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Η Κ.Ε.∆.Α. παρέδωσε 
φάρµακα στο “Κοινωνικό
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Γιώργος Τσουκαλάς 
για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Θέλουµε το Ναυπηγείο
να αναπτυχθεί. 

Να διεκδικήσει και να
κερδίσει δουλειές.

∆ΙΑΛΕΧΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕ ! 

««ΈΈξξωωσσηη»»  ααππόό  ττοονν
νν..  ΚΚααττσσέέλληη  ήή  άάρρσσηη

ττοουυ  ττρρααππεεζζιικκοούύ
ααπποορρρρήήττοουυ!!
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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 65011020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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Ασπρόπυργος

Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π. 
Καποδιστρίου 27 & Μιαούλη Ανδρέα, 2105570007

Ελευσίνα
Θεοτόκης Αλέξανδρος ∆.

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

Μάνδρα

Ασηµάκης Γρηγόριος Κ. 
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114 , 2105550323

Άνω Λιόσια
Αναστόπουλος Σταµάτιος

∆ηµαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654

Αχαρν ές

ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ
Φιλαδελφείας 41, 2102448787

Χαιδάρι
Θερίου Μαρια

Αγίας Παρασκευής 78, 
Τηλέφων ο: 21 0582 1897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις 

η θερµοκρασία από
19 έως 31 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Πίστη, Πίστις

Ελπίδα, ,Αγάπιος, Αγάπη, Σοφιάννα,Αγαθοκλής,
Ολιβιανός, Ολιβία, Παντολέων, Παντολέοντας

Οινόφυτα Βοιωτίας: Kαταδίωξη βοµβιστών ΑΤΜ από την ΕΛ.ΑΣ

Τα ανατίναξαν όλα, αλλά έφυγαν άπραγοι οι τρεις θρασύτατοι δράστες που επιχείρησαν τα ξηµε-
ρώµατα του Σαββάτου στις 3:25 να διαρρήξουν το ΑΤΜ της Τράπεζας Eurobank στα Οινόφυτα.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του LamiaReport, οι τρεις δράστες δεν είχαν καν καλυµµένα τα πρόσωπά
τους, επιχείρησαν µε δύο διαδοχικές εκρήξεις να φθάσουν στα χρήµατα του µηχανήµατος, όµως δεν πρό-
λαβαν να ολοκληρώσουν την πράξη τους, καθώς εµφανίσθηκε περιπολικό του ΑΤ Τανάγρας που βρισκό-
ταν σε περιπολία.

Επιβιβάστηκαν σε σιέλ αυτοκίνητο και πρόλαβαν να εξαφανιστούν στο σκοτάδι παρά την καταδίωξη
και να αποφύγουν και τα υπόλοιπα µπλόκα της Αστυνοµίας.

Πίσω τους άφησαν σοβαρές υλικές ζηµιές από τις εκρήξεις που προκάλεσαν, αλλά και αρκετά στοιχεία
για τον εντοπισµό τους.

Σ
ε κρίσιµη κατάσταση εξακολουθεί  να
νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας
η νεαρή αλλοδαπή γυναίκα, η οποία

εντοπίστηκε σε κωµατώδη κατάσταση, την Τετάρτη
(12/09), στο Ζεφύρι. Σύµφωνα µε αστυνοµικές
πηγές, η γυναίκα πιθανότατα είχε κάνει χρήση
ναρκωτικών και σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα
ενδείξεις βιάστηκε στη συνέχεια από άγνωστους
δράστες, αναφέρει  το Αθηναϊκό/Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων. 

Σηµειώνεται ότι η άτυχη γυναίκα δεν φέρει εξω-
τερικές κακώσεις και αναµένεται το πόρισµα του
ιατροδικαστή, που θα «ρίξει φως» στην υπόθεση
αυτή. Η ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής που διενε-
ργεί την προανάκριση δεν έχει ταυτοποιήσει έως
αυτή τη στιγµή την αλλοδαπή, η οποία δεν είναι
σεσηµασµένη. 

Η εκτίµηση της Αστυνοµίας είναι ότι την γυναίκα
την µετέφεραν από άλλο σηµείο, στο Ζεφύρι,

όπου και την εγκατέλειψαν.

Το χρον ικό της υπόθεσης 
Το θύµα το οποίο εντοπίστηκε περίπου τα

µεσάνυχτα της 12ης Σεπτεµβρίου στην άκρη του
δρόµου, σε άθλια κατάσταση, δεν ήταν σε θέση να
µιλήσει ενώ δεν έφερε κάποιο στοιχείο ταυτότ-
ητας πάνω της. Αµέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ
και διακοµίσθηκε µε ασθενοφόρο αρχικά σε
νοσοκοµείο της Νέας Ιωνίας και ακολούθως στο
Κρατικό της Νίκαιας, όπου οι γιατροί «παλεύουν»
να την κρατήσουν στη ζωή. 

Η άτυχη κοπέλα είναι σύµφωνα µε ανεπιβεβαίω-
τες πληροφορίες Ροµά, ηλικίας 20 έως 30 ετών.
Η αστυνοµία έκανε έλγχο στα αποτυπώµατά της,
αλλά δεν έχει σηµανθεί και έτσι δεν κατάφερε να
φτάσει στην ταυτότητά της. Παράλληλα, δεν έχει
γίνει δήλωση εξαφάνισης για γυναίκα µε τα χαρακ-
τηριστικά της.

Ζεφύρι: Εξέλιξη - σοκ στην υπόθεση βιασµού
και εγκατάλειψης µιας νεαρής γυναίκας
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"Υπογειοποίηση" του εναέριου 
δικτύου της πλατείας Ηρώων

 µε τις οδούς που συγκλίνουν σε αυτή
καθώς και της οδου Νικολαϊδου.

Η
υλοποίηση της αν άπλασης της Πλατείας Ηρώων
στην  Ελευσίν α βρίσκεται στην  φάση του προ-
συµβατικού ελέγχ ου για ν α ολοκληρωθεί η αν ά-

θεση στον  οριστικό αν άδοχ ο.
Στόχ ος της δηµοτικής αρχ ής Ελευσίν ας είν αι η αν α-

κατασκευή της πλατείας ν α συν δεθεί µε την  αισθητική
αν αβάθµιση της ευρύτερης περιοχ ης.

Η υπογειοποίηση των  εν αέριων  καλωδίων  θα
συµβάλλει στον  παραπάν ω στοχ ο.

Για το σκοπό αυτό µετά από εν έργειες της αν τιδ-
ηµάρχ ου κας Βασιλείου έχ ουν  υλοποιηθεί τρεις (3)
µελέτες από την  Τ.Υ της ∆Ε∆∆ΗΕ. Κρίν ον τας την
αν αγκαιότητα του έργου, ο ∆ήµος έχ ει ήδη καταβάλει
έν α ποσόν  για έν α τµήµα της πλατείας που αρχ ικά
είχ ε συµφων ηθεί µε τον  πρώην  Αν τιδήµαρχ ο κ. Λιν άρ-
δο και επεκτάθηκε µε τις τελευταίες εν έργειες περιλαµ-
βάν ον τας όλη την  πλατεία και τις οδούς που οδηγούν
σε αυτην .

Η
Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, µέσω της δοµή της, «Βοήθεια στο
σπίτι», σε συνεργασία µε το φαρµακείο

«Κολιός  Αντώνιος» και µε τη συνδροµή εξυπηρε-
τούµενων της δοµής, συγκέντρωσαν µια ικανοποιη-
τική ποσότητα φαρµάκων και τα παρέδωσαν στο
Κοινωνικό Φαρµακείο του ∆ήµου Ασπροπύργου. Το
προσωπικό της δοµής, αφού πρώτα έλεγξε τα φάρ-
µακα που συγκεντρώθηκαν, αν εξυπηρετούν ωφε-
λούµενους του προγράµµατος, «Βοήθεια στο σπίτι»,
µαζί µε την Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του ∆ήµου, κ. Σοφία Μαυρίδη τα παρέδωσαν στον
Εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο Νέων Κοινωνικών
∆οµών του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. ∆ηµήτριο
Καγιά, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το «Κοινωνικό
Φαρµακείο».

Η πρωτοβουλία αυτή της Κ.Ε.∆.Α. αναδεικνύει, για
ακόµη µια φορά, την ευαισθησία της ∆ηµοτικής
Αρχής του Ασπρόπυργου, για τους ανθρώπους που
χρειάζονται ουσιαστική και συστηµατική πρωτοβάθ-
µια κοινωνική φροντίδα. 

Οι δραστικές ουσίες των φαρµάκων κάλυπταν σε
αντιυπερτασικά, αντιβιοτικά, αγχολυτικά, υπολιπιδαι-
µικά, για τον θυρεοειδή, για την αναιµία και αντιαλλε-
ργικά. Σηµειώνεται ότι, το «Κοινωνικό Φαρµακείο»
του ∆ήµου Ασπροπύργου, που εδρεύει στην οδό
Μπουµπουλίνας 26, λειτουργεί καθηµερινά από τις
9π.µ. έως τις 5µ.µ. Επισηµαίνεται ότι, εκτός από τα
εγγεγραµµένα µέλη που υποστηρίζονται από την εν
λόγω δοµή, το «Κοινωνικό Φαρµακείο» µπορεί να
εξυπηρετήσει και άτοµα που βρίσκονται σε έκτακτη
ανάγκη, έπειτα από τη προσκόµιση του ιατρικού
παραπεµπτικού.  

Η Κ.Ε.∆.Α. παρέδωσε φάρµακα στο “Κοινωνικό
Φαρµακείο” του ∆ήµου Ασπροπύργου

• Σηµαντική η συµβολή των Εθελοντών και των ∆ωρητών της ∆οµής

΄΄Θέλουµε το Ναυπηγείο να ανα-
πτυχθεί. Να διεκδικήσει και να
κερδίσει δουλειές΄΄, αναφέρει σε σχε-
τικό µήνυµά του ο δήµαρχος Ελευ-
σίνας τονίζοντας παράλληλα τα εξής:

Η
δηµοτική αρχ ή στάθηκε στο πλάι
των  εργαζοµέν ων  του Ναυ-
πηγείου στις δύσκολες στιγµές

λαµβάν ον τας πρωτοβουλίες αλληλεγγύης
για την  ηθική στήριξη των  εργαζοµέν ων
και την  προβολή των  αιτηµάτων  τους.
Θυµίζουµε α) τη διαν οµή φρούτων  και
λαχ αν ικών  σε συν εργασία µε τους πωλ-
ητές της λαϊκής αγοράς και β) το γεύµα
αλληλεγγύης σε συν εργασία µε φορείς
της πόλης.

Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη
ισχ υρού και φερέγγυου επεν δυτή. Αυτό
σηµαίν ει ότι ο ν έος αγοραστής θα πρέ-
πει ν α καταβάλλει τα δεδουλευµέν α, ν α
διασφαλίσει τις υπάρχ ουσες θέσεις

εργασίας και το
επίπεδο αµοιβών
των  εργαζοµέν ων , 

ν α εκσυγχ ρον ίσει
τις παραγωγικές εγκα-
ταστάσεις του Ναυ-
πηγείου. 

Να αποδείξει ότι
στοχ εύει σε µια µακροπρόθεσµη επέν -
δυση µε σεβασµό και εκτίµηση στο προ-
σωπικό.

