα-
ρτήτως µεγέθους και χρέους για να βοηθηθούν έτσι οι µικρές και
πολύ µικρές επιχειρήσεις.

5. συµπληρωµατικά µε τα παραπάνω, προτείναµε και µία συνολι-
κή Αναµόρφωση της πτωχευτικής διαδικασίας που να δίνει µία δεύτε-
ρη ευκαιρία σε αυτούς που υπέστησαν τις συνέπειες.

ΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΡΡΑΑΣΣ::
««ΠΠλλήήρρηηςς  ααπποοττυυχχίίαα  ττοουυ  

εεξξωωδδιικκαασσττιικκοούύ  σσυυµµββιιββαασσµµοούύ..
Από τις 400.000 περίπου επιχειρήσεις,που

αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους,
µέχρι σήµερα µόλις 52 έχουν κατορθώσει να

ρυθµίσουν επιτυχώς τις οφειλές τους».
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Σε σηµαντικό  αθλητικό θεσµό έχει
εξελιχθεί η Γιορτή Γενικής Γυµνα-
στικής του ∆ήµου Φυλής που

υλοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Ιουνίου µε
µεγάλη επιτυχία για 4η συνεχόµενη χρο-
νιά, προσελκύοντας πολύ κόσµο στο
Κλειστό Γυµναστήριο της Ζωφριάς.  

Συµµετείχαν : 
� Οι Ακαδηµίες του Νοµικού

Προσώπου  “Πάρνηθα” του ∆ήµου
Φυλής  
� Ο Σύλλογος ΑΙΟΛΟΣ ΦΥΛΗΣ,
� Ο Σύλλογος Αχιλλέας 
� Ο Σύλλογος Ποντίων Η

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 
� Το Κέντρο Αθλητισµού και

Τεχνών 
Οι µικροί αθλητές και αθλήτριες µε

ιδιαίτερο  κέφι  και  ταλέντο  καταγοήτευ-
σαν όσους έσπευσαν να παρακολουθή

σουν την υπέροχη  παρουσίαση  που
είχαν ετοιµάσει,  τόσο τα πολυπληθή τµή-
µατα του Αθλητικού και Πολιτιστικού
Οργανισµού του ∆ήµου Φυλής, όσο και
οι  αντιπροσωπείες των συλλόγων που
συµµετείχαν και καταχειροκροτήθηκαν
από τους γονείς και συγγενείς τους.  

Στην  έναρξη της εκδήλωσης ευχήθη-
κε  ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ σ όλους και πάντα
επιτυχίες στους αθλητές  ο ∆ήµαρχος
Φυλής  Χρήστος Παππούς.  

Με την λήξη της εκδήλωσης  ο Πρόε-
δρος του Νοµικού Προσώπου  Γιώργος
Μαυροειδής  τίµησε την Αθλήτρια του
Τµήµατος Ενόργανης της “Πάρνηθας”
Έφη  Γελαγώτη  για την πολυετή συµµε-
τοχή της και το Αθλητικό της ήθος στην
Οµάδα και προσέφερε λουλούδια στις
προπονήτριες  των Τµηµάτων και αναµ-
νηστικά  σ΄ όλα τα παιδιά .

Στόλισαν µε την παρουσία τους 
οι µικροί αθλητές το Κλειστό της Ζωφριάς 

στην 4η Γιορτή Γυµναστικής 

ΈΈττοοιιµµηη  γγιιαα  ττοουυςς  3300οουυςς  ΑΑγγώώννεεςς  
ΓΓυυµµνναασσττιικκήήςς  σσττηηνν  ΚΚεεφφααλλλλοοννιιάά  ηη  ΟΟµµάάδδαα  

ΕΕννόόρργγααννηηςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς    
Η Οµάδα Ενόργανης-Ακροβατι κής Γυµναστι κής του Αθλητι κού και  Πολι τι στι κού Οργανι σµού

του ∆ήµου Φυλής η “Πάρνηθα”  εί ναι  καθόλα έτοι µη  να συµµετάσχει  στους  30ους αγώνες της Κεφ-
αλλονι άς “ANNA POLATOY KEFALONIA GYM FESTIVAL”. 

Ο Πρόεδρος της “Πάρνηθας”  Γι ώργος Μαυροει δής, καλωσόρι σε την Οµάδα Ενόργανης Γυµνα-
στι κής,  µαζί  µε τι ς προπονήτρι ές τους Σοφί α Σερέπα και   Αλεξάνδρα Κοντοθανάση, στην αί θου-
σα του ∆ηµαρχι ακού Μεγάρου “Μελί να Μερκούρη” προκει µένου να τακτοποι ήσουν  τι ς  τελευταί ες
εκκρεµότητες  γι α την αποστολή της Οµάδας στην Κεφαλλονι ά. 

Τα παι δι ά περί µενε και  µι α
ευχάρι στη έκπληξη καθώς το Νοµι κό
Πρόσωπο  εί χε φροντί σει   να παρ-
αδώσει  σε κάθε αθλητή  σάκο και
αθλητι κή εµφάνι ση  ώστε η αποστολή
να εί ναι   οµοι όµορφα ενδεδυµένη.

Κοντά στην  οµάδα  βρέθηκε κι
έδωσε  τι ς ευχές του  και   ο ∆ήµαρχος
Φυλής  Χρήστος Παππούς υποσχό-
µενος την ολόπλευρη στήρι ξή του και
στο µέλλον. Ο ∆ήµαρχος επεσήµανε
εξάλλου πως η στήρι ξη εί ναι  δεδο-
µένη µέσω του Αθλητι κού και  Πολι τι -
στι κού Οργανι σµού του ∆ήµου Φυλής
που και  σε αυτό το εγχεί ρηµα,
καλύπτει   εξ ολοκλήρου  τα έξοδα
αποστολής.Καλή επι τυχί α .

Εκδήλωση της ΟΜ Ελευσίνας και της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ∆υτικής Αττικής 
- «Βαλκάνια µε ειρήνη, σταθερότητα, συνανάπτυξη»

Η ΟΜ Ελευσίν ας και η Νοµαρχ ιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ ∆υτικής Αττικής πραγµατο-
ποιούν  πολιτική εκδήλωση την  Παρασκευή 29/6 στην  Ελευσίν α – Αίθουσα συν ε-
δριάσεων  Περιφέρειας ∆υτικής Αττικής, στις 19. 30 µε θέµα «Βαλκάν ια µε ειρήν η,

σταθερότητα, συν αν άπτυξη»
Οµιλητές:  Π. Ρήγας, Γραµµατέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

Φ. Κουβέλης, αν . υπουργός Εθν ικής Άµυν ας
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ                                                               
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΤΗΛ. 210 5547697
e-mail: sinelmama@gmail.com

Ελευσίνα, 25/06/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΚΑΛΕΣΜΑ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΠΑΡΤΕ ΟΛΟΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΗ ΩΡΑ
10.00 ΤΟ ΠΡΩΙ

ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συναδέλφισες , συνάδελφοι ,

<<Να υποδεχθούµε>> τον υπουργό υγείας της
κυβέρνησης  που έρχεται να εξωραΐσει  την απαρά-
δεκτη κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκοµείο, µε
τις τεράστιες ελλείψεις  σε ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό και τις απολύσεις που ετοιµάζουν
στους επικουρικούς γιατρούς.
Να απαιτήσουµε:
•Να µην απολυθεί κανένας  και να καλυφθούν µε
µόνιµο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλα τα
κενά.
•Να απαιτήσουµε την πλήρη λειτουργία του Κέντρ-
ου Υγείας στην Ελευσίνα , την δηµιουργία κέντρου
υγείας στην Μάνδρα  και λειτουργία περιφερικού
ιατρείου στη Μαγούλα.
•Η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και οι εξετάσεις
να παρέχονται δωρεάν στους συνταξιούχους για να
µην βάζουµε κάθε φορά το χέρι βαθιά στην τσέπη
και να µην κόβουµε φάρµακα που είναι απαραίτητα
για την υγεία µας.
•Να πούµε στην κυβέρνηση πως όσες φιέστες και
να οργανώσει , δεν µας κοροϊδεύει , όταν την ίδια
στιγµή ετοιµάζεται από τον καινούριο χρόνο να µας
κλέψει άλλες τρεις συντάξεις τουλάχιστον.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                 ∆. ΓΚΑΤΖΗΣ

∆∆ήήµµοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ∆∆ήήµµοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ
ΜΜεελλωωδδιικκόό  ΤΤααξξίίδδιι  

σσττοο  ΕΕλλλληηννιικκόό  ΤΤρρααγγοούύδδιι

ΚΚααλλλλιιττεεχχννιικκόόςς  ∆∆ιιεευυθθυυννττήήςς::
ΚΚΩΩΣΣΤΤΑΑΣΣ  ΑΑΓΓΟΟΥΥΡΡΙΙ∆∆ΗΗΣΣ
ΣΣκκηηννοοθθεεσσίίαα::  ΚΚΩΩΣΣΤΤΑΑΣΣ

∆∆ΑΑΡΡΛΛΑΑΣΣΗΗΣΣ
ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΤΤΟΟ  3300  ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΥΥ  22001188//

2200::0000
ΑΑΙΙΘΘΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ

∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΧΧΑΑΪΪ∆∆ΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ
ΑΑππόό  ττοο  ΜΜοουυσσιικκόό  ΕΕρργγαασσττήήρριι

««ΑΑΜΜΦΦΙΙΩΩΝΝ»»

ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΗΗ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ 

- Πέµπτη 28 Ιουνίου 2018 
από τις 9:00 έως τις 14:30
στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών.