Επειδή η προσπάθεια εξεύρεσης
επεν δυτή µπορεί ν α διαρκέσει, είν αι
αν αγκαία η συν έχ ιση του προγράµµατος
κατασκευής των  τορπιλακάτων  ώστε ν α
διασφαλίζεται η πάγια µισθοδοσία των
εργαζοµέν ων . 

Όµως ο ∆ήµος εκτός από την  αυτον όη-
τη αλληλεγγύη προς τους εργαζόµεν ους
της πόλης του θα πρέπει ν α καταθέτει
προτάσεις για το µέλλον  των  επιχ ειρή-
σεων . Με αυτές ν α πολιτεύεται, ν α
συµµαχ εί µε τους εργαζόµεν ους ν α πείθ-
ει για την  αν άγκη µιας σύγχ ρον ης βιοµ-
ηχ αν ίας που σέβεται την  πόλη, τους
αν θρώπους και την  ιστορία της.

∆υο γενικές θέσεις 
α) Υποστηρίζουµε πως µπορεί ν α

υπάρξει βιοµηχ αν ική αν άπτυξη η οποία
θα προσφέρει θέσεις εργασίας και θα

σέβεται το περιβάλλον . Πλήθος τέτοιων
παραδειγµάτων  υπάρχ ει στις βόρειες
ευρωπαϊκές χ ώρες όπου η βιοµηχ αν ία
αν απτύσσεται σεβόµεν η το περιβάλλον
και τον  άν θρωπο.

β) Θέλουµε επιχ ειρήσεις ισχ υρές και
κερδοφόρες. Σε αυτές τις επιχ ειρήσεις οι
εργαζόµεν οι µε τα σωµατεία τους µπορ-
ούν  ν α διεκδικούν  καλύτερους µισθούς,
καλύτερες συν θήκες υγιειν ής, µέτρα
ασφαλείας εκσυγχ ρον ισµό των  εγκατα-
στάσεων . 

Το µέλλον  της πόλης µας δεν  µπορεί
ν α είν αι η αποβιοµηχ άν ιση, η παρ-
αίτηση, η αν εργία.

Η βιοµηχ αν ική αν άπτυξη δεν  συν δέε-
ται απαραίτητα και υποχρεωτικά µε την
υποβάθµιση και τη ρύπαν ση.

Ως ∆ήµος είµαστε δίπλα στις επιχ ειρή-
σεις οι οποίες σέβον ται τους εργατικούς
και περιβαλλον τικούς ν όµους, τα εργατι-
κά δικαιώµατα, σέβον ται την  πόλη και
συµβάλλουν  στο δυν αµισµό της.’’

Γιώργος Τσουκαλάς για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας
Θέλουµε το Ναυπηγείο να αναπτυχθεί. 

Να διεκδικήσει και να κερδίσει δουλειές.
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Με τη θεµελίωση της στέγης του Συλλόγου  Η ΓΡΙΖΑ 
συνδέθηκε το φετινό Αρβανίτικο Αντάµωµα του ∆ήµου Φυλής 

Μ
ε τη θεµελίωση της στέγης του
Συλλόγου Αρβαν ίτικου Πολιτι-
σµού Άν ω Λιοσίων  Η ΓΡΙΖΑ

συν δέθηκε το φετιν ό Αρβαν ίτικο Αν τά-
µωµα του ∆ήµου Φυλής, που πραγµα-
τοποιήθηκε το βράδυ της 14-09-2018,
γιορτή της Ύψωσης του Τιµίου Σταυρ-
ού, η οποία παραδοσιακά τιµάται στα
Άν ω Λιόσια. 

Μιλών τας στην  κατάµεστη Πλατεία
Ηρώων  ο Πρόεδρος του Συλλόγου και
∆ηµοτικός Σύµβουλος Φυλής Γιώργος
Καραϊσκάκης τόν ισε ότι πρόκειται για
ιστορική µέρα, αφού το πρωί πραγµα-
τοποιήθηκε έν α όν ειρο 30 χ ρόν ων .
«Θέλαµε έν α παραδοσιακό σπίτι, που
ν α εκφράζει την  τοπική παράδοση κι
όχ ι έν α µεγαθήριο και ευχ αριστούµε

όσους συν έβαλαν  σε αυτό, µε
πρώτο το ∆ήµαρχ ο Χρήστο Παπ-
πού» πρόσθεσε ο Πρόεδρος του
Συλλόγου, ο οποίος δεν  παρέλειψε

ν α εκφράσει ευχ αριστίες για τη διοργά-
ν ωση του Αρβαν ίτικου Αν ταµώµατος,
που έχ ει πλέον  καθιερωθεί ως πολιτι-
στικό γεγον ός, στον  Πρόεδρο του
Πολιτιστικού Οργαν ισµού Γιώργο Μαυρ-
οειδή και στον  Αν απλ. ∆ήµαρχ ο Γιώρ-
γο Αν των όπουλο.  

«Του χ ρόν ου θα κόψουµε την
κορδέλα των  εγκαιν ίων  στη Στέγη της
ΓΡΙΖΑΣ, γιατί η εταιρία που αν έλαβε το
έργο είν αι σοβαρή » τόν ισε χ αιρετίζον -
τας την  εκδήλωση ο ∆ήµαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς, ο οποίος
συν εχ άρη τον  Πρόεδρο και το ∆Σ του
Συλλόγου για τη δραστηριότητα που
αν απτύσσει. «Σήµερα είν αι γιορτή για
όλους τους Λιοσιώτες και µιλάω για
όλους αυτούς που γεν ν ήθηκαν , µεγά-

λωσαν  και δουλεύουν  για τα Άν ω Λιό-
σια» πρόσθεσε ο Χρήστος Παππούς,
που δεν  παρέλειψε ν α αν αφέρει ότι ο
∆ήµος Φυλής στηρίζει τις προσπάθειες
όλων  των  συλλόγων  για τον  Πολιτισµό.
«Ο ∆ήµος πληρών ει τις ορχ ήστρες, τις
καρέκλες, τα ηχ ητικά και γεν ικότερα
όλα τα έξοδα.

Το κάν ουµε γιατί είµαστε κον τά
στους συλλόγους», κατέληξε ο Χρήστος
Παππούς. 

Κορυφαία στιγµή της εκδήλωσης η
βράβευση του τραγουδιστή Νίκου

Παν ουργιά για την  προσφορά του στο
αρβαν ίτικο τραγούδι.

Το πλούσιο ψυχ αγωγικό πρόγραµµα
του Αν ταµώµατος στήριξαν  τα χ ορευτι-
κά συγκροτήµατα του Λυκείου
Ελλην ίδων  Αχ αρν ών , της ΦΥΛΑΣΙΑΣ,
της Έν ωσης Λιοσιωτών  Ιλίου, της Κορι-
ν θιακής Εστίας Ιστορικών  και Λαογραφ-
ικών  Ερευν ών , της ∆ηµοτικής Εν ότ-
ητας Φυλής, του Συλλόγου Καµατερού
ΤΟ ΓΙΟΡΝΤΑΝΙ, του Πν ευµατικού Κέν -
τρου Ασπροπύργου, του Συλλόγου
Γυν αικών  Μαγούλας και της ΓΡΙΖΑΣ.  

48

«Επικίνδυνα» κάποια σχολικά λεωφορεία
- Τι αναφέρουν οι έλεγχοι της τροχαίας

Την πρώτη εβδοµάδα της σχολικής χρονιάς, σε 987 ελέγχους που
πραγµατοποιήθηκαν σε σχολικά λεωφορεία από τη ∆ιεύθυνση Τροχαίας
Αττικής, βεβαιώθηκαν 172 παραβάσεις.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την Τροχαία, 54 για παραβίαση της νοµοθεσίας
περί τοποθέτησης και λειτουργίας ταχογράφου, 7 για φθαρµένα ελαστικά,
16 για µη χρήση ζωνών ασφαλείας, 2 για έλλειψη πυροσβεστήρα, 5 για
στέρηση πιστοποιητικής επαγγελµατικής ικανότητας και 88 για λοιπές δια-
τάξεις της νοµοθεσίας.

Οι τροχονοµικοί έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία θα συνεχιστούν σε όλη
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Αξιωµατούχος ∆ΝΤ: ΣΣττιιςς  55  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  
οοιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  γγιιαα  ττιιςς  σσυυννττάάξξεειιςς

Σ
το Eurogroup της 5ης Νοεµβρίου θα ληφθούν οι αποφάσεις για τη
τύχη των συντάξεων, όπως δήλωσε στον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις
ΗΠΑ Θανάση Τσίτσα, αξιωµατούχος του ∆ΝΤ.

Αξιωµατούχος του Ταµείου που εµπλέκεται στις διαπραγµατεύσεις είπε
ότι «οι αποφάσεις των θεσµών για την τύχη των συντάξεων θα ληφθούν στο
Εurogroup της 5ης Νοεµβρίου και αφού πρώτα συνταχθούν οι σχετικές εκθ-
έσεις των θεσµών που υπολογίζεται να είναι έτοιµες στα τέλη Οκτωβρίου".

Ο ίδιος αξιωµατούχος απέκλεισε επίσης την περίπτωση το ∆ΝΤ να τηρή-
σει µια "ευέλικτη" στάση ακόµα και στο βαθµό που δεν διαταράσσεται ο
στόχος για την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσµατος του 3,5%. Για το
∆ΝΤ η περικοπή των συντάξεων το 2019 και του αφορολόγητου το 2020
αποτελούν µια ουσιαστική µεταρρύθµιση.

Πηγές δανειστών στο Reuters: ∆εν έχουµε συµφωνία για συντάξεις

Oι εικασίες ότι οι Θεσµοί έχουν συµφωνήσει µε τις απόψεις της Ελλάδας
είναι πρώιµες, αναφέρει πηγή των δανειστών στο Reuters.

∆ιαφορετική εικόνα από όσα µετέδιδε πρώιµα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικα-
λούµενη ευρωπαϊκές πηγές, δίνει το πρακτορείο Reuters επικαλούµενο
δύο πηγές από την πλευρά των δανειστών.

Η πρώτη πηγή που µίλησε στο Reuters ανέφερε ότι οι εικασίες ότι οι
Θεσµοί έχουν συµφωνήσει µε τις απόψεις της Ελλάδας είναι πρώιµες.
“Απαιτείται ακόµη πολύ δουλειά” ανέφερε η πηγή των δανειστών στο
Reuters. Ενώ µια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόµη κατάληξη
στις συζητήσεις για το συνταξιοδοτικό σύστηµα.
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Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της Στέγης των Ηπειρωτών 
Στο επίκεντρο της µουσικής βραδιάς που συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων και ο ∆ήµος Φυλής.

Η
ολοκλήρωση της Στέγης των Ηπειρωτών
βρέθηκε στο επίκεντρο της Ηπειρώτικης
Βραδιάς που συνδιοργάνωσαν, το βράδυ

του Σαββάτου, 15 Σεπτεµβρίου 2018, ο Σύλλο-
γος Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων και ο ∆ήµος
Φυλής.

Στη διάρκεια του χαιρετισµού του ο Πρόεδρ-
ος του Συλλόγου Χρήστος Ρούσσας έθεσε,
ευθέως, στο ∆ήµαρχο Χρήστο Παππού το
ερώτηµα γιατί δεν  έχει εκπληρωθεί η δέσµευ-
ση του ∆ήµου, παρόλο που αποµέν ουν  8
µήν ες µέχρι τις εκλογές και 11 µέχρι τη λήξη
της δηµοτικής περιόδου.

Απαντώντας ο Χρήστος Παππούς τόνισε ότι η
Στέγη Ηπειρωτών έφτασε στο σηµείο που
βρίσκεται σήµερα στην πρώτη του θητεία στο
∆ήµο Άνω Λιοσίων κι ότι τη βρήκε στην κατάστα-
ση που την άφησε, όταν ανέλαβε το ∆ήµο Φυλής
το 2014. Πρόσθεσε ότι έκτοτε έγιναν όλες οι
απαιτούµενες ενέργειες κι  ότι  το χρηµατικό
ποσόν για την πληρωµή του έργου βρίσκεται
δεσµευµένο στο Ταµείο του ∆ήµου κι ότι δε
φταίει αυτός αν ο εργολάβος, για οποιδήποτε
λόγο, δεν παραδίδει το έργο. Καταλήγοντας επε-
σήµανε ότι ο εργολάβος έλαβε, πρόσφατα, από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, παράταση εργασιών µέχρι
την 31-12-2018 για να παραδώσει το έργο και
συµπλήρωσε ότι, αν η Στέγη Ηπειρωτών δεν
παραληφθεί από το ∆ήµο τα Χριστούγεννα, ο
εργολάβος δεν θα ξαναβάλει ούτε βρύση, όχι
µόνο στο ∆ήµο Φυλής, αλλά ούτε σε ολόκληρη
την Ελλάδα. 

Γύρω στον  Γεν άρη είπε ο Παππούς 

«Πιστεύω ότι το Γενάρη θα κάνουµε τα εγκαίνια
της Στέγης στην ανακαινισµένη Πλατεία Ηπειρ-
ωτών, που θα λάβει το όνοµα του αείµνηστου
Ευρυπίδη Παππά» ανέφερε κλείνοντας το συγκε-
κριµένο θέµα ο ∆ήµαρχος Φυλής ο οποίος επεκ-
τάθηκε στη συνολική προσφορά του ∆ήµου στον
Πολιτισµό. 

«Θα ολοκληρώσουµε, όπως προείπα, τη Στέγη
Ηπειρωτών. Θεµελιώσαµε χθες τη Στέγη της
ΓΡΙΖΑΣ και θα θεµελιώσουµε άµεσα τη Στέγη του
ΑΙΓΕΑ, όπως, αργότερα, τη Στέγη του Βορειοη-
πειρώτη. Στηρίζουµε τους Πολιτιστικούς Συλλό-
γους και προσφέρουµε τα έξοδα για τους καλλι-
τέχνες, τις ορχήστρες, τα τραπεζοκαθίσµατα, τα
ηχητικά και το φαγητό, γιατί παραλάβαµε το ∆ήµο
στο ναδίρ και τον έχουµε φτάσει στο ζενίθ. Θα
αναλάβουµε επίσης τα έξοδα των συλλόγων για
τους χοροδιδασκάλους», τόνισε χαρακτηριστικά,
πριν καλέσει στο βήµα το ∆ήµαρχο Γεωργίου
Καραϊσκάκη, από τον οποίο κατάγεται ο Χρήστος
Ρούσσας. 

«Καλώ τον φίλο µου Περικλή Μίγδο, ο οποίος
έχει τα χωριά του ∆ήµου Καραϊσκάκη σε άριστη
κατάσταση, όπως διαπίστωσα το καλοκαίρι που
επισκέφθηκα το ∆ήµο, στο πλαίσιο της αδελφο-
ποίησης που έχουµε κάνει», κατέληξε ο Χρήστος
Παππούς. 

Ακολούθησε πλούσιο χορευτικό πρόγραµµα
µε τα χορευτικά του  συλλόγου, µε τη συνοδεία
κορυφαίας ορχήστρας, από τα µεγαλύτερα ονόµα-
τα της Ηπειρώτικης Μουσικής, µε προεξάρχοντα
το µύθο Πετρολούκα Χαλκιά. Αναφέρουµε, για

του λόγου το αληθές, τους Σταύρο Καψάλη,
Σάββα Σιάτρα, Γιάννη Παπακώστα, Αντώνη
Κυρίτση, Θωµά Κυρίτση και Κοµπανία Βερδή. Ο
Κώστας Μήτσης δεν µπόρεσε να τραγουδήσει
γιατί  έχασε τη γιαγιά του και  δέχθηκε τα
συλλυπητήρια όλων. 

Ακολούθησε αυθεντικό ηπειρώτικο γλέντι µε
τους καλεσµένους να χορεύουν στη σκηνή µέχρι
τις πρωινές ώρες. 

Τέλος, άξια ιδιαίτερης µνείας είναι η αναφορά
του ∆ηµάρχου Χρήστου Παππού στον πρώην
∆ήµαρχο Ζεφυρίου Απόστολο Ζέρβα και στη βιβ-
λιογραφία του, καθώς, όπως είναι γνωστό, ο
πρώην ∆ήµαρχος έχει συγγράψει βιβλία για την
ιδιαίτερη πατρίδα του την Μουργκάνα.
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Με λαµπρές θρησκευτικές
εκδηλώσεις εορτάστηκε στις
15 και 16 Σεπτεµβρίου η Ανα-

κοµιδή των Λειψάνων του Αγίου Νεκτα-
ρίου τον οµώνυµο Ιερό Ναό των Άνω
Λιοσίων. 

Την παραµονή της γιορτής το πρωί του
Σαββάτου 15 Σεπτεµβρίου τελέστηκε η
προεόρτιος Θεία Λειτουργία και το ίδιο
απόγευµα ο Πανηγυρικός Εσπερινός
µετ’ αρτοκλασίας και θείου Κηρύγµατος
από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιµανδρίτη
Αγαθάγγελο Κόκλα. 

Ανήµερα της γιορτής την Κυριακή 16 Σεπτεµβρίου τελέ-
στηκαν ο Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία Χοροστατούντος του Μητροπολίτη Ηλιουπό-
λεως Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου. 

Ακολούθησε η µεγαλόπρεπη  περιφορά της εικόνας και
των ιερών Λειψάνων της οποίας επικεφαλής τέθηκε, η
Φιλαρµονική του ∆ήµου Φυλής. Την ποµπή ακολούθη-

σαν ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς, µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
πλήθος ευσεβών Χριστιανών ενώ στη
συνέχεια στήθηκε Γενική Τράπεζα Αγάπης
προς όλους τους Εκκλησιαζόµενους. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως το διήµερο που
βρίσκεται σε εξέλιξη περιλαµβάνει και
πλούσιο πολιτιστικό πρόγραµµα. 

Έτσι το βράδυ του Σαββάτου εµφ-
ανίστηκαν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι
Μακεδόνων – Θρακών Φυλής και Βορει-
οδυτικής Αττικής, Ποντίων “Η Τραπε-
ζούντα” και Κρητών η “Μεγαλόνησος” ενώ

ακολούθησε Ποντιακή Μουσική βραδιά µε ζωντανή
Ορχήστρα. 

Εχθές Κυριακή µετά τον Κατανυκτικό Παρακλητικό
Κανόνα στην Ανακοµιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου
Νεκταρίου εµφανίσθηκε ο Σύλλογος Αρβανίτικου Πολιτι-
σµού “Η Γρίζα” και κατόπιν ακολουθήσε Λαϊκό Μουσικό
Πρόγραµµα µε ζωντανή Ορχήστρα. 

Εβδοµάδα προληπτικού 
ελέγχου στον δήµο Αχαρνών

Για άνδρες άνω των 50 ετών

Εβδοµάδα ελέγχου του Προστάτη, µε δωρεάν
εξέταση προστάτη σε άνδρες άνω των 50
ετών, θα πραγµατοποιηθούν στον δήµο Αχα-

ρνών από τις 17-21 Σεπτεµβρίου.
Ο ∆ήµος Αχαρνών ύστερα από την πρόσκληση

αρωγής της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας για
την καµπάνια ενηµέρωσης που κάνει και την ευαι-
σθητοποίηση του σε θέµατα δηµόσιας υγείας, σας
ενηµερώνει ότι το χρονικό διάστηµα 17 –
21/09/2018 θα πραγµατοποιηθεί η Εβδοµάδα
Ελέγχου του Προστάτη.
Στη διάρκεια της Εβδοµάδας Ελέγχου του Προ-

στάτη θα γίνει δωρεάν εξέταση προστάτη (ψηλά-
φηση και µέτρηση του PSA) σε άνδρες ηλικίας άνω
των πενήντα (50) ετών.
Όσοι ενδιαφέρονται για δωρεάν εξέταση µπορούν

να καλούν για ραντεβού και πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2103413400 από τις 10 Σεπτεµβρίου και
µετά.

Θρησκευτικό και πολιτιστικό διήµερο Θρησκευτικό και πολιτιστικό διήµερο 
στον Άγιο Νεκτάριο Άνω Λιοσίων στον Άγιο Νεκτάριο Άνω Λιοσίων 

Η
∆ήµαρχος και οι Πρόεδροι  των Σχολικών
Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευ-
σης σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική

Υπηρεσία Ελευσίνας σας καλούν στην ενηµερωτι-
κή εκδήλωση µε θέµα: «Αντίδραση και Προστασία
από Φυσικές Καταστροφές» που θα γίνει την
Τετάρτη 19 Σεπτεµβρίου 2018 στις 7µµ στο Νέο
Πνευµατικό Κέντρο Μάνδρας.

Κεντρικός Οµιλητής: κ. Αθανάσιος Μπέσιος,
Επιπυραγός.

Η ∆ήµαρχος- Γιάννα Κριεκούκη

Ο ΠρόεδροςΑ/θµιας Εκπαίδευσης
Μελέτης Παπακωνσταντής 

Ο Πρόεδρος Β/θµιας Εκπαίδευσης
Αναστάσιος ∆ούκας

Την Τετάρτη 19 Σεπτεµβρίου στις 19:00 στο Νέο Πνευµατικό Κέντρο Μάνδρας.

Ενηµερωτική εκδήλωση «Αντίδραση και 
Προστασία από Φυσικές Καταστροφές»
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Στο έργο της αποχέτευση ακαθάρτων στη Λυκό-
τρυπα αναφέρεται ∆ελτίο Τύπου της Περιφέρειας
Αττικής. Επισηµαίνει ότι πρόκειται για ένα έργο
κατασκευής αγωγού 4,376 χιλιοµέτρων, µε προϋ-
πολογισµό 1,825 εκατ. ευρώ, που θα δώσει λύση
σε ένα χρόνιο αίτηµα των κατοίκων της περιοχής
και το οποίο βασίστηκε σε µελέτη του ∆ήµου Αχα-
ρνών, ο οποίος προχώρησε µε επιτυχία τις σχετι-
κή διαδικασία. 

ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2018
Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

Κυριακή 23 Σεπτεµβρίου – 8.30’ µ.µ.