Ο
∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε την
ΜΚΟ "Στόχος Πρόληψη" και την Επι-
στηµονική Μαστολογική Εταιρεία Ίαση

Στήριξη "Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.", πραγµατοποιούν εκδήλωση
ενηµέρωσης και δωρεάν εξετάσεις προληπτικής
εξέτασης µαστού, την Πέµπτη 28 Ιουνίου 2018
από τις 9:00 έως τις 14:30 στο ∆ηµαρχείο Αχα-
ρνών. 

Η ενηµερωτική εκδήλωση για την αξία της Πρόλ-
ηψης του Καρκίνου του Μαστού θα πραγµατοποι-
ηθεί στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Αχαρνών στις 13:30. 

Κατά τη ενηµερωτική εκδήλωση θα δοθούν
απαντήσεις στα εξής ερωτήµατα: 

• Τι είναι ο καρκίνος του µαστού; 
• Πόσο κοινός είναι; 
• Τι τον προκαλεί; 
• Με ποιους τρόπους ανιχνεύεται έγκαιρα; 
• Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου; 
• Μπορεί να προληφθεί και πώς; 
Ενώ θα διατεθεί και επαρκής χρόνος για ερω-

τοαπαντήσεις. 

Οι δωρεάν εξετάσεις από ειδικούς Μαστολόγο-
υς, απευθύνεται σε γυναίκες που ανήκουν σε
οικονοµικά ασθενείς οµάδες πληθυσµού και θα
πραγµατοποιηθούν κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφ-
έροντος και ραντεβού σε ειδικά διαµορφωµένο
χώρο στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του
∆ήµου Αχαρνών. 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού
επικοινωνήστε µε τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής
Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών στα τηλέφωνα: 

213 2123 106 κ. Αλέξανδρος Αλεξανδράκης και 
213 2123 130 κα Φανή Κουµπούρη.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τ.Ο. 

∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Ηµερ.: 26/06/2018

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

∆ιεξήχθησαν στις 24/06/2018 οι εσωκοµµατικές
εκλογές του Κινήµατος Αλλαγής για την ανάδειξη
Συντονιστικών Επιτροπών των Τοπικών
Οργανώσεων.

Η σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής του
∆ήµου Φυλής έχει ως εξής:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σπυρόπουλος Ανδρέας
ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ζέρβας Μηνάς 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ.

ΚΟΜΜΑΤΟΣ : Κουµπάρδα Ελευθερία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : Σουρβίνος Κωνσταντίνος 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ : ∆ρόσος Παντολάιων 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ : Ζαφειρόπουλος Σταύρος 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ : Σπυρόπουλος Ανδρέας 
ΥΓΕΙΑΣ : Ζαφειρόπουλος Σταύρος 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ : Βασι-

λείου Μεταξία

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ : Μηνάς Ζέρβας 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : Σουρβίνος

Κωνσταντίνος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : Ζέρβας Μηνάς 

Γραµµατέας 
Συντονιστικής Επιτροπής 
Τ.Ο. ∆ήµου Φυλής 
Σπυρόπουλος Ανδρέας 
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Με την υπέροχη και συγκινητική Καλο-
καιρινή Γιορτή των παιδιών της
ΑΡΩΓΗΣ, τη ∆ευτέρα 25 Ιουνίου

2018 το απόγευµα, ολοκληρώθηκε µια δηµιο-
υργική και γεµάτη νέες προκλήσεις χρονιά, στο
Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχα-
ρνών ΑΡΩΓΗ.

Όπως κάθε χρόνο, η Καλοκαιρινή Γιορτή των
παιδιών του Κέντρου Ατόµων µε Ειδικές Ανάγ-
κες του ∆ήµου Αχαρνών "ΑΡΩΓΗ", πραγµατο-
ποιήθηκε στον φιλόξενο χώρο της ΑΡΩΓΗΣ, µε
τα παιδιά να παρουσιάζουν µια εξαιρετική και
συγκινητική παράσταση, αποχαιρετώντας µια
"γεµάτη" χρονιά στην ΑΡΩΓΗ και υποδεχόµενα
τις όµορφες και ξέγνοιαστες καλοκαιρινές ηµέρ-
ες που έρχονται.

Την Καλοκαιρινή Γιορτή των παιδιών της
ΑΡΩΓΗΣ προλόγισε ο Πρόεδρος του Κέντρου Ατόµων µε
Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ κ. Νίκος Γκα-
σούκας, ο οποίος αναφέρθηκε στη λειτουργία της
ΑΡΩΓΗΣ κατά τη σχολική περίοδο 2017-2018, αλλά και
στην εξεύρεση λύσης στη ασφαλή µεταφορά των παι-
διών της ΑΡΩΓΗΣ. Όπως ανάφερε ο κ. Γκασούκας ειδι-
κά για φέτος το Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
∆ήµου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ θα λειτουργήσει για πρώτη
φορά και τον Αύγουστο.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Πρόεδρος του Φιλανθρ-
ωπικού Σωµατείου Αρωγή κα Βίκυ Έλλιοτ, η οποία ανα-
φέρθηκε στις προσπάθειες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της ΑΡΩΓΗΣ και του Φιλανθρωπικού Σωµατείου Αρωγή
για την εξέλιξη και βελτίωση των υπηρεσιών που
παρέχονται στα παιδιά της ΑΡΩΓΗΣ, αναφέροντας πως
κάθε πρωτοβουλία και δράση είναι για το συµφέρον των

παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ και µόνο.
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-

σαβός αναφέρθηκε στα χαρούµενα πρόσωπα των παι-
διών της ΑΡΩΓΗΣ, που δίνουν δύναµη στη δηµοτική
αρχή και στη διοίκηση της ΑΡΩΓΗΣ, να καταβάλλουν
κάθε προσπάθεια για τη λειτουργία και εξέλιξη του κέν-
τρου, ενώ ευχήθηκε στα παιδιά και τους γονείς τους, να
έχουν ένα όµορφο καλοκαίρι και στη ∆ιοίκηση και το
προσωπικό του κέντρου να είναι πάντα αποτελεσµατικοί
και δηµιουργικοί.

Την Καλοκαιρινή Γιορτή των παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ χαι-
ρέτισε από µικροφώνου και η Βουλευτής Περιφέρειας
Αττικής κα Εύη Χριστοφιλοπούλου, η οποία αναφέρθηκε
στο σηµαντικό κοινωνικό έργο που συντελείται στην
ΑΡΩΓΗ.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο ∆ήµαρχος Αχαρνών
κ. Γιάννης Κασσαβός αναφερόµενος στην λειτουργία της
ΑΡΩΓΗΣ δήλωσε: 

"Η προσπάθεια του προσωπικού και των διοικούντων
της ΑΡΩΓΗΣ είναι µια προσπάθεια που όλοι µας έχουµε
υποχρέωση να υποστηρίξουµε µε κάθε µέσο. 

Η ΑΡΩΓΗ είναι ένας χώρος που µας ενώνει, ένας
χώρος συναίνεσης και σύνθεσης προσπαθειών και αυτό
θα πρέπει γίνεται πράξη από όλους µας. 

Η ΑΡΩΓΗ χρειάζεται περισσότερες πράξεις και λιγότε-
ρα λόγια. 

Χρειάζεται, προσήλωση στον στόχο, συστηµατική
εργασία και αποτελεσµατικότητα. 

Αυτή είναι η φιλοσοφία και η µέθοδος µας για την
ΑΡΩΓΗ: να φανούµε µε τις πράξεις χρήσιµοι και επωφε-
λείς σε µια κοινωνική δοµή κόσµηµα για τον ∆ήµο Αχα-
ρνών."

Εξαιρετική και συγκινητική η Καλοκαιρινή 
Γιορτή των παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ

∆ήµος Ιλίου: ∆ωρεάν παπούτσια για τα παιδιά των ωφελούµενων 
οικογενειών των προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας

Κ
αινούργια υποδήµατα διένειµε ο ∆ήµος Ιλίου στα παιδιά των ωφελούµενων οικο-
γενειών των προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας, σε συνεργασία µε την Ένωση
«Μαζί για το Παιδί» και την εταιρεία TOMS.

Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:
«Κάθε προσφορά αποτελεί πολύτιµη βοήθεια για τους συµπολίτες µας που δοκιµάζον-

ται, για το λόγο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλους όσοι συνεχίζουν αµείωτα να
συµβάλλουν στην καθηµερινή προσπάθεια που καταβάλλουµε, προκειµένου να ανακο-
υφίσουµε και να στηρίξουµε τις οικογένειες που έχουν ανάγκη, καθώς επίσης, τους εθε-
λοντές και όλους όσοι υλοποιούν πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση.»
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Παράταση και επίσηµα για
τις φορολογικές δηλώσεις

Σε παράταση της φετινής καταληκτικής ηµεροµ-
ηνίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων
φυσικών και νοµικών προσώπων αποφάσισε

να προχωρήσει το Υπουργείο Οικονοµικών κατόπιν
εισήγησης της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων
(ΑΑ∆Ε).

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του
υπουργείου:

• Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων φορο-
λογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2017 των
φυσικών προσώπων παρατείνεται µέχρι την 26η Ιου-
λίου 2018.

• Η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων φορο-
λογίας εισοδήµατος των νοµικών προσώπων και
νοµικών οντοτήτων, που δεν έχουν υποβληθεί µέχρι τη
δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης και των οποίων
η προθεσµία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται
επίσης µέχρι την 26η Ιουλίου 2018.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεκτίµησης των
γεγονότων ότι εισήχθησαν σηµαντικές αλλαγές µε το
νέο έντυπο Ε3, ότι το σύστηµα για την υποβολή των
φετινών δηλώσεων άνοιξε περίπου δεκαπέντε ηµέρες
αργότερα από πέρυσι και ότι παρατηρήθηκαν ορισµέ-
νες καθυστερήσεις στην ηλεκτρονική καταχώρηση των
δηλώσεων τις τελευταίες ηµέρες.

Σηµειώνεται ότι για τις προθεσµίες καταβολής των
δόσεων του φόρου για τα φυσικά πρόσωπα, τα νοµικά
πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες εφαρµόζεται το
ισχύον θεσµικό πλαίσιο.

ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ 
"Στα πράσα" θα πιάνονται οι οδηγοί που δεν πληρώνουν διόδια  

Σε νέους σταθµούς διοδίων επεκτείνεται η εγκατάσταση καµερών που θα πιάνει "στα πράσα" τους οδηγούς που
δεν πληρώνουν διόδια. ∆ηµοσιεύτηκε στη ∆ιαύγεια η απόφαση για την εγκατάσταση και λειτουργία των
ειδικών ηλεκτρονικών τεχνικών συσκευών για την καταγραφή και βεβαίωση των παραβάσεων µη καταβολής

διοδίων τελών.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι οι κάµερες θα εγκατασταθούν στους παρακάτω σταθµούς:

1. Μετωπικός Σ.∆. Ρίου (Χ.Θ. 199,660): Όλες οι λωρίδες του Σταθµού ∆ιοδίων (Σ.∆.) Ρίου είναι εξοπλισµένες µε
σύστηµα ελέγχου και καταγραφής συναλλαγών - παραβάσεων και συγκεκριµένα 15 λωρίδες (εκ των οποίων 7
αµφίδροµης είσπραξης). Σε κάθε λωρίδα υπάρχουν δύο (2) σταθερές έγχρωµες κάµερες σταθερής εστιακής από-
στασης χωρίς µεγέθυνση, και µία (1) ασπρόµαυρη σταθερή κάµερα ανά κατεύθυνση είσπραξης (ήτοι 1 σε λωρίδες
µονής κατεύθυνσης και 2 σε λωρίδες αµφίδροµης κατεύθυνσης) για λήψη φωτογραφιών του οχήµατος µετά του αριθ-
µού κυκλοφορίας του. ∆ηλαδή συνολικά υφίστανται 30 κάµερες επί στεγάστρων και 22 κάµερες επί νησίδων λωρίδων
διοδίων για την καταγραφή του αριθµού κυκλοφορίας του οχήµατος, ήτοι 52 κάµερες εν συνόλω. Επίσης για την
ενηµέρωση των χρηστών υπάρχουν τοποθετηµένες στην αρχή της χοάνης του εν λόγω σταθµού διοδίων 2 ευδιάκρ-
ιτες σχετικές ενηµερωτικές πινακίδες (1 σε κάθε κατεύθυνση, προς Πάτρα και προς Αθήνα).
2. Μετωπικός Σ.∆. Ελαιώνα (Χ.Θ. 163,610): Όλες οι λωρίδες του νέου Σ.∆. Ελαιώνα είναι εξοπλισµένες µε σύστηµα

ελέγχου και καταγραφής συναλλαγών - παραβάσεων και
συγκεκριµένα 15 λωρίδες (εκ των οποίων 7 αµφίδροµης είσπραξης). Σε κάθε λωρίδα θα υπάρχουν δύο (2) σταθε-

ρές έγχρωµες κάµερες σταθερής εστιακής απόστασης χωρίς µεγέθυνση, και µία (1) ασπρόµαυρη σταθερή κάµερα
ανά κατεύθυνση είσπραξης (ήτοι 1 σε λωρίδες µονής κατεύθυνσης και 2 σε λωρίδες αµφίδροµης κατεύθυνσης) για
λήψη φωτογραφιών του οχήµατος µετά του αριθµού κυκλοφορίας του.. ∆ηλαδή συνολικά υφίστανται 30 κάµερες επί
στεγάστρων και 22 κάµερες επί νησίδων λωρίδων διοδίων για την καταγραφή του αριθµού κυκλοφορίας του οχήµα-
τος, ήτοι 52 κάµερες εν συνόλω. Επίσης για την ενηµέρωση των χρηστών υπάρχουν τοποθετηµένες στην αρχή της
χοάνης του εν λόγω σταθµού διοδίων 2 ευδιάκριτες σχετικές ενηµερωτικές πινακίδες (1 σε κάθε κατεύθυνση, προς
Πάτρα και προς Αθήνα).
3. Πλευρικοί Σ.∆. Αραχωβίτικων ή ∆ρεπάνου (Χ.Θ. 196,900): Όλες οι λωρίδες των νέων πλευρικών Σ.∆. Αραχωβίτι-

κων είναι εξοπλισµένες µε σύστηµα ελέγχου και καταγραφής συναλλαγών - παραβάσεων και συγκεκριµένα 4
λωρίδες. Σε κάθε λωρίδα θα υπάρχουν δύο (2) σταθερές έγχρωµες κάµερες σταθερής εστιακής απόστασης χωρίς
µεγέθυνση, και µία (1) ασπρόµαυρη σταθερή κάµερα για λήψη φωτογραφιών του οχήµατος µετά του αριθµού κυκλο-
φορίας του. ∆ηλαδή συνολικά υφίστανται 8 κάµερες επί στεγάστρων και 4 κάµερες επί νησίδων λωρίδων διοδίων για
την καταγραφή του αριθµού κυκλοφορίας του οχήµατος, ήτοι 12 κάµερες εν συνόλω. Επίσης για την ενηµέρωση των
χρηστών υπάρχουν τοποθετηµένες στην αρχή της χοάνης του εν λόγω σταθµού διοδίων 2 ευδιάκριτες σχετικές
ενηµερωτικές πινακίδες (1 σε κάθε κατεύθυνση είσπραξης, έξοδος από Αθήνα - είσοδος προς Αθήνα).

Το εν λόγω ηλεκτρονικό σύστηµα διοδίων και οι κάµερες αυτού ακολουθούν ως προς όλα (χαρακτηριστικά, προ-
διαγραφές κλπ.) τον πλήρη φάκελο του υπάρχοντος ηλεκτρονικού συστήµατος συλλογής διοδίων (µελέτη, τεχνικές
προδιαγραφές, πιστοποιητικά έγκρισης του Ανεξάρτητου Μηχανικού, πιστοποιητικά CE του εξοπλισµού κλπ.), που
έχει εξάλλου εγκριθεί προς χρήση τόσο από τη ∆ιεύθυνση Τροχαίας Αττικής και τη ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Κορινθίας,
όσο και από τη ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Αχαΐας. Οι θέσεις τοποθέτησης του άνω εξοπλισµού
πεδίου (κάµερες) του συστήµατος έχουν εγκριθεί µε τα πιστοποιητικά έγκρισης µελέτης του Ανεξάρτητου Μηχανικού

για τους εν λόγω Σταθµούς ∆ιοδίων.

Ξεκίνησε το θερινό ωράριο στα
λεωφορεία και τα τρόλεϊ

Σε ισχύ τέθηκε το θερινό ωράριο στα λεωφορεία
και τα τρόλεϊ. Τι τροποποιήσεις έγιναν για την κάλ-
υψη επιµέρους τουριστικών αναγκών.
Ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι, όπως κάθε χρόνο αυτή

την περίοδο, τέθηκε σε ισχύ το θερινό ωράριο στα
λεωφορεία και τα τρόλεϊ. 