ΟΟΟΟΙΙΙΙ    ΠΠΠΠΑΑΑΑΛΛΛΛΑΑΑΑΙΙΙΙΣΣΣΣΤΤΤΤΕΕΕΕΣΣΣΣ    
του Στρατή Καρρά, από τη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Είσοδος Ελεύθερη
-----------------------
Σκηνοθεσία : ∆ηµήτρης Θεοδώρου
Μουσική : ∆ηµήτρης Μαραµής
Μουσική Επιµέλεια : ∆ηµήτρης Ανδρώνης
Σκηνικά – Κοστούµια : ∆ηµήτρης Θεοδώρου

Η
Θεατρική Σκηνή του ∆ήµου Ελευσίνας µε
συστηµατική δουλειά και θεατρική αγωγή, υπηρ-
ετώντας τον πολιτισµό µέσα από τον εκπαιδευ-

τικό χαρακτήρα του θεάτρου, συµπληρώνει φέτος 12
δηµιουργικά χρόνια µε παραστάσεις στην Ελευσίνα,
∆ήµους της Αττικής, τη Βοιωτία, Φωκίδα και Κρήτη.
Στους ‘Παλαιστές’ έργο που γνώρισε επιτυχία στο
Ελληνικό θέατρο, αλλά και στο εξωτερικό όπου
παίχτηκε, ο Στρατής Καρράς χρησιµοποιώντας τη σάτιρα
και την ειρωνεία µε το θεατρικό υλικό της ηθογραφίας
και τη φιλοσοφία του θεάτρου του Παραλόγου, κατα-
γράφει τη σχέση θύµατος και θύτη, τη βία σε όλες της
τις µορφές, την παντοδυναµία κάθε άλογης εξουσίας
που επιβάλλεται και εξουθενώνει την ανθρώπινη ύπαρξη.

Στο ζοφερό και κατακερµατισµένο κόσµο που ζουν οι
ήρωές του, η συγκρότηση της προσωπικότητας και η
προσπάθεια να δοθεί υπαρξιακό νόηµα στη ζωή, τα όνει-
ρα και τις προσδοκίες τους, σε έναν κόσµο που οι αξίες
έχουν εκπέσει, καθίσταται µάταιη.

Παίζουν : Eλένη Πέππα, Σοφία Παναγιωτοπούλου, Βάσω
Παπασπύρου, Ηλίας Νάκος, Σταύρος Χανάς, Γιώργος
Πεντέλας, Μανώλης Σαριζιώτης.

Προχωράει το έργο 
της αποχέτευσης 
στη Λυκότρυπα 
λέει η Περιφέρεια Αττικής

Ναυταθλητικός Όµιλος
Ελευσίνας

Σας ενηµερώνουµε ότι ανατέθηκε στον Ν. Ο.
Ελευσίνας από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµο-
σπονδία η διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρω-
ταθλήµατος στην κατηγορία BUG 2018 για τις
ηµεροµηνίες 28-29 και 30 Σεπτεµβρίου 2018
στον κόλπο της Ελευσίνας.

20 Σεπτεµβρίου: Μουσική εκδήλωση
του ∆ήµου Μεγαρέων στο θεατράκι

της Νέας Περάµου

Μουσι κή εκδήλωση µε τί τλο “µουσι κή βραδι ά φθι νοπώρου”
δι οργανώνει  ο ∆ήµος Μεγαρέων στο θεατράκι  της Νέας

Περάµου την Πέµπτη 20 Σεπτεµβρί ου, ώρα 20:30
∆ι εύθυνση, µουσι κή επι µέλει α: Φωτει νή Κοσκόρου

Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α του ∆ήµου Ελευσίν ας

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 

Το  Τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α του ∆ήµου Ελευσίν ας

αν ακοιν ών ει, ότι αρχίζουν  οι εγγραφές 
για το µπαλέτο τη ∆ευτέρα 17 Σεπτεµβρίου

2018, στον  δεύτερο όροφο Παγκάλου 
& Κίµων ος 11 και από

∆ευτέρα έως Παρασκευή 9:00 έως 12:00 το
πρωί και 17:00 έως 19:00 το απόγευµα.

Το τµήµα δέχεται µαθητές από την  ηλικία των
5 ετών  και άν ω.
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Π
ερισσότερα από 50 ζευγάρια,
που παντρεύτηκαν την προη-
γούµενη δεκαετία σε κτήµα στη

Βαρυµπόµπη, έπεσαν θύµα ιερέων
«µαϊµού» και θα πρέπει να νοµιµοποι-
ήσουν τον γάµο τους διά της δικαστικής
οδού.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν κά-
ποια από τα ζευγάρια αποφάσισαν να
πάρουν διαζύγιο, σύµφωνα µε ρεπο-
ρτάζ του «Ελεύθερου Τύπου». Οταν
άρχισαν να συγκεντρώνουν τα απαρ-
αίτητα έγγραφα, τους περίµενε µία έκ-
πληξη, καθώς έµαθαν ότι δεν είναι παν-
τρεµένοι!

Μπορεί ο γάµος να είχε δηλωθεί στον
δήµο και να είχε ανοιχτεί οικογενειακή
µερίδα- δηλαδή για την Πολιτεία ήταν
παντρεµένοι- αλλά σύµφωνα µε την
Εκκλησία οι γάµοι δεν είχαν τελεστεί!
Και αυτό γιατί, όπως ενηµερώθηκαν οι
δικηγόροι, οι τρεις ιερείς που τους τε-

λούσαν δεν είχαν την βούλα της
επίσηµης Εκκλησίας. Μάλιστα ένας
από αυτούς είχε παυτεί από τα καθή-
κοντα του και είχε βρεθεί στη συνέχεια
ενώπιον της ∆ικαιοσύνης και είχε κατα-
δικαστεί για απάτη.

«Το πρόβληµα όπως πληροφορήθη-
κα αφορούσε περισσότερους από 50
γάµους που είχαν γίνει πριν το 2010»,
δήλωσε στον «Ελεύθερο Τύπο» ο
µητροπολίτης Αθηναγόρας που ανέλα-
βε τα καθήκοντά του το 2010 στη Μητρ-
όπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπό-
λεως.

«Χωρίς να ξέρω ακόµα τι είχε συµβεί
όταν ανέλαβα άλλαξα τον κανονισµό
ώστε να µην έρχονται ιερείς από άλλες
µητροπόλεις γιατί  µέχρι τότε πηγαι-
νοέρχονταν διάφοροι. Πληροφορήθηκα
ότι ένας από αυτούς που τέλεσαν τους
συγκεκριµένους γάµους προερχόταν
από την Μητρόπολη Μεγάρων, αλλά

είχε παυτεί από τα καθήκοντά του και αν-
τιµετώπισε τη ∆ικαιοσύνη γιατί εκτός
από το εκκλησιαστικό είχε υποπέσει και
σε ποινικό αδίκηµα», συµπλήρωσε.

Πλέον τα ζευγάρια που έπεσαν θύµα
των συγκεκριµένων ιερέων θα πρέπει

να νοµιµοποιήσουν τον γάµο τους µέ-
σω της δικαστικής οδού. «Οι γάµοι αυ-
τοί µπορούν να κριθούν έγκυροι µόνο
µε δικαστική απόφαση» σηµειώνει ο
µητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρ-
ουπόλεως.

ΑΚΥΡΟΙ ΒΓΗΚΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50 ΓΑΜΟΙ 
ΙΙεερρεείίςς  ««µµααϊϊµµοούύ»»  ππάάννττρρεευυαανν  ζζεευυγγάάρριιαα  σσεε  κκττήήµµαα  ττηηςς  ΒΒααρρυυµµππόόµµππηηςς

- Αναλυτικά στοιχεία για την πορεία
το νόµου ζητούν οι θεσµοί 

- "Φουλάρουν" οι πλειστηριασµοί
ακινήτων

«Αντίο» λένε πλέον στο τραπεζικό
απόρρητο 150.768 δανειολήπτες που
µέχρι τώρα είχαν την κάλυψη του νόµου
Κατσέλη, προκειµένου να διακα-
νονίσουν τις οφειλές τους και να µην
χάσουν την κατοικία τους στους πλει-
στηριασµούς. Ένα µέτρο το οποίο έχει
ψηφιστεί από τις 15 Ιουνίου µε το
κλείσµο της 4ης αξιολόγησης, και πλέον
τίθεται σε εφαρµογή.

Μάλιστα όπως αναφέρει ο Ελεύθερος
Τύπος και η συνάδελφος Ιωάννα Φεν-
τούρη, τραπεζικά στελέχη θεωρούν πως
οι προστατευόµενοι του νόµου θα µειωθ-
ούν τουλάχιστον κατά 40.000, αφού
πολλοί “στρατηγικοί κακοπληρωτές” είναι
αυτοί που θα προτιµήσουν το τραπεζικό
τους απόρρητο να παραµείνει! άθικτο.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της,
αναφερόµενη στο «λίφτινγκ» που υπέστη
ο νόµος Κατσέλη επί ΣΥΡΙΖΑ, εστιάζει,
διαρκώς, στη µέριµνα για την αντι-
µετώπιση των στρατηγικών κακοπληρ-
ωτών.

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί πως έχουν
στενέψει εξαιρετικά τα περιθώρια ένταξ-
ης, καθότι προβλέπονται πιο αυστηρά
κριτήρια, µε το εισόδηµα και την αντικει-
µενική αξία ακινήτου να είναι σε χαµηλό-
τερα επίπεδα από αυτά που ήταν προ
αναθεώρησης.

Να σηµειωθεί δε πως ο ν. 3869/ 2010
έχει ηµεροµηνία λήξης την 31.12.2018
και το αίτηµα παράτασής του θα τεθεί στο
τραπέζι των συζητήσεων οικονοµικού
επιτελείου και θεσµών λίγο χρονικό διά-
στηµα πριν από την εκπνοή της, αφού οι
εκπρόσωποι των δανειστών αξιολογή-
σουν την αποτελεσµατικότητά του.

Η «πορεία» του νόµου
Όσον αφορά στα στοιχεία για την πορ-

εία του νόµου, κύκλοι των ελληνικών
αρχών αποδίδουν την εκτίναξη των
υποθέσεων που περαιώθηκαν κατά το
α’  εξάµηνο του 2017, για την ακρίβεια σε
20.266 από 6.616 που ήταν κατά το β’
εξάµηνο του 2016, στην καλύτερη λειτο-
υργία του.

Σηµειώνεται πως υπό την πίεση των
δανειστών να γίνει ο νόµος πιο λειτουρ-
γικός µέσα στο 2016 είχε υποστεί ένα
«λίφτινγκ», όπου µεταξύ άλλων προέβλε-
πε πως κάθε δικαστήριο θα πρέπει να
έχει µία ειδική αίθουσα, όπου θα δικά-
ζονται υποθέσεις αποκλειστικά του
νόµου Κατσέλη, τα λεγόµενα δηλαδή
«Κατσελοδικεία». 

Αυτή η πρωτοβουλία, συγκεκριµένα,
που τέθηκε σε ισχύ από 1.1.2017 εκτι-
µάται πως συνέβαλε καθοριστικά στην 

αύξηση των υποθέσεων που περ-
αιώθηκαν.

Επιδότηση δόσης
Από εκεί και πέρα, σύµφωνα µε πληρ-

οφορίες, από τις αρχές του 2019 θα
δοθεί η δυνατότητα επιδότησης της
δόσης του στεγαστικού δανείου από το
κράτος. Η διαδικασία θα «τρέξει» µέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, όπου
υποβάλλονται οι αιτήσεις για όλα τα
επιδόµατα κοινωνικού χαρακτήρα
(http://www. idika.gr/).

Υπενθυµίζεται πως βάσει νόµου, εφό-
σον η αντικειµενική αξία κύριας
κατοικίας κυµαίνεται µεταξύ 120.000 και
220.000 ευρώ, προσαυξηµένη ανάλογα
µε την οικογενειακή κατάσταση του οφει-
λέτη (ένας ενήλικας: 120.000 ευρώ, ζευ-
γάρι: 160.000 ευρώ και 20.000 ανά
τέκνο), και το ετήσιο εισόδηµα δεν υπερ-
βαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης,

δηλαδή κυµαίνεται από 8.180 έως
24.000 ευρώ (άγαµος: 8.180 ευρώ, ζευ-
γάρι: 13.917 ευρώ και κάθε παιδί: 3.361
ευρώ), το ∆ηµόσιο καλύπτει έως και το
95% των µηνιαίων καταβολών επί
τριετία. Με άλλα λόγια, δανειολήπτης µε
δόση 100 ευρώ µηνιαίως θα λαµβάνει
επίδοµα 95 ευρώ.

Ζητούν αναλυτικά στοιχεία οι θεσµοί
Πρόσθετα, στις συναντήσεις που είχαν

οι εκπρόσωποι των θεσµών µε το οικο-
νοµικό επιτελείο της κυβέρνησης µέσα
στην εβδοµάδα στην Αθήνα τους περι-
έγραψαν πώς ακριβώς θα παρακολουθ-
ούν τη χώρα µας στη µετα-µνηµονιακή
εποχή. 

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στο
νόµο Κατσέλη, ζήτησαν περισσότερα
στοιχεία από αυτά που παρέθεσε η
ελληνική πλευρά, εξηγώντας πως
θέλουν να έχουν µία πιο ολοκληρωµένη
εικόνα για το ν. 3869/2010

Την ερχόµενη εβδοµάδα αναµένεται
να στείλουν ένα έγγραφο στο οικονοµικό
επιτελείο της κυβέρνησης, όπου θα περ-
ιγράφουν, λεπτοµερώς, τις πληροφορίες
που θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή
τους αναφορικά µε τις επιδόσεις του
νόµου, ανά τρίµηνο. 

Ενδεικτικά αναφέρεται πως οι ελληνι-
κές αρχές θα αναλάβουν την υποχρέωση
να ενηµερώνουν για το πόσες αιτήσεις
κατατέθηκαν, πόσες ελέγχθηκαν, πόσες
βρέθηκαν ότι δεν πληρούν τα κριτήρια
και απορρίφθηκαν, πόσες πήραν την
προστασία, πόσες εκδικάστηκαν, πόσες
αναβλήθηκαν, πόσες µαταιώθηκαν, για
πόσες έγινε η δίκη και κέρδισε ο δανειο-
λήπτης, για πόσες έγινε η δίκη και έχασε
ο δανειολήπτης, για πόσες έγινε η δίκη
και βγήκε η απόφαση, για πόσες εκκρε-
µεί η απόφαση κ.λπ.

∆ΙΑΛΕΧΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕ !ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΕΣ;
––  ««ΈΈξξωωσσηη»»  ααππόό  ττοονν  νν..  ΚΚααττσσέέλληη  ήή  άάρρσσηη  ττοουυ  ττρρααππεεζζιικκοούύ  ααπποορρρρήήττοουυ!!



∆ευτέρα 17 Σεπτεµβρίου 2018 θριάσιο-9

Τ
ο ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί  κάθε
εργαζόµενο στους δηµοτικούς παιδικούς
σταθµούς, κάθε γονέα στο Υπουργείο

Εσωτερικών (πλατεία Κλαυθµώνος), την Τρίτη 18
Σεπτεµβρίου, στις 9 το πρωί, στην κινητοποίηση
στην οποία διοργανώνει  µαζί  µε την Οµοσπονδία
Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ), την Οµοσπονδία Γονέων
και  Κηδεµόνων, Συλλόγους και  Επιτροπές γονέων
παιδικών σταθµών. Για να διευκολύνει  δε, τη
συµµετοχή, προκηρύσσει  στάση εργασίας από
την έναρξη της βάρδιας έως τις 11 το πρωί για
όλους τους εργαζόµενους στους παιδικούς σταθ-
µούς.

«Και αυτή η χρονιά ξεκινάει  µε δεκάδες χιλιά-
δες αποκλεισµένα παιδιά, υπεράριθµα τµήµατα,
ελλείψεις προσωπικού και  υλικοτεχνικής υποδο-
µής, εργαζόµενους στην ανασφάλεια των ελα-
στικών σχέσεων εργασίας. Οι  δηµοτικές δοµές
παραµένουν συρρικνωµένες, ανεπαρκείς, σε ενοι-
κιαζόµενα και  ακατάλληλα πολλές φορές κτίρια
για να υλοποιηθεί  µε ασφάλεια το παιδαγωγικό
έργο. Σύµφωνα µε το ίδιο το υπουργείο Εργασίας
περισσότερα παιδιά από πέρυσι  έµειναν εκτός
παιδικών σταθµών. Σύµφωνα µε πρόσφατα
στοιχεία της Eurostat ποσοστό µικρότερο του 10%
των παιδιών έως 3 ετών και  µικρότερο του 60% των
παιδιών 3 έως 6 ετών καλύπτονται  από “δοµές
προσχολικής φροντίδας” στην Ελλάδα.

Η ίδια τραγική κατάσταση ισχύει  και  µε τους
εργαζόµενους στους δηµοτικούς παιδικούς σταθ-
µούς. Η πλειοψηφία τους εργάζεται  µε ελαστικές
µορφές εργασίας. Ζουν κάθε χρόνο µε την αγωνία
ότι  δεν θα ανανεωθούν οι  συµβάσεις τους. Είναι  δε
τέτοια η έλλειψη προσωπικού που οι  εργαζόµενοι
όλων των σχέσεων εργασίας εναλλάσσονται  στα
τµήµατα, ανάλογα µε το πότε προσλαµβάνονται  ή
απολύονται . Έτσι  ένα παιδί  µπορεί  να αλλάξει
και  3 παιδαγωγούς µέσα στον ίδιο χρόνο µε ότι
αυτό συνεπάγεται  για την παιδαγωγική διαδι-
κασία και  την φροντίδα του.  

Λόγω της έλλειψης προσωπικού σε πολλούς
παιδικούς σταθµούς, δεν τηρείται  η προβλεπό-
µενη από τους ίδιους τους κανονισµούς λειτουργίας
τους αναλογία παιδιών-παιδαγωγών και  τα παι-
διά στοιβάζονται  σε υπεράριθµα τµήµατα.
Ειδικότητες όπως ψυχολόγοι , εργοθεραπευτές,
ειδικοί  παιδαγωγοί  είναι  άγνωστες λέξεις. Λόγω
της έλλειψης κρατικής χρηµατοδότησης παρατηρ-
ούνται  προβλήµατα και  στη σίτιση των παιδιών,
τόσο στη ποιότητα όσο και  στη ποσότητα, αλλά και
στη καθαριότητα µε αποτέλεσµα σοβαρούς κιν-
δύνους για την υγεία των παιδιών. Ταυτόχρονα δεν
είναι  λίγες οι  περιπτώσεις που παιδαγωγοί
αναγκάζονται  να πληρώνουν από την τσέπη τους
για παιδαγωγικό υλικό, (µαρκαδόροι , φωτοτ-
υπίες, παιχνίδια κτλ). Το ίδιο και  οι  γονείς για
πολιτιστικές δραστηριότητες, ακόµα και  υλικο-
τεχνική υποδοµή.

Πρόκειται  για συνειδητή πολιτική επιλογή της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που ακολουθεί  και
εφαρµόζει  την αντιδραστική πολιτική της ΕΕ ότι  η
αγωγή και  φροντίδα του παιδιού δεν υφίσταται  ως

κοινωνική ανάγκη, ως δικαίωµα για όλα τα παιδιά,
αλλά ως εµπόρευµα και  η όποια παρέµβαση του
κράτους παίρνει  τη µορφή λοταρίας της φτώχειας,
είναι  ευκαιριακή και  µε ηµεροµηνία λήξης. Είναι  η
ίδια πολιτική που εφάρµοζαν Ν∆ και  ΠΑΣΟΚ
παρά το όψιµο προεκλογικό τους ενδιαφέρον.
Άλλωστε οι  δηµοτικές αρχές αυτών των κοµµάτων
όχι  µόνο δεν δι εκδικούν αύξηση της κρατικής
χρηµατοδότησης για τους παιδικούς σταθµούς,
αλλά στη λογική της αυτοτέλειας των δήµων, τους
λειτουργούν ως επιχειρήσεις, µε υπέρογκα τροφ-
εία. Έφτασαν µάλιστα στο σηµείο να ζητήσουν να
περάσουν στους δήµους και  τα νηπιαγωγεία για να
ανοίξουν και  εκεί  το δρόµο για την επιχειρηµατική
τους λειτουργία όπως επίσης και  την διεύρυνση του
ιδιωτικού τοµέα!

Μεγάλες είναι  οι  ευθύνες που έχει  η πλειοψ-
ηφία της ΠΟΕ - ΟΤΑ, αλλά και  ο ΠΑΣΥΒΝ. Αντί  των
πραγµατικών προβληµάτων των παιδικών
σταθµών επιχείρησαν να σύρουν το κλάδο  σε απε-
ργιακές κινητοποιήσεις µε αίτηµα να µην εφαρµο-
στεί  η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή
γιατί  ‘θα µας παίρναν τα 4αρια και  θα έκλειναν οι

σταθµοί ’. ΠΟΕ-ΟΤΑ και  ΠΑΣΥΒΝ δηµιούργησαν
µέτωπο µαζί  µε την ΚΕ∆Ε και  την Οµοσπονδία
ιδιοκτητών ιδιωτικών παιδικών σταθµών, πίεσαν
κατά της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής
αγωγής, απαλλάσσοντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -
ΑΝΕΛ και  την πλειοψηφία των ∆ηµάρχων από τις
ευθύνες τους για την κατάσταση των παιδικών
σταθµών. 

Σήµερα που η δίχρονη υποχρεωτική προσχολι-
κή εφαρµόζεται , κουτσουρεµένα και  χωρίς την
αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή και  το προσω-
πικό, σε 184 δήµους και  κάποια προνήπια απο-
ρρίφθηκαν στα νηπιαγωγεία, είναι  χιλιάδες τα
παιδιά που µένουν εκτός των παιδικών σταθµών
αποδεικνύοντας στην πράξη ότι  όχι  µόνο δεν έχουµε
απολύσεις και  κλείσιµο παιδικών σταθµών αλλά
το αντίθετο βγήκε µε ένταση η ανάγκη και  για ίδρυ-
ση επιπλέον παιδικών σταθµών αλλά και  η ανάγ-
κη µαζικών προσλήψεων προσωπικού. Τα χιλιά-
δες παιδιά µένουν εκτός παιδικών σταθµών γιατί
δεν υπάρχουν οι  αναγκαίες υποδοµές και  επαρκή
χρηµατοδότηση, όχι  εξαιτίας της δίχρονης υποχρ-
εωτικής προσχολικής αγωγής.