Η επίσηµη ανακοίνωση για το θερινό ωράριο
Το συγκοινωνιακό έργο που παρέχεται προς το επι-
βατικό κοινό είναι αντίστοιχο µε το συγκοινωνιακό
έργο των τελευταίων ετών για την ίδια χρονική
περίοδο.
Για την κάλυψη επιµέρους τουριστικών αναγκών

έχουν ενισχυθεί οι γραµµές που εξυπηρετούν τον
παραλιακό άξονα και το αεροδρόµιο «Ελ. Βενιζέ-
λος».
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την

επίσηµη ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ µε όλες τις απαρ-
αίτητες λεπτοµέρειες.
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Γνωρίζουµε, όµως, ότι το θέµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και
απασχολεί έντονα τους κατοίκους, τους φορείς της περιοχής και
την τοπική αρχή. Αισθανόµαστε λοιπόν, ως βουλευτές της περ-
ιοχής, βαθιά την υποχρέωση να τοποθετηθούµε επ’ αυτού διά
της παρούσας επιστολής, η οποία παρακαλούµε να αναγνωστεί
κατά την διάρκεια της σύσκεψης.

Η ∆υτική Αττική και ειδικότερα το Θριάσιο Πεδίο, επειδή ακρ-
ιβώς παρουσιάζει µε τα ιδιαίτερα µορφολογικά χαρακτηριστικά
της, συγκριτικά πλεονεκτήµατα υψηλής προστιθέµενης αξίας,
είχαν επιλεγεί εδώ και πολλές δεκαετίες για την ανάπτυξη βιοµ-
ηχανικών και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων. 

Μολαταύτα, έχουν διαπιστωθεί σοβαρές ελλείψεις στην ίδια
την βάση των εγχειρηµάτων αυτών και των προοπτικών τους,
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση των όρων της κοινω-
νικής ευηµερίας και της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας.  

Έχουν προκληθεί πολλαπλά και σύνθετα περιβαλλοντικά
προβλήµατα που δηµιουργούν αρνητικές συνθήκες στην ποιότ-
ητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής αλλά και των
εργαζοµένων της, από τις οποίες πηγάζει ένα απαισιόδοξο αίσθ-
ηµα για το µέλλον. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η µέριµνα της Πολιτείας,
ο σεβασµός του εδάφους, του αέρα και της θαλάσσιας έκτασης
της περιοχής. ∆ηλαδή, εκείνων των στοιχείων, που έχουν υπο-
στεί διαχρονικά ασύµµετρες επιβαρύνσεις σε σύγκριση µε άλλες
περιοχές ανάλογου βιοµηχανικού ενδιαφέροντος και παραγωγι-
κής σηµασίας. Και τούτο κρίνεται σκόπιµο δεδοµένης της ιδιαίτε-
ρα βεβαρυµµένης συνθήκης στην περιοχή, που έχει προκαλέσει
η εγκατάσταση και λειτουργία του 40% της βαριάς βιοµηχανίας
της χώρας.

Έχει έρθει το πλήρωµα του χρόνου 

Υπό τη σκέψη αυτή, θεωρούµε βέβαιο, πως έχει έρθει το
πλήρωµα του χρόνου προκειµένου οι µέχρι σήµερα, ακολουθ-
ούµενες πρακτικές να αποτελέσουν οριστικό παρελθόν και να
αντιστραφεί κατά το δυνατόν, η υφιστάµενη κατάσταση, εφαρµό-
ζοντας νέα φιλικότερα προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον
επιχειρηµατικά εγχειρήµατα. 

Το σηµαντικότερο βήµα προς µια τέτοια κατεύθυνση, είναι η
παραχώρηση της χρήσης των πρώην διαλυτηρίων πλοίων
Μπακόπουλου και Σάββα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως,
άλλωστε, ορίζουν και οι αποφάσεις της Περιφέρειας Αττικής και
του ∆ήµου Ελευσίνας. 

Πιστεύουµε ανεπιφύλακτα ότι αυτή η κίνηση είναι η πλέον
καθοριστική και συµφέρουσα για τη βελτίωση της ζωής των
κατοίκων και γενικότερα για το ∆ήµο Ελευσίνας, ο οποίος ας µην
ξεχνάµε, θα είναι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, το
2021.

Προτείνουµε επίσης, την οριστική και µόνιµη χωροθέτηση
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διάλυση πλοίων,
όπως τα προαναφερθέντα, στην περιοχή πέριξ των Ναυπηγείων
Ελευσίνας και των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. 

∆ηλώνουµε απερίφραστα, πως θα είµαστε πάντα αρωγοί
στους αγώνες και τις προσπάθειες κατοίκων και φορέων της
Ελευσίνας συµµεριζόµενοι την αγωνία τους για την κατάκτηση
µιας καλύτερης ποιότητας ζωής και την καλλιέργεια των προϋ-
ποθέσεων για ένα καλύτερο µέλλον.

Με βαθύτατη εκτίµηση,

Οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Αττικής
Αριστείδης Μπαλτάς
Νάσος Αθανασίου
Πάνος Σκουρολιάκος
Γεώργιος Πάντζας
Γιάννης ∆έδες

Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ήµου Ελευσίνας για τον 

αποχαρακτηρισµό και την παραχώρηση του
παράκτιου µετώπου στο ∆ήµο Ελευσίνας

Α. Με την υπ’ αριθ. 90/2017 (συνεδρίαση  της 21-3-2017)
οµόφωνη Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Ελευσίνας  αποφασίστηκε να αποχαρακτηριστεί και να
παραχωρηθεί το παράκτιο µέτωπο, όπου δεν υπάρχουν
λιµενικές εγκαταστάσεις, στο ∆ήµο Ελευσίνας.

Πιο συγκεκριµένα, στην εν λόγω απόφαση κατεγράφη η επί
σειρά ετών εκφρασθείσα πάγια θέση των κατοίκων αλλά και
όλων των ∆ηµοτικών Συµβουλίων για τον αποχαρακτηρισµό και
την παραχώρηση προς χρήση χώρων του παράκτιου µετώπου
της Ελευσίνας, όπου δεν υπάρχουν λιµενικές εγκαταστάσεις.
Ειδικότερα, πρόκειται για τους κατωτέρω χώρους:

α) Το µέτωπο δυτικά της Αλιευτικής (Καλυµπάκι) µέχρι την
επισκευαστική βάση του Λιµενικού Σώµατος, µε την προοπτική,
επειδή ολοκληρώνεται η πολεοδόµηση του ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς
εξυγίανση, να δηµιουργηθεί ένας χώρος προσβασιµότητας,
επισκεψιµότητας και κολύµβησης των κατοίκων της περιοχής

Καλυµπακίου και όχι µόνο.
β) Το µέτωπο µετά τη γωνία του Κρόνου µέχρι τη µαρίνα IRIS

(για κολύµβηση) και του κοινόχρηστου χώρου µπροστά από τη
µαρίνα, νοτίως της οδού Κανελλοπούλου. Υπάρχει µελέτη εφαρ-
µογής κυκλοφοριακών παρεµβάσεων µε διαγραµµίσεις και ορι-
οθέτηση θέσεων στάθµευσης στο συγκεκριµένο χώρο, όπου στο
παρελθόν έχουν γίνει τροχαία ατυχήµατα εξαιτίας της µη οριοθ-
έτησης και κυκλοφοριακών ρυθµίσεων του χώρου.

γ) Τα δύο πάρκα ΟΤ2Β και ΟΤ2Γ που ορίζονται από τις οδούς
Κανελλοπούλου, ∆ραγούµη, Νικολαίδου και Κοντούλη. Προβλέ-
πεται ανάπλαση και τακτική συντήρηση του χώρου και ανακα-
τασκευή της παιδικής χαράς σύµφωνα µε τις πρόσφατες προ-
διαγραφές ασφαλείας που επιβάλλονται για τη νόµιµη λειτουργία
τους.

δ) Το µέτωπο από το βραχίονα του παλαιού Λιµένα και δυτικά
έως την αµερικάνικη βάση (προβλήτα AEGEAN), δηλαδή τον
χώρο πρώην «φονιάς», εκεί που σήµερα λειτουργεί η µοναδική
πλαζ για κολύµβηση µήκους σαράντα (40) µέτρων, ο κινηµατο-
γράφος, η παρακείµενη πλατεία, η παιδική χαρά και το παλαιό
αναψυκτήριο, µέχρι την είσοδο του ΤΙΤΑΝ.

ε) Ο ελεύθερος χώρος του πρώην «Φονιά» που υπάρχει η
πλαζ του παραλιακού µετώπου και πρέπει να αναπλαστεί σε
συνδυασµό µε την ακτή. Η παιδική χαρά πρέπει να έχει τις απαι-
τούµενες προδιαγραφές και το παλαιό αναψυκτήριο θα στεγάσει
τις περιβαλλοντικές δράσεις όπως στο παρελθόν όταν ο ∆ήµος
από κοινού µε τον ΟΛΕ είχε υλοποιήσει το πρόγραµµα “LIFE”.  