Καλούµε κάθε σωµατείο να ενηµερώσει  τους
συναδέλφους και  τους γονείς για τις εξελίξεις, για
τα αιτήµατα των Συνδικάτων και  των Οµοσπονδιών,
να οργανώσει  µε µαζική παρουσία την κινητο-
ποίηση την  Τρίτη στις 18 του Σεπτέµβρη στις 09:00
το πρωί στο Υπουργείο Εσωτερικών στη πλατεία
Κλαυθµώνος. 

Η προσχολική αγωγή δεν µπορεί  να είναι
εµπόρευµα! Είναι  δικαίωµα κάθε παιδιού. Η
προσχολική αγωγή είναι  αναγκαία για την οµαλή
και  ολόπλευρη ψυχοσωµατική και  κοινωνική ανά-
πτυξη των παιδιών. Πρέπει  να παρέχεται  οργα-
νωµένα, σχεδιασµένα και  επιστηµονικά, σε
σύγχρονα, ασφαλή κτίρια, από επαρκές και  κατα-
ρτισµένο προσωπικό µε πλήρη εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα», τονίζει  στην ανακοίνω-
σή του. 

Στάση εργασίας στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς αύριο Τρίτη

Παιδικοί σταθµοί ΕΣΠΑ: Αιτήσεις για τα επιπλέον 
voucher (διαδικασία-προθεσµίες)

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ καλούνται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συµµετείχαν στην πρόσ-
κληση για τους παιδικούς σταθµούς ΕΣΠΑ, για το σχολικό έτος 2018-2019 και οι οποίοι ενώ είχαν
πλήρη φάκελο δικαιολογητικών που δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισµού, να

προχωρήσουν στην παρακάτω διαδικασία για την χορήγηση voucher.
Ο κάθε υποψήφιος εκτυπώνει Αίτηση για βεβαίωση θέσης, που βρίσκεται στην εφαρµογή Οριστικών Απο-

τελεσµάτων στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, την οποία θα δώσει στον φορέα/δοµή που επιθυµεί να εγγράψει το
παιδί του.

Στη συνέχεια ο φορέας/δοµή, που θα αποδεχθεί την διάθεση µιας θέσης στην κατηγορία που ανήκει ηλικια

κά το συγκεκριµένο παιδί, θα παραλάβει την Αίτηση για βεβαίωση θέσης και θα την καταχωρήσει στην ειδι-
κή οθόνη της ηλεκτρονικής εφαρµογής της ΕΕΤΑΑ «Κατάσταση ωφελούµενων παιδιών ανά φορέα/δοµή».

Τα πρόσθετα voucher θα έχουν ισχύ και θα ενεργοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2018 µε την υπογρα-
φή της σχετικής σύµβασης µεταξύ ωφελούµενου και φορέα/δοµής.

Οι φορείς/δοµές θα πρέπει να αποστείλουν στην ΕΕΤΑΑ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά µέχρι την 5η
Οκτωβρίου 2018, σύµφωνα µε την διαδικασία και τους όρους της Πρόσκλησης 5180/14.6.2018.

Σηµειώνεται ότι οι υποψήφιοι γονείς των παιδιών που αλλάζουν εντός της χρονιάς κατηγορία, δηλαδή από
Α.1. (Βρέφος) σε Α.2. (Νήπιο), µπορούν να αιτηθούν για βεβαίωση θέσης στη µεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία,
δηλαδή Α.2. Εφόσον βρουν θέση σε φορέα/δοµή τα voucher  θα ενεργοποιηθούν µε την συµπλήρωση της
αντίστοιχης ηλικίας.

Η ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει από Παρασκευή 14/9/2018 µέχρι ∆ευτέρα 24/9/2018
και ώρα 14:00. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ισχύουσας πρόσκλησης.



10-θριάσιο ∆ευτέρα 17 Σεπτεµβρίου 2018 

∆έντρο Ζωής - Εθελοντές Αιµοδότες 
Γίνε και εσύ Εθελοντής...Ακολούθησε το µονοπάτι της καρδιάς σου...!

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι µε
συµπτώµατα ∆ΕΠΥ στρέφονται στα φάρµακα

Α
ύξηση εµφαν ίζει
διεθν ώς η χ ρήση
φαρµάκων  για την

αν τιµετώπιση των
συµπτωµάτων  της διαταρ-
αχ ής ελλειµµατικής προ-
σοχ ής και υπερκιν ητικότ-
ητας (∆ΕΠΥ), τόσο στα
παιδιά όσο και στους εν ή-
λικες, σύµφων α µε µια
ν έα διεθν ή επιστηµον ική
έρευν α, την  πιο ολοκληρ-
ωµέν η του είδους της
µέχ ρι σήµερα.

Η έρευν α, που περιλαµ-
βάν ει στοιχ εία για πάν ω
από 154 εκατοµµύρια
άτοµα σε 14 χ ώρες κατά
την  περίοδο 2001-2015
και δηµοσιεύθηκε στο
περιοδικό ψυχ ιατρικής
"The Lancet Psy chiatry ",
εκτιµά ότι από ∆ΕΠΥ πάσχουν  το 5% έως 7% των  παιδιών  (τριών  έως 18 ετών ) και περίπου το 2,5% των
εν ηλίκων .

Η χ ορήγηση φαρµάκων  για τη ∆ΕΠΥ εµφαν ίζει αυξητική τάση διαχ ρον ικά σε όλες τις χ ώρες, αλλά όχ ι στον  ίδιο
βαθµό. Έτσι, στη Βόρεια Αµερική (ΗΠΑ-Καν αδά) σχ ετικά φάρµακα παίρν ουν  το 4,5% των  παιδιών  και το 1,4%
των  εν ηλίκων , αλλά στη δυτική Ευρώπη µόν ο το 0,7% των  παιδιών  (στη Γαλλία µόλις το 0,3%) και το 0,03% των
εν ηλίκων .

Τα στοιχ εία αυτά, σύµφων α µε τους ερευν ητές, δείχ ν ουν  αφεν ός ότι οι συν ταγογραφήσεις υπολείπον ται των
διαγν ώσεων  σε αρκετές χ ώρες, αφετέρου ότι οι διαφορές µεταξύ των  χ ωρών  αν ταν ακλούν  διαφορετικές προσεγ-
γίσεις για τη διάγν ωση και τη θεραπεία της ∆ΕΠΥ.

Η ∆ΕΠΥ είν αι µια συχ ν ή ν ευροαν απτυξιακή διαταραχ ή στα παιδιά και τουλάχ ιστον  τα δύο τρίτα συν εχ ίζουν
ν α έχ ουν  συµπτώµατα και µετά την  εν ηλικίωσή τους. Το συχ ν ότερα συν ταγογραφούµεν ο φάρµακο είν αι η µεθυ-
λφαιν ιδάτη.

ΕΠΣ∆Α: Τα αποτελέσµατα κυπέλλου της (1η φάσης)

Για την 1η φάση του κυπέλλου στην ∆υτική Αττική σηµειώθηκαν τα εξής
αποτελέσµατα.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 3-0
(Κατσάφαρος 2, Τζαφεράκος)
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 0-1(Γιόζεφ)
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 4-0
( Χατζηηευστρατίου, Αθαν ασόπουλος, Γκίν ης, Λογγαράκης)
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 4-0
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-0

Οι επαν αληπτικοί θα γίν ουν  το προσεχ ές Σαββατοκύριακό 22-23/9.

Η Ενωση Ασπροπύργου 2-0 τον Ατρόµητο Πειραιά

Σ
το φιλικό προετοιµασίας που έγιν ε το απόγευµα του Σαββάτου στο ∆ηµοτικό
Στάδιο Ασπροπύργου παρουσία 250 και πλέον  φιλάθλων  η οµάδα της Εν ω-
σης Ασπροπύργου  επικράτησε  µε 2-0 του

Ατρόµητου Πειραιά.
Οι συν θέσεις:

ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπον ητής Γιώργος Βαζάκας):  Τσάλι
(46΄Κατσούλης),Τσουκαλάς(78΄Λογοθέτης Φ.), Σταγάκης (46΄Πρίκας), Νικολάου,
Ζών ας, Υπό δοκιµή (55΄ Μακροστέργιος), ∆ουκάκης(65΄Ζωγράφος), Σταύρου (72΄
Κωσταράς), Μίλιτς(75΄ Λογοθέτης

Αγγ.), Μπέλης(59 Νάκας), Κιρτζιαλίδης(46΄ Μέν τες).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ(προπον ητής Θεόφιλος Καλύβας): Γαβαλάς Ι., Βυζαν ιάρης,
Ταµπάκης, Φυσαράκης,Τζωρτζάτος, Σαµιώτης, Καρν έζης, Γαβαλάς Γ., ∆αν άσης,
Ντάφλας, Κον τάκος.



Ε
πιµν ηµόσυν η δέηση στη µν ήµη
των  δολοφον ηθέν των  από συν ε-
ργάτες των  Γερµαν ών , άµαχ ων

Λιοσωτών  και Χασιωτών , τελέστηκε την
Τετάρτη 14 Σεπτεµβρίου, στο µν ηµείο
των  πεσόν των , στη Λεωφόρο Φυλής.

«Οι άν θρωποι αυτοί δεν  εκτελέστηκαν
από Γερµαν ούς, εκτελέστηκαν  από
συµπατριώτες, από Έλλην ες», τόν ισε
οΑν τιδήµαρχ ος ∆ηµοτικής Εν ότητας 

Φυλής Σπύρος Μπρέµπος για τον
τρόπο δολοφον ίας τους. «Έχ ασαν  άδικα
τη ζωή τους», υπογράµµισε συγκιν ηµέ-
ν ος, καταθέτον τας στεφάν ι στη µν ήµη
τους.

Στεφάν ι εκ µέρους του ∆ηµάρχ ου
κατέθεσε ο Αν απληρωτής ∆ήµαρχ ος σε
θέµατα αδελφοποίησης Γιώργος Σον ίδης,
συγκιν ηµέν ος από την  τραγωδία, µία
ακόµη από τις πολλές της Γερµαν ικής 

κατοχ ής. Υπεν θυµίζεται ότι στη
Χασιά, στις 14 Σεπτεµβρίου 1944, εκτε-
λέσθηκαν  µε ψυχ ρότητα 18 Χασιώτες και
Λιοσιώτες, σε αν τίποιν α της επιχ είρησης
αν ταρτών  κατά γερµαν ικού στρατιωτικού
οχ ήµατος στην  είσοδο του χ ωριού, στις
23 Αυγούστου 1944, στην  οποία
σκοτώθη καν  από χ ειροβοµβίδα τρεις
Γερµαν οί.  

Οι Γερµαν οί είχ αν  συγκεν τρώσει το
πλήθος για ν α προβούν  στην  εκτέλεση
των  18 Χασιωτών  και Λιοσιωτών , ωστό-
σο πληροφορήθηκαν  την  πτώση του
καθεστώτος του Χίτλερ και αποχ ώρησαν .   

Όµως, ν τόπιοι συν εργάτες των  Γερ-
µαν ών , που είχ αν  προσωπικά µε τους
θαν όν τες, προχ ώρησαν  οι ίδιοι στην
εκτέλεση τους. 
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Γ. Πατούλης: «Καταστροφικό και παλιό το σύστηµα πολιτικής προστασίας»

Την πεποίθηση πως αποτε-
λεσµατική πολιτική προ-
στασία χωρίς αποκεντρω-

µένη λειτουργία, αλλά και χωρίς
τον  εν εργό ρόλο της αυτο-
διοίκησης και της κοινων ίας των
πολιτών δεν  υφίσταται, εξέφρασε
ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ.
Πατούλης κατά την  ειδική εκδήλω-
ση που διοργάνωσε η Ένωση στη
∆ΕΘ, µε αντικείµενο το ρόλο της
Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού στην
οργάνωση της πολιτικής προ-
στασίας της χώρας µας.

«Είναι η ώρα της ευθύνης όλων
µας, το παλιό αποδοµήθηκε στη
συν είδηση της κοιν ων ίας, το
συγκεν τρωτικό και αν αποτελε-
σµατικό αποδείχτηκε καταστροφ-
ικό. Πρέπει να φύγουµε από τα
µεγάλα λόγια και να περάσουµε σε
πράξεις» ανέφερε χαρακτηριστι-
κά.

Στην  εκδήλωση, παρουσία
∆ηµάρχων, αιρετών από όλη την
Ελλάδα και πλήθους κόσµου,
απεύθυναν  χαιρετισµό ο Πρόεδρ-
ος της ΕΝΠΕ Κ. Αγοραστός και  ο
Πρόεδρος της ΠΕ∆ Κ. Μακεδον ίας
Λ. Κυρίζογλου, ο Β  ́Αντιπρόεδρος
ΚΕ∆Ε, ∆ήµαρχος Λαγκαδά Γ. Καρ-
αγιάννης και ο Πρόεδρος της  Επι-
τροπής Πολιτικής Προστασίας
ΚΕ∆Ε, ∆ήµαρχος ∆ιρφύων – Μεσ-
σαπίων Γ. Ψαθάς.

Σηµαν τικές προεκτάσεις του
σηµαντικού αυτού προσδιόρισαν

ο πρώην  ∆ιευθυντής Πολιτικής
Προστασίας Αποκεν τρωµέν ης
∆ιοίκησης Μακεδον ίας-Θράκης και
Περιφέρειας Κεν τρικής Μακε-
δον ίας Κ. Κοκολάκης ο οποίος
αναφέρθηκε στο ρόλο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στην  Πολιτική
Προστασία και η Επίκουρη Καθη-
γήτρια Αστικού και Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου
Πατρών Α. Ρόδη η οποία παρου-
σίασε νέες πρακτικές διακυβέρν-
ησης και πολεοδοµικές διερευνή-
σεις για την  ασφάλεια και διαφυγή.

Σχολιάζον τας τις πρόσφατες
εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για
τη σύσταση ενός κεντρικού οργά-
νου διαχείρισης έκτακτων αναγ-
κών µε την  επωνυµία Εθν ική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Έκτακτων

Αναγκών, ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε
έκανε λόγο «για ένα απαρχαιωµέ-
νο σχέδιο που επαναλαµβάνει τα
ίδια λάθη και  οδηγεί στα ίδια αδιέ-
ξοδα».

«Εµείς ως Αυτοδιοίκηση Α’ βαθ-
µού διεκδικούµε την  αποκέντρω-
ση πόρων  και αρµοδιοτήτων ,
προκειµένου το κράτος να γίνει
πιο λειτουργικό υπέρ των
πολιτών . Στον  αν τίποδα η
κυβέρνηση επιµένει σ  ́ ένα µον-
τέλο συγκεντρωτικό που λειτουρ-
γεί χωρίς να λαµβάνει υπόψιν  τις
τοπικές κοινων ίες, βάζοντας το
κοµµατικό συµφέρον  πάνω από
το εθν ικό» τόν ισε ο κ. Πατούλης.

«∆εν γίνεται το κοµµατικό
συµφέρον να µπαίνει πάνω
από το εθνικό»

Αναφερόµενος στις προϋποθέ-
σεις που πρέπει να υπάρχουν
για να είναι αποτελεσµατική η λει-
τουργία της Εθν ικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης Έκτακτων Αναγκών,
τις συνόψισε στις εξής:

- Η νέα δοµή θα πρέπει να λαµ-
βάνει υπόψη τόσο την  επιστηµο-
ν ική και ερευνητική γνώση όσο
και την  εµπειρία εφαρµογής από
αντίστοιχα επιτυχηµένα µοντέλα

- Η  Υπηρεσία αυτή  θα πρέπει
να µείνει έξω από τις γνωστές
κοµµατικές επιλογές στη στελέχω-
ση και λειτουργία της. Η οργάνωση

,  και διοίκηση µιας τέτοιας νευρ-
αλγικής σηµασίας δοµής θα πρέπει
να ακολουθεί τα χαρακτηριστικά
των  ανεξάρτητων αρχών που θα
λογοδοτεί στη Βουλή

- Η ΕΥ∆ΕΑ πρέπει να έχει επι-
τελικό ρόλο και αποκεντρωµένη
λειτουργία µε διακριτό, συγκεκριµέ-
νο και σαφώς προσδιορισµένο
πεδίο αρµοδιοτήτων και ευθυνών
σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης

- Tην  ευθύνη όλου του συντον ι-
σµού και διαβίβασης εντολών θα
πρέπει να έχει µια και µόνο αρχή
(φυσικό πρόσωπο η όργαν ο
συντον ισµού).

«∆ώστε πόρους στην Αυτο-
διοίκηση για την καλύτερη προ-
στασία των πολιτών»

Ολοκληρών ον τας την  τοποθ-
έτηση του ο κ. Πατούλης υπο-
γράµµισε ότι για έν α αποτελε-
σµατικό σύστηµα πολιτικής
προστασίας απαιτούν ται:

Αποκεν τρωµέν η οργάν ωση
και λειτουργία

Ξεκάθαρο και σταθερό θεσµικό
πλαίσιο µε συγκεκριµέν ες και
αποκλειστικές αρµοδιότητες για
κάθε επίπεδο της διοίκησης και
µε πολύ συγκεκριµέν ες για τους
φορείς της αυτοδιοίκησης

Επιχ ειρησιακό σχ εδιασµό
που θα εγγυάται την  άµεση
παρέµβαση του µηχ αν ισµού

διαχείρισης φυσικών  καταστρο-
φών  και πολιτικής προστασίας

Κεν τρικό επιχειρησιακό σχε-
διασµό που θα εξαν τλείται στο
επίπεδο της θέσπισης καν ό-
ν ων , εγχειριδίων  επιχειρησια-
κής λειτουργίας, µον τέλου οργά-
ν ωσης, περιεχ οµέν ου
εκπαίδευσης στελεχών  και εθε-
λον τών .

Επικαλούµεν ος την  έλλειψη
πόρων  αν αφέρθηκε στα κον -
δύλια του Πράσιν ου Ταµείου,
υπογραµµίζον τας πως εν ώ
προορίζον ται για κοιν ωφελή
έργα υπέρ των  πολιτών , εξακο-
λουθούν  ν α µην  αποδίδον ται
στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σε κλίµα συγκίνησης η επιµνηµόσυνη δέηση για τους 
δολοφονηθέντες από συνεργάτες των Γερµανών στη Χασιά

Εις µνήµην
Αντωνίου 

Κων. Τριποδάκη 
η εταιρεία 
ΟΞΕΑ ΕΠΕ 

προσέφερε
150€ στο

Κέντρο Αγάπης 
Ελευσίνας
‘’ΦΩΛΙΑ΄’.
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
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 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ
Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

Σύλληψη 40χρονου 
για απάτες και κλοπές 
σε βάρος ηλικιωµένων 
στον Πειραιά

Σ
υνελήφθη έπειτα από αναζ-
ητήσεις, πρωινές ώρες της
13-9-2018 στον Πειραιά, από

αστυνοµικούς της Άµεσης ∆ράσης
(Οµάδα ∆Ι.ΑΣ), ένας 40χρονος
ελληνικής καταγωγής για απάτες και
κλοπές στην ίδια περιοχή.

Επιπλέον, αναζητείται  µια
45χρονη Ελληνίδα, συνεργός του.

Ειδικότερα, οι  δράστες
εντοπίστηκαν, από αστυνοµικό που
βρισκόταν εκτός διατεταγµένης
υπηρεσίας, να κινούνται ύποπτα
στην περιοχή του Πειραιά, ο οποίος
ενηµέρωσε το Κέντρο της Άµεσης
∆ράσης, αστυνοµικοί της οποίας 

µετά από αναζητήσεις εντόπισαν
τον 40χρονο και τον προσήγαγαν
στο Τµήµα Ασφαλείας ∆ηµοτικού
Θεάτρου.

Όπως προέκυψε, λίγο νωρίτερα
είχαν επιχειρήσει να εξαπατήσουν
ηλικιωµένη γυναίκα.

Από την περαιτέρω έρευνα εξακρ-
ιβώθηκε ότι οι ανωτέρω, από τον
περασµένο Ιούλιο, προσέγγιζαν µε
διάφορα προσχήµατα ηλικιωµένα
άτοµα, τα οποία στη συνέχεια έπειθ-
αν να τους παραδώσουν χρηµατικά
ποσά ενώ σε ορισµένες περι-
πτώσεις τους αφαιρούσαν και
κοσµήµατα.

Μέχρι στιγµής, έχουν εξιχνιασθεί
τέσσερις (4) περιπτώσεις ενώ η
έρευνα συνεχίζεται.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον
Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Πειρ-
αιά, ο οποίος τον παρέπεµψε σε
Τακτικό Ανακριτή.

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ
WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        

««ΗΗ  ΏΏρραα  ττηηςς  ΓΓηηςς»»
σστταα  ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΑΑ  22001188  

Αγαπητοί αναγνώστες,
Αγαπητοί συµπατριώτες,
Σας προσκαλούµε στα εγκαίνια της έκθεσης µας µε θέµα

«Η ώρα της γης», τη ∆ευτέρα 17 Σεπτεµβρίου και ώρα
19:00, στο ρολόι Ασπροπυργου. 
Θα συµµετέχουµε δύο εικαστικοί (Σοφία Μπόµπολη και
Θεανώ Καµπόλη) και µια φωτογράφος (Μαρία Κουµπάρδα).
Θα χαρούµε να σας δούµε και να σας ξεναγήσουµε στην
«ώρα της γης» µε µια άλλη οπτική γωνιά που σίγουρα όλοι
την επιδιώκουµε!

Υποχρεωτική
πλέον η δήλωση
επαγγελµατικού

λογαριασµού
Μέχρι τις 12 ∆εκεµβρίου 

µπορούν οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες να δηλώσουν
λογαριασµούς στο TAXISnet

Μ
έχρι τις 12 ∆εκεµβρίου µπορ-
ούν οι  ελεύθεροι  επαγγε-
λµατίες και οι επιχειρήσεις να

δηλώσουν επαγγελµατικούς τραπεζι-
κούς λογαριασµούς στο TAXISnet,
όπου πραγµατοποιούν λιανικές
συναλλαγές µέσω µηχανισµών POS
ή µε άλλα ηλεκτρονικά µέσα.