στ) Τον όρµο της περιοχής «Βλύχας» που βρίσκεται στο
δυτικό µέτωπο. Σε συνδυασµό µε την επικείµενη αναθεώρηση
του ΓΠΣ από την ∆ιεύθυνση Μητροπολιτικού Σχεδιασµού του
ΥΠΕΚΑ, όπου στο χερσαίο τµήµα προβλέπεται περιοχή αστικού
πρασίνου και επιδιώκεται η ανάπλαση όλης της περιοχής προς
όφελος των δηµοτών. Στον όρµο της Βλύχας δεν υπάρχει καµ-
µία αδειοδοτηµένη λιµενική εγκατάσταση και έχουν γίνει στο
πρόσφατο παρελθόν παράνοµες επιχωµατώσεις.

ζ) Η έκταση των 6.692,36 τ.µ. (νοτίως της οδού ∆ιογένους και
ανατολικά της οδού Επισµηναγού Νέζη, εκεί όπου ο ∆ήµος έχει
κατασκευάσει το γήπεδο «Γεώργιος Ρουµελιώτης» και φιλοξε-
νούνται οκτώ (8) σύλλογοι της πόλης και της ευρύτερης περ-
ιοχής. Επιπροσθέτως, στον χώρο ανατολικά του ανωτέρω γηπέ-
δου θα κατασκευαστεί ένα γήπεδο beatch volley, που δεν
υπάρχει σε κανένα χώρο του παράκτιου µετώπου και των όµορ-
ων δήµων δικαιοδοσίας του ΟΛΕ.

Επισηµάνθηκε δε στο σώµα της συγκεκριµένης Απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι η παραχώρηση των παραπάνω
χώρων για χρήση προς το ∆ήµο Ελευσίνας έχει κοινόχρηστο και
κοινωφελή σκοπό και όχι χαρακτήρα εκµετάλλευσης. 

Β. Με την υπ’ αριθ.446/2017 (συνεδρίαση της 17-10-2017)
οµόφωνη Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Ελευσίνας

α) επισηµάνθηκαν τα εξής:
Το ∆.Σ. του ΟΛΕ έχει αναβάλει δύο (2) φορές (στις 29-6-2017

και στις 29-9-2017) τη λήψη απόφασης για το θέµα της παρ-
αχώρησης 10,6 στρεµµάτων της Χερσαίας Ζώνης Λιµένα στην
εταιρεία «Θ. Μιχ. Μπακόπουλος ΑΕΒΕ-Ναυπηγήσεις και
∆ιαλύσεις πλοίων» µε σκοπό να τα χρησιµοποιήσει για τις ανάγ-
κες της, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισµό και την επαναλειτο-
υργία της, γεγονός που έχει ξεσηκώσει θύελλα διαµαρτυριών

από την Αυτοδιοίκηση Α’ και Β΄ βαθµού, τις περιβαλλοντικές
οργανώσεις της περιοχής καθώς και τους κατοίκους που θεωρ-
ούν παράνοµη και καταχρηστική τη λήψη µιας τέτοιας απόφα-
σης, καθόσον: 

(1) Η συγκεκριµένη εταιρεία έχει παύσει τη λειτουργία της από
το 2010, της έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας από το 2014 και
η περιβαλλοντική αδειοδότηση από το 2015, ενώ πρόσφατα
ανακλήθηκε και η οικοδοµική άδεια του 2006. 

(2) Στην περιοχή Καλυµπακίου βρίσκεται σε ολοκληρωµένο
στάδιο η Πολεοδοµική Μελέτη ένταξης στο σχέδιο της περιοχής
µε νέες χρήσεις, ασύµβατες µε τη λειτουργία Ναυπηγείου-∆ιαλ-
υτηρίου. Μάλιστα, έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 23546/12-5-2017
(ΦΕΚ 119/ΑΑΠ/30-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας για αναστολή έκδοσης εγκρίσεων δόµησης
και αδειών δόµησης. Επιπλέον, τέτοια χρήση δεν προβλέπεται
από εγκεκριµένο Master Plan του Οργανισµού.

(3) Έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθ. 311/2016 και 90/2017 οµόφω-
νες Αποφάσεις  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ελευ-
σίνας µε τις οποίες ζητείται τόσο ο σεβασµός των θεσµοθετηµέ-
νων µε το ισχύον ΓΠΣ χρήσεων γης της περιοχής, όσο και ο
αποχαρακτηρισµός τµηµάτων της Χερσαίας Ζώνης Λιµένα και η
παραχώρησή τους στο ∆ήµο Ελευσίνας, όπως τα τµήµατα στο
Καλυµπάκι και στον όρµο της Βλύχας, για τα οποία ο ∆ήµος πρέ-
πει να προβεί σε νοµικές ενέργειες αλλά και κινητοποιήσεις δια-
µαρτυρίας.

β) έλαβαν το λόγο ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι από όλες τις παρατά-
ξεις, παρενέβη ο ∆ήµαρχος καθώς και εκπρόσωποι φορέων και
κάτοικοι. 

∆ιατυπώθηκαν συγκεκριµένες προτάσεις µε σκοπό την απο-
τροπή της λήψης µιας τέτοιας απόφασης που αποσκοπεί στην
επανεγκατάσταση ενός Ναυπηγείου ∆ιαλυτηρίου σε επαφή µε
τον οικισµό, παρακωλύοντας την ολοκληρωµένη ένταξη στο σχέ-
διο του ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ καθώς και του πολύπαθου οικισµού Καλ-
υµπακίου, για την οποία καταβάλλεται µεγάλη προσπάθεια να
διασωθεί το υφιστάµενο πράσινο, να προστατευτεί η κοίτη και η
εκβολή του Σαρανταπόταµου αλλά και ο αιγιαλός και να µη
δεσµευτούν τα ελάχιστα τετραγωνικά ελεύθερης ακτής ώστε να
διευκολυνθεί η επικοινωνία του οικισµού µε τη θάλασσα, σύµφ-
ωνα µε την Πολεοδοµική Μελέτη. 

Επιπλέον, επισηµάνθηκε η ανάγκη επικαιροποίησης της
Απόφασης 90/2017 και ως προς το σκέλος του αιτήµατος του
∆ήµου όσον αφορά στον όρµο της Βλύχας που βρίσκεται στο
δυτικό µέτωπο σε συνδυασµό µε την επικείµενη αναθεώρηση
του ΓΠΣ από τη ∆ιεύθυνση Μητροπολιτικού Σχεδιασµού. 

γ) Κατόπιν αυτών το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε οµόφω-
να:

-Την επικαιροποίηση των υπ’ αριθ. 311/2016 και 90/2017
προηγούµενων αποφάσεών του.

-Την άσκηση νοµικής παρέµβασης υπέρ του κύρους της
απόφασης 3987/4-11-2014 περί ανάκλησης της άδειας λειτο-
υργίας της «Θ. Μιχ. Μπακόπουλος ΑΕΒΕ-Ναυπηγήσεις και
∆ιαλύσεις πλοίων» στη δίκη της 9-11-2017 στο ∆ιοικητικό Πρω-
τοδικείο Αθηνών όπου θα συζητείτο η προσφυγή της εταιρείας.

-Ο ∆ήµος να προσφύγει στη ∆ικαιοσύνη και να προσβάλει
οποιαδήποτε απόφαση θίγει τα συµφέροντά του, µηδέ εξαιρο-
υµένης της πιθανής απόφασης του ΟΛΕ περί παραχώρησης
των 10,6 στρεµµάτων της Χερσαίας Ζώνης Λιµένα στην εν λόγω
εταιρεία.

-Την ενηµέρωση των δηµοτών µε κάθε πρόσφορο τρόπο και
µέσο.

-Τη διοργάνωση συγκέντρωσης διαµαρτυρίας στον ΟΛΕ κατά
την ηµέρα συνεδρίασης του ∆.Σ. σε περίπτωση επανεισαγωγής
του θέµατος στην ηµερήσια διάταξή του.

-Τη διοργάνωση συγκέντρωσης-διαµαρτυρίας στο Μέγαρο
Μαξίµου τη ∆ευτέρα 6-11-2017 και ώρα 12.00’ προκειµένου να
διεκδικήσει ο ∆ήµος τον αποχαρακτηρισµό της Χερσαίας Ζώνης
και την παραχώρηση του παράκτιου µετώπου στο ∆ήµο Ελευ-
σίνας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 90/2017 προηγούµενη απόφα-
ση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Η συνέχεια από τη σελ. 2
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Α
κόµα µία σοβαρή παρέµβαση για
τη στήριξη του δικαιώµατος των
πολιτών  στην  υγεία, εξασφαλίζει

η Περιφέρεια Αττικής, µε τη χ ρηµα-
τοδότηση της προµήθειας ιατροτεχ ν ο-
λογικού και µηχ αν ολογικού εξοπλισµού
για τις αν άγκες των  στρατιωτικών  ν οσο-
κοµείων  της Αττικής, ύψους 20 εκατοµ-
µυρίων  ευρώ. 

Αποδεικν ύει έτσι εµπράκτως το πώς
αν τιλαµβάν εται τον  κοιν ων ικό της ρόλο,
ειδικά σήµερα, περίοδο κατά την  οποία
οι πολίτες υφίσταν ται τις συν έπειες της
κρίσης. Όπως το έπραξε, σε συν ερ-
γασία µε το Υπουργείο Υγείας, χ ρηµατο-
δοτών τας την  προµήθεια υπερσύγχ ρο-
ν ου και αν αγκαίου εξοπλισµού για τα
ν οσοκοµεία της Αττικής, ύψους 40,6
εκατοµµυρίων  ευρώ, µία απόφαση για
την  οποία χ ρειάστηκε ν οµοθετική ρύθ-
µιση.

Σήµερα, η Περιφέρεια Αττικής επισφρ-
αγίζει µε τον  καλύτερο τρόπο, µε όρους
βελτίωσης της καθηµεριν ότητας των
πολιτών , τη συν εργασία µε έν αν  άλλο
δηµόσιο φορέα, το Υπουργείο Εθν ικής
Άµυν ας, έπειτα και από την  υπογραφή
Πλαισίου Συν εργασίας µεταξύ των  δύο
µερών  τον  Φεβρουάριο του 2017.
Ειδικότερα, η Περιφερειάρχ ης Αττικής,
Ρέν α ∆ούρου και ο Αν απληρωτής Υπο-
υργός Εθν ικής Άµυν ας, Φώτης Κουβέλ-
ης, υπέγραψαν  σήµερα, στο Υπουργείο
Εθν ικής Άµυν ας, Προγραµµατική
Σύµβαση για την  κάλυψη σηµαν τικών
και επειγουσών  ελλείψεων  ιατροτεχ ν ο-
λογικού εξοπλισµού των  στρατιωτικών
ν οσοκοµείων  της Περιφέρειας. 

Πρόκειται για ζωτικής σηµασίας εξοπλι-
σµό για την  υγειον οµική κάλυψη των
πολιτών  της Αττικής µέσω της συν δρο-
µής που παράσχ ουν  τα στρατιωτικά 

ν οσοκοµεία, και ειδικότερα, το 401
Γεν ικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθη-
ν ών , το 251 Γεν ικό Νοσοκοµείο Αερο-
πορίας, το Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθη-
ν ών  και το 417 Νοσηλευτικό Ίδρυµα
Μετοχ ικού Ταµείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ).
Τα στρατιωτικά ν οσοκοµεία αποκτούν
σύγχ ρον ο και αν αβαθµισµέν ο εξοπλι-
σµό, σύµφων α µε τις αν άγκες τους
όπως αυτές ιεραρχ ήθηκαν  από τις ∆ιε-
υθύν σεις των  τριών  Γεν ικών  Επιτε-
λείων  (ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ).

Στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής η
Περιφερειάρχ ης Αττικής εξήγγειλε την
προµήθεια µηχ αν ηµάτων  και εξοπλι-
σµού ύψους 8,57 εκατοµµύρια ευρώ για
την  πρόληψη, διαχ είριση και αποκατά-
σταση καταστροφών , στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του Σχ εδίου «Ξεν οκράτης». Η
Περιφέρεια Αττικής εν ισχ ύει περαιτέρω
το Υπουργείο Εθν ικής Άµυν ας και τους
φορείς του, προς όφελος των  πολιτών
της Αττικής και των  περιουσιών  τους. 

«Επιτελούµε την  αποστολή που
οφείλουµε στην  κοιν ων ία»

Κατά τη σύν τοµη παρέµβασή της σχ ε

τικά µε τη χ ρηµατοδότηση της προ-
µήθειας του εξοπλισµού των  στρατιω-
τικών  ν οσοκοµείων , η Περιφερειάρχ ης
µεταξύ άλλων , τόν ισε: «Σήµερα είν αι µια
σπουδαία ηµέρα. Μια σπουδαία ηµέρα
όχ ι µόν ο για έν α Υπουργείο ή για µία
Περιφέρεια. Είν αι µια σπουδαία µέρα για
τον  τόπο µας γιατί σήµερα, αν αβαθµίζο-
υµε τη λειτουργία των  στρατιωτικών
ν οσοκοµείων  της Αττικής µε σύγχ ρον ο
τεχ ν ολογικό εξοπλισµό, αξίας 20 εκα-
τοµµυρίων . Ας µην  ξεχ ν άµε ότι τα στρ-
ατιωτικά ν οσοκοµεία συµβάλλουν
σηµαν τικά στη δηµόσια υγεία – δεν
αφορούν  αποκλειστικά τους στρατιωτι-
κούς αλλά ευρύτερες κοιν ων ικές οµάδες,
όπως τους πολίτες άγον ων  ν ησιών ,
όπως οι Οιν ούσσες ή οι Λειψοί, η Αµο-
ργός ή το Φαρµακον ήσι. Αφορούν  και
το σύν ολο των  πολιτών , οι οποίοι µπο-
ρούν  ν α έχ ουν  πρόσβαση στις διαθέσι-
µες κλίν ες τους». «Επιτελούµε έτσι την
αποστολή που οφείλουµε στην  κοι-
ν ων ία. Την  αποστολή που οφείλουµε
στους έν στολους, και όχ ι µόν ο,
συµπολίτες µας», συν έχ ισε η ίδια.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: 
20 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του εξοπλισµού 
των στρατιωτικών νοσοκοµείων της Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 10 π.µ. ΣΤΗΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Τ
ο σωµατεί ο Ιδι ωτι κών Υπαλλήλων και  Εµποροϋπαλλήλων ∆υτι κής Αττι κής στηρί ζει  και
συµµετέχει  στην πρωτοβουλί α του σωµατεί ου του Θρι ασί ου Νοσοκοµεί ου γι α κι νητοποί ηση
στι ς 28 Ιούνη, ηµέρα κυβερνητι κής φι έστας υπό την παρουσί α του Υπουργού γι α την εκδή-

λωση «∆ηµόσι ου Απολογι σµού» της λει τουργί ας του νοσοκοµεί ου.
Αυτή η ενέργει α όπως και  συνολι κά η προπαγάνδα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ το λι γότερο

που µπορεί  να χαρακτηρι στεί  εί ναι  ως προκλητι κή.
Το Θρι άσι ο Πεδί ο εί ναι  µι α εργατι κή περι οχή που οι  επι πτώσει ς των αντι λαϊ κών µέτρων όλων

των αστι κών κυβερνήσεων έχουν αφήσει  το στί γµα τους. Η ανεργί α, οι  απολύσει ς, η απληρωσι ά,
η ακρί βει α βρί σκονται  µέσα σε κάθε λαϊ κό σπί τι . 

Η ανάπτυξη που ευαγγελί ζεται  η κυβέρνηση γι α λογαρι ασµό του κεφαλαί ου δεν εµπερι έχει
έργα και  µέτρα γι α τον λαό παρά µόνο επενδύσει ς και  ελαφρύνσει ς γι α τα κέρδη του µεγάλου
κεφαλαί ου.

Οι  τραγι κές ει κόνες που αφήσαν οι  φονι κές πληµµύρες στην περι οχή της Μάνδρας και  της Νέας
Περάµου αυτό µαρτυρούν. Τα αντι πληµµυρι κά, τα αντι σει σµι κά και  αντι πυρι κά έργα δεν
µπαί νουν σε προτεραι ότητα παρά τα δί και α αι τήµατα και  τους αγώνες του λαού της περι οχής. Ο
λόγος εί ναι  ότι  δεν αποφέρουν κέρδος στο κεφάλαι ο. Αντί στοι χη εί ναι  η κατάσταση στης Υγεί α,
Παι δεί α, συγκοι νωνί ες και  άλλα πολλά.

Ιδι αί τερη αναφορά χρει άζεται  να γί νει  στα εργατι κά ατυχήµατα. Η περι οχή µας εί ναι  µι α
αµι γώς βι οµηχανι κή περι οχή µε πολλά εργοστάσι α βαρι άς βι οµηχανί ας. ∆εν εί ναι  λί γες οι
φορές που έχουµε χάσει  συναδέλφους από τέτοι α. 

Η υποστελέχωση του Θρι ασί ου Νοσοκοµεί ου, των κέντρων Υγεί ας, το κλεί σι µο κάποι ων εί ναι
έγκληµα από µερι άς της κυβέρνησης. Η Υγι ει νή και  η Ασφάλει α στους χώρους δουλει άς εί ναι
ζωτι κής σηµασί ας και  πρέπει  να ενι σχυθεί  άµεσα.

Εί ναι  ανάγκη οι  εργαζόµενοι , η νεολαί α, οι  αυταπασχολούµενοι , οι  συνταξι ούχοι  τώρα να οργα-
νωθούν και  να παλέψουν κόντρα στο σύνολο της αντι λαϊ κής πολι τι κής. Στο στόχαστρο να βάλουν της
Ευρωπαϊ κή Ένωση, τι ς κυβερνήσει ς, το µεγάλο κεφάλαι ο. Επί σης τον εργοδοτι κό και  κυβερνητι κό
συνδι καλι σµό που µε την στάση υποστήρι ξης στην µεγαλοεργοδοσί α ευνουχί ζει  το κί νηµα, βάζει
συνεχώς εµπόδι α.

Απαι τούµε :
- Μόνι µη και  σταθερή δουλει ά. Να µην απολυθεί  κανένας εργαζόµενος του Νοσοκοµεί ου. Να

µονι µοποι ηθούν όλοι  οι  εργαζόµενοι  µε ελαστι κές εργασι ακές σχέσει ς (επι κουρι κοί , µέσω
ΟΑΕ∆, µέσω ΚΕΕΛΠΝΟ, εργολαβι κοί ). Μαζι κές προσλήψει ς µόνι µου προσωπι κού.

- Αναβάθµι ση του ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκοµεί ου, του Κέντρου Υγεί ας Ελευσί νας και  Μεγάρων µε µαζι -
κές προσλήψει ς και  µονι µοποί ηση όλων των εργαζοµένων µε ελαστι κές εργασι ακές σχέσει ς.

- ∆ηµι ουργί α Κέντρων Υγεί ας σε Ασπρόπυργο, Μάνδρα και  Μαγούλα.
- Αναβάθµι ση του Σώµατος Επι θεώρησης Εργασί ας γι α την Υγι ει νή και  Ασφάλει α. Τακτι κοί

έλεγχοι  στους χώρους εργασί ας γι α να τηρούνται  τα µέτρα.

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 10 π.µ.
ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Το ∆.Σ.
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

του

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ IT

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
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
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 ασφα-
λείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
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 ∆ιπ-
λώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ 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 υποχρ-
εώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών
σχεδίων των προϊόντων/µηχανηµά-
των εταιρείας Τροποποιήσεις και
παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων,
Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόν-
των, ∆ηµιουργία και οργάνωση
τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήρ-
ιξη του τµήµατος Πωλήσεων µε σχέ-
δια και τεχνικές οδηγίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Ως προς την µέθοδο που ακολουθούσαν, τα µέλη
της σπείρας εµφάνιζαν τρείς τρόπους εγκληµατικής
δράσης:

Ο πρώτος τρόπος αφορούσε κλοπές βαρέως
τύπου οχηµάτων (µηχανήµατα έργου, γεωργικά
µηχανήµατα, φορτηγά ψυγεία κλπ), τα οποία αφού
πρώτα εντόπιζαν, µετέφεραν σε µάντρες στον
Ασπρόπυργο. 

Για τις µεταφορές χρησιµοποιούσαν γερανοφόρα
οχήµατα, τους οδηγούς των οποίων εξαπατούσαν,
εµφανιζόµενοι ως ιδιοκτήτες των οχηµάτων. 

Στη συνέχεια, είτε τα αποσυναρµολογούσαν για
να τα πουλήσουν ως ανταλλακτικά εντός και εκτός
Ελλάδος, είτε τα διέθεταν προς πώληση µέσω αγγε-
λιών σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες.

Στην δεύτερη περίπτωση, εντόπιζαν σταθµευµέ-
να-ακινητοποιηµένα οχήµατα µηχανηµάτων έργων,
φορτηγά και γεωργικά µηχανήµατα, σε διάφορες
περιοχές της Αττικής τα οποία φωτογράφιζαν, µε
σκοπό να τα διαθέσουν προς πώληση σε ηλεκτρο-
νικές αγγελίες. 

Ακολούθως, οι ενδιαφερόµενοι µετέβαιναν σε
προκαθορισµένο ραντεβού στο σηµείο στάθµευσης

και στις περιπτώσεις που εκδηλωνόταν ενδιαφέρον
αγοραπωλησίας, οι δράστες τους χορηγούσαν πλα-
στογραφηµένα έγγραφα.

Στην τρίτη περίπτωση, τα µέλη της σπείρας εντό-
πιζαν αγγελίες πώλησης διαφόρων προϊόντων ανά
την επικράτεια και προέβαιναν σε παραγγελίες, για
την πληρωµή των οποίων, κατάρτιζαν πλαστά έγγρ-
αφα, αποδεικτικά της µεταφοράς των χρηµάτων
µέσω τραπέζης.

Από τις έρευνες σε οικίες και χώρους, βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν τρία (3) οχήµατα, πλήθος κιν-
ητών τηλεφώνων και καρτών sim, το χρηµατικό
ποσό των -200- ευρώ και µικροποσότητα ακατέρ-
γαστης κάνναβης.

Επιπλέον, στην ίδια υπόθεση κατηγορούνται δύο
(2) υπάλληλοι διαδικτυακής εταιρείας για υπόθαλψη
εγκληµατία.

Από την µέχρι στιγµής έρευνα, εξιχνιάσθηκαν
δεκατρείς (13) υποθέσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών ο οποίος τους παρέπεµ-
ψε στον Ανακριτή.

Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών
& Αττικής "Ο Καπετάν

Ευκλείδης"

"ΕΥΚΛΕΙ∆ΕΙΑ 2018"
Η Εύξειν ος Λέσχ η Αχ αρν ών  & Αττικής
"Ο Καπετάν  Ευκλείδης", διοργαν ών ει τα

"ΕΥΚΛΕΙ∆ΕΙΑ 2018",
την  Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 & ώρα 20:00.
(Parking δίπλα από το κτήριο της Λέσχ ης).
Συµµετέχ ουν  το µικρό & µεγάλο χ ορευτικό

της Ευξείν ου Λέσχ ης Αχ αρν ών  & Αττικής "Ο
Καπετάν  Ευκλείδης".

Ακολουθεί Πον τιακό Γλέν τι µε τους: Ιωαν ν ίδη
Γιώργο στο τραγούδι, Ξεν ιτόπουλο ∆ηµήτρη

στη λύρα και Παπαδόπουλο Κυριάκο στο κλα-
ρίν ο. Το καλλιτεχ ν ικό πρόγραµµα

συµπληρών ουν  και ο Τσιλικίδης Γιώργος στο
τραγούδι µε τον  Κοσµίδη ∆ηµήτρη στη λύρα
καθώς επίσης και οι Κωστελίδης Κώστας στη

λύρα και το τραγούδι, Κατουρτσίδης
Λευτέρης στο τραγούδι και Καραγιαν ν ίδης

Σίµος στην  λύρα.
Νταούλι: Σιδηρόπουλος Νίκος & 

Παρασκευόπουλος Βασίλης Ντραµς:
Αβραµίδης Γιώργος

Πλήκτρα: Κοσµίδης Γιώργος. 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Εντόπιζαν γεωργικά µηχανήµατα, φορτηγά ψυγεία κ.λπ και κατόπιν
τα µετέφεραν σε µάντρες στον Ασπρόπυργο. 
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγε-
λµατικός χώρος (1ος όροφος)
160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσ-
σών. Τιµή συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

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

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεταικατάστηµα 110 τ.µ.
επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπίτι  100 τ.µ. στο
κέντρο του Ασπροπύργου, οροφο-
διαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµαρ-
ες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και  µπάνιο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερµοσίφ-
ωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολό-
γιο, αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή ,αποθ-
ήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε
αστική συγκοινωνία και προα-
στιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγει-
ος επαγγελµατικός χώρος 67τµ
πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση  στάθ-
µευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή
mini market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου στη θέση ∆εµερτζή
πίσω από το ∆ηµοτικό σχολείο κάθε-
τα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου
και υπέρ οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οι-
κογένειες τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισό-
γειο 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, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή
πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός
Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθη-

τικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπά-
νιο, 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, µε-
ταφέρεται 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 κα-
τάσταση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονο-

κατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1 master), κατασ-
κευή '78, µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρ-
κιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου
στον περιφερειακό της Αγίας Παρ-
ασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην περ-
ιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το καθέ-
να εντός σχεδίου. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, επιπλω-
µένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµα-
τισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες,
θέα θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλι-
µατιστικό, τιµή 28.000€, συζητή-
σιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής
µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισό-
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 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές 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 περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,  γγιιαα
µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε  ααπποοθθήή--
κκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι  ππρροουυππηηρρ--
εεσσίίαα)),,  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ
ΘΘρριιαασσίίοουυ..  ΤΤηηλλ
66994477888822556622

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο δια-
µέρισµα ή µονοκατοικία για ε-
νοικίαση. Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
για κατάστηµα βιοµηχανικών
ειδών στον Ασπρόπυργο. Απα-
ραίτητη η γνώση χρήσης Η/ΥΠ.
Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής. Τηλ:
6945728662 - Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη

κοντά  στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  2244  
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοι-

νωνίας: 6948560208

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α.  Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. 
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ΧΧώώρροοςς    --    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος 1ου
Ορόφου, γ ια γραφείο ή κατάστηµα 

επ ι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, στη δια-
σταύρωση Ασπ ροπ ύργου (µε θέα την
Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε

θέση π άρκινγκ. τηλέφωνο επ ικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός Χώρος
για γραφείο ή κ ατάστηµα επί της

οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι
Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτικ ού

Σχολείου 60 τ.µ. 
Τηλέφωνο επικ οινωνίας: 

6974410178
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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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Με συνέταιρο το κράτος! 
∆ουλεύουµε 198 µέρες τον χρόνο µόνο για την εφορία
Ξέρετε πόσες ηµέρες εργάζεται ο Έλλην ας µόν ο για

ν α πληρώσει εφορία και συν τάξεις; Αν  δεν  ξέρετε µάθ-
ετε ότι από την  αρχ ή του έτους µέχ ρι τις 18 Ιουλίου,
δηλαδή 198 από τις 365 ηµέρες του χ ρόν ου, πρέπει
απλά ν α δουλεύει για το δηµόσιο ταµεία.

Αυτό προκύπτει από την  ετήσια µελέτη για την
Ηµέρα Φορολογικής Ελευθερίας που παρουσίασε σήµε-
ρα σε συν έν τευξη τύπου το Κέν τρο Φιλελεύθερων
Μελετών  – “Μάρκος ∆ραγούµης” (ΚΕΦΙΜ).

Τα βασικά ευρήµατα της µελέτης για την  Ηµέρα Φορ-
ολογικής Ελευθερίας 2018 είν αι τα εξής:

• Σύµφων α µε τους στόχ ους του Προϋπολογισµού
του 2018, η Ηµέρα Φορολογικής Ελευθερίας θα είν αι
φέτος η 18η Ιουλίου. Οι φορολογούµεν οι θα εργαστούν

φέτος 12 ηµέρες παραπάν ω για το κρά-
τος, παρά την  αισιόδοξη πρόβλεψη του
Προϋπολογισµού για αν άπτυξη 2,5%
το 2018.

• Το 2018 θα δουλέψουµε 50 ηµέρες για άµεσους φόρ-
ους, 67 για έµµεσους και 81 για κοιν ων ικές εισφορές.

• Η Ηµέρα Φορολογικής Ελευθερίας συν εχ ίζει ν α φτά-
ν ει κάθε χ ρόν ο και αργότερα, απορροφών τας όλο και
µεγαλύτερο µέρος των  εισοδηµάτων  που παράγουν  οι
Έλλην ες και οι Ελλην ίδες. Το 2018 θα εργαστούµε 50
ολόκληρες ηµέρες παραπάν ω για το κράτος απ’ ό,τι το
2009 αν  η κυβέρν ηση πετύχ ει τους στόχ ους της.

• Σύµφων α µε τα στοιχ εία της ΕΛΣΤΑΤ, η Ηµέρα Φορ-
ολογικής Ελευθερίας του 2017 ήταν  η 6η Ιουλίου.

• Η κυβέρν ηση δεν  πέτυχ ε τον  στόχ ο είσπραξης
φόρων  και εισφορών  που είχ ε θέσει στον  Προϋπολο-

γισµό του 2017. Στον  Προϋπολογισµό του 2018 προβ-
λέπει την  επιπλέον  αύξηση των  Έµµεσων  Φόρων
κατά 3,4%, των  Άµεσων  Φόρων  κατά 1,6% και των
Καθαρών  Κοιν ων ικών  Εισφορών  κατά 4,9% σε σχ έση
µε όσα προϋπολόγιζε πέρσι.

• Η φορολογική επιβάρυν ση των  Ελλήν ων  είν αι
αν τίστοιχ η µε αυτή των  Γερµαν ών  και µεγαλύτερη από
αυτή των  Σουηδών , των  Φιν λαν δών  και των  Ιταλών .
Ταυτόχ ρον α, η ικαν οποίηση των  Ελλήν ων  από τις
κρατικά παρεχ όµεν ες υπηρεσίες υγείας και παιδείας,
καθώς και από τη δικαιοσύν η, είν αι από τις χ αµηλότε-
ρες µεταξύ των  κρατών  µελών  του ΟΟΣΑ.

Ξαναζωντάνεψε ο εφιάλτης στη Μάνδρα:
Πληµµύρισαν σπίτια,

ποτάµια οι δρόµοι

Τ
ις εφιαλτικές του 2017 ξαν αβιών ουν  οι
κάτοικοι της Μάν δρας Αττικής, καθώς
οι δρόµοι της περιοχ ής µετατράπηκαν

σε ποτάµια από την  έν τον η βροχ όπτωση,
µε όλων  των  ειδών  τα φερτά υλικά ν α κατε-
βαίν ουν  στην  οδό Κοροπούλη. Είν αι χ αρ-
ακτηριστικό ότι άν δρες της πυροσβεστικής
απεγκλώβισαν  9 άτοµα από τα οχ ήµατά
τους στην  περιοχ ή. Οι ν έες πληµµύρες
προκάλεσαν  την  έν τον η αν τίδραση της
Ν∆. 

Ειδικότερα, οι κάτοικοι της περιοχ ής,
έσπευσαν  ν α αποµακρύν ουν  τα οχ ήµατα τους φοβούµεν οι περαιτέρω άν οδο της
στάθµης των  υδάτων , αν  και είν αι αισιόδοξοι ότι οι βροχ οπτώσεις δεν  θα συν εχ ι-
στούν  τις επόµεν ες ηµέρες. Ωστόσο, µέχ ρι πριν  από λίγο, η στάθµη των  ορµητικών
υδάτων  είχ ε αν έβει µε τους κατοίκους ν α έχ ουν  βγει στα µπαλκόν ια και στις ταρά-
τσες και ν α παρακολουθούν  αν άστατοι τα τεκταιν όµεν α. 

Πάν τως, παρά τις διαβεβαιώσεις των  αρχ ών  µετά την  τραγωδία της Μάν δρας,
ακόµα και τα στοιχ ειώδη αν τιπληµµυρικά έργα εκ του αποτελέσµατος φαίν εται ότι
δεν  έχ ουν  ολοκληρωθεί, κάτι που αν ησυχ εί ιδιαίτερα τους κατοίκους. Σηµειών εται
ότι από τις φον ικές πληµµύρες πέρυσι είχ αν  χ άσει τη ζωή τους 24 άν θρωποι...

Στις περιοχ ές Μαν δρα- Μέγαρα -Ν. Πέραµος Αττικής η πυροσβεστική έχ ει δεχ τεί
συν ολικά 45 κλήσεις για αν τλήσεις υδάτων  και παροχ ές βοηθείας. Επιχ ειρούν  50
Πυροσβέστες µε 20 οχ ήµατα εν ώ προληπτικά βρίσκον ται στη περιοχ ή έν α ερπ-
υστριοφόρο όχ ηµα και µια βάρκα µε δύτες της 1ης ΕΜΑΚ. Λόγω της βροχ όπτωσης η
πυροσβεστική κλήθηκε ν α επέµβει για αν τλήσεις υδάτων  και στο ν οµό Χαλκιδικής.
Συγκεκριµέν α δέχ θηκε στην  Κασσάν δρα 100 κλήσεις, στην  Νικήτη 60 κλήσεις και
25 κλήσεις στην  Ιερισσό.

«Ντροπή» 

«Η Μάν δρα πάλι πληµµύρισε. Με τον  ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως τον  Νοέµβριο.
Σπίτια και καταστήµατα παραδόθηκαν  πάλι στη λάσπη. Μία λέξη υπάρχ ει µόν ο γι
αυτήν  την  κυβέρν ηση και την  περιφερειάρχ η Αττικής Ρέν α ∆ούρου: Ντροπή» σχ ο-
λιάζει σε αν ακοίν ωσή της η Ν∆.

ΥΥππεερρχχρρεεωωµµέένναα  ννοοιικκοοκκυυρριιάά::ΥΥππεερρχχρρεεωωµµέένναα  ννοοιικκοοκκυυρριιάά::
Σε ποιους δανειολήπτες δίνεται ν έα ευκαιρίαΣε ποιους δανειολήπτες δίνεται ν έα ευκαιρία
να ενταχθούν  στο νόµο Σταθάκη - Κατσέληνα ενταχθούν  στο νόµο Σταθάκη - Κατσέλη

ΤΤη δυνατότητα να επανυποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο νόµο Κατσέλη-
Σταθάκη (Ν. 3869/2010) έχουν, µέχρι τις 14 Ιουλίου, οι οφειλέτες που
έχουν υποβάλει αίτηση αλλά έχει µαταιωθεί η συζήτησή της.

Πρόκειται για µία από τις αλλαγές που προκύπτουν από τις βελτιώσεις στο
θεσµικό πλαίσιο, που πρόσφατα προώθησε η κυβέρνηση, όπως αναφέρε-
ται σε ανακοίνωση του Ειδικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους,
Φώτη Κουρµούση που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της γραµµα-
τείας.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, µε την κίνηση αυτή οι οφειλέτες διασφαλίζουν
την προστασία ότι θα συνεχίσει να ισχύει η απαγόρευση λήψης καταδιωκ-
τικών µέτρων και πλειστηριασµών εναντίον τους.