Επισηµαίνεται πως οι υπόχρεοι
που δεν συµµορφωθούν, θα βρεθ-

ούν αντιµέτωποι µε πρόστιµο ύψους
1.000 ευρώ.
Όσο για τους νέους επιχειρηµατίες,
οφείλουν να εκπληρώσουν την
υποχρέωση αυτή µεσα σε ένα µήνα
από την έναρξη άσκησης των δρα-
στηριοτήτων τους.

Όλα αυτά προβλέπονται, µεταξύ
άλλων, στην κοινή απόφαση του υπο-
υργού Οικονοµίας Ι. ∆ραγασάκη και
της υφυπουργού Οικονοµικών Κ.
Παπανάτσιου, που δηµοσιεύτηκε
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και βάσει αυτής χθες ο επικεφαλής
της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Εσόδων Γ. Πιτσιλής µε απόφασή του
(∆ΕΑΦ/1128500ΕΞ /13 .9 .2018 )
προχώρησε στην τροποποίηση της
45231/20-4-2017 κοινής υπουργι-
κής απόφασης «Ρύθµιση Υποχρέω-
σης Αποδοχής Πληρωµών µε Κάρτα,
σύµφωνα µε το άρθρο 65 του ν.
4446/2016».
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∆εκατρείς εµπρηστές από αµέλεια ή από πρόθεση 
συλλαµβάνονταν κατά µέσο όρο, κάθε µήνα, τους τελευταίουςF 21 µήνες!

∆
εκατρείς εµπρηστές από αµέλεια ή από πρόθε-
ση συλλαµβάν ον ταν  κατά µέσο όρο, κάθε
µήν α, τους τελευταίουςF 21 µήν ες!

Το 2017 συν ελήφθησαν  188 εµπρηστές υπεύθυν οι
για 171 πυρκαγιές και το 8µην ο του 2018, συν ελήφθη-
σαν  98 για 90 φωτιές.  Από τους συν ολικά 286 εµπρη-
στές, που συν ελήφθησαν , οι 241 ήταν  για εµπρησµό
από αµέλεια (εργασίες, οξυγον οκολλήσεις, καύση ξερ-
όχ ορτων ) και οι 45 για εµπρησµό από πρόθεση.

Οι 99 ν εκροί στο Μάτι, πέρα από τη θλίψη, την  οργή
για τον  αν επαρκή κρατικό µηχ αν ισµό ν α προστα-
τεύσει τους πολίτες του, µεγέθυν ε τα αν ταν ακλαστικά
επικοιν ων ίας µε αρµόδιες υπηρεσίες για καταγγελίες και
πληροφορίες που σχ ετίζον ταν  µε εµπρηστές. Από τις
98 συλλήψεις το πρώτο οκτάµην ο του 2018, οι 30 (13
εµπρησµό από πρόθεση, 17 από αµέλεια), έγιν αν
µόν ο τον  περασµέν ο Αύγουστο, µετά τις κλήσεις και
πληροφορίες ευαισθητοποιηµέν ων  πολιτών .

Από αµέλεια ξεκίν ησε και η φωτιά στο Νταού Πεν -
τέλης που προκάλεσε την  εκατόµβη ν εκρών , χ ωρίς
ακόµη τα στελέχ η της ∆ιεύθυν σης Εγκληµάτων
Εµπρησµού του Πυροσβεστικού Σώµατος, ν α έχ ουν
στοιχ ειοθετήσει την  εµπλοκή του βασικού υπόπτου,
που είχ ε κάψει ξερόκλαδα στο σηµείο έν αρξης της
πυρκαγιάς, τέσσερις ώρες ν ωρίτερα.   

Αµέλεια και πρόθεση
Το πρώτο οκτάµην ο του 2018 σε 90 περιοχ ές της

χ ώρας, για την  εκδήλωση ισάριθµων  πυρκαγιών ,
συν ελήφθησαν  98 εµπρηστές, εκ των  οποίων  οι 77
για εµπρησµό από αµέλεια και οι 21 για εµπρησµό από
πρόθεση. Το 2017, σε 171 σηµεία της χ ώρας που
εκδηλώθηκαν  φωτιές, συν ελήφθησαν  ως υπαίτιοι 188
άτοµα, από τα οποία τα 164 για εµπρησµό από αµέλεια
και τα 24 για εµπρησµό από πρόθεση.

Από µία πρώτη αν άλυση των  στοιχ είων  και των
σηµείων  εκδήλωσης πυρκαγιών , οι αξιωµατικοί του
Πυροσβεστικού Σώµατος, για τους πρώτους µήν ες του
2018, χ ρήζουν  «πρωταθλήτρια» περιοχ ή, αυτή της
Ηλείας, στην  οποία είχ αν  σηµειωθεί οι θαν ατηφόρες
πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007, εν ώ στην  ίδια θέση
είν αι και το Ηράκλειο Κρήτης. Συγκεκριµέν α από τις 90
πυρκαγιές, οι 10 καταγράφηκαν  στην  Ηλεία µε την
σύλληψη 11 εµπρηστών , εν ώ αν τίστοιχ ος αριθµός
καταγράφηκε στον  ν οµό Ηρακλείου µε ισάριθµες
συλλήψεις. Ακολούθησαν  οι Μολάοι Λακων ίας, τα
Χαν ιά, η Χαλκίδα και το Ρέθυµν ο µε 4 συλλήψεις σε
κάθε περιοχ ή, από τρεις συλλήψεις έγιν αν  σε Ιτέα και
Σάµος. 

Αν τίστοιχ η «πρωτιά» έχ ει το 2017, η Ηλεία και ακο-
λουθούν  Πρέβεζα, Εύβοια, Ηράκλειο και Κέρκυρα.

Οι εµπρηστές µετά το7 Μάτι
Η τραγωδία στο Μάτι, σύµφων α µε τους αξιωµατικούς

του Πυροσβεστικού Σώµατος, έκαν ε πιοF εν εργούς,
πολίτες και πυροσβέστες. Τον  Αύγουστο του 2018
υπάλληλοι της ∆ιεύθυν σης Αν τιµετώπισης Εγκληµάτων
Εµπρησµού (∆.Α.Ε.Ε.), και υπάλληλοι κατά τόπους
Πυροσβεστικών  Υπηρεσιών  σε όλη τη χ ώρα, συν έλα-
βαν  30 άτοµα, ως υπαίτιους εµπρησµού για συν ολικά
37 πυρκαγιές. Σχ ηµατίστηκαν  δικογραφίες και απαγγέ-
λθηκαν  κατηγορίες για εµπρησµό από αµέλεια στους 17
από αυτούς, εν ώ στους υπόλοιπους 13 συλληφθέν τες
απαγγέλθηκαν  κατηγορίες για εµπρησµό από πρόθε-
ση.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν  πέν τε κατηγορούµεν οι για
εµπρησµό από πρόθεση σε αγροτοδασικές πυρκαγιές
στις περιοχ ές: Γεράκι Ηλείας, Σταυρός-Κον τοδεσπότι
Ευβοίας,

Ριζάρι Μαραθώνα Αττικής, Κανάκια Σαλαµίνας.
Στις πυρκαγιές στο Γεράκι Ηλείας και Σταυρό-Κον το-

δεσπότι Ευβοίας κάηκαν  1.200 και 8.000 στρέµµατα
περίπου αν τίστοιχ α. Ποιν ή φυλάκισης 40 µην ών
επιβλήθηκε στον  κατηγορούµεν ο για εµπρησµό από
πρόθεση σε διαµέρισµα πολυκατοικίας στο Περιστέρι
Αττικής. Κατηγορούµεν οι για εµπρησµό από πρόθεση
ήταν  τρεις που συν ελήφθησαν  για πυρκαγιές σε ξηρά
χ όρτα στο Αττικό Άλσος, σε απορρίµµατα στο Περι-
στέρι Αττικής και σε υπαίθριο χ ώρο µε οικοδοµικά
υλικά στο Βόλο. ∆ικάστηκαν  και τους επιβλήθηκαν
ποιν ές φυλάκισης δύο ετών , εν ός έτους και 32 µην ών
αν τίστοιχ α, µε αν αστολή.

Ελεύθεροι µε περιοριστικούς όρους αφέθηκαν  οι κατ-
ηγορούµεν οι για εµπρησµό από πρόθεση σε αγροτο-
δασικές εκτάσεις στις περιοχ ές Ελευθέρηδες στο
Καρλόβασι Σάµου, Μαρουλού Ρεθύµν ου Κρήτης, Ρίζια
Ορεστιάδας, εν ώ, και για τους τρεις  έχ ει οριστεί τακτι-
κή δικάσιµος.

Ακούσιος εγκλεισµός σε ψυχ ιατρική κλιν ική επιβ-
λήθηκε στον  υπαίτιο πρόκλησης εµπρησµού από
πρόθεση σε µον οκατοικία στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα
Κρην ίδων  Καβάλας.

Σε υπαίτιο εµπρησµού από αµέλεια σε αγροτοδασική
έκταση στο Άν ω Καστρίτσι Πατρών  επιβλήθηκε ποιν ή
φυλάκισης 17 µην ών  µε αν αστολή, εν ώ στους υπόλοι-
πους 16 κατηγορούµεν ους για εµπρησµό από αµέλεια,
έχ ουν  σχ ηµατιστεί δικογραφίες και έχ ουν  οριστεί τακ-
τικές δικάσιµοι.

Σοκ στη Λαµία: Κρατούσε
αιχµάλωτη 40χρονη Γαλλίδα
34χρονος Λαµιώτης είχε γνωρίσει την 40χρονη 
µέσω Facebook πριν από τρία χρόνια και είχαν 
συνάψει σχέση η οποία όµως είχε διακοπεί.

Σύµφων α µε το ρεπορτάζ του LamiaReport ο 34χ ρο-
ν ος Λαµιώτης είχ ε γν ωρίσει την  40χ ρον η Γαλλίδα µέσω
Facebook πριν  από τρία χ ρόν ια και είχ αν  συν άψει
σχ έση η οποία όµως είχ ε διακοπεί.

Τις τελευταίες ηµέρες είχ αν  και πάλι επικοιν ων ία και
η Γαλλίδα φίλη του πείστηκε ν α έρθει ξαν ά στην  Ελλά-
δα για ν α τον  συν αν τήσει. ∆εν  µπορούσε όµως ν α
φαν ταστεί τις "εκπλήξεις" που είχ ε ετοιµάσει ο αγαπ-
ηµέν ος της από τη Λαµία.

Την έδεσε χειροπόδαρα και τη φίµωσε
Ο 34χ ρον ος την  περίµεν ε την  Τετάρτη το απόγευµα

στο Σταθµό Λιαν οκλαδίου, απ όπου την  παρέλαβε και
την  οδήγησε σε ισόγειο διαµέρισµα στο κέν τρο της
πόλης, όπου διαµέν ει.

Εκεί, όπως υποστήριξε η 40χ ρον η Γαλλίδα, την  ξάπ-
λωσε στο κρεββάτι, της έκλεισε το στόµα µε µον ωτική
ταιν ία, της έδεσε χ έρια και πόδια µε τάιραπς, της έκλει-
σε τα µάτια µε έν α µαν τήλι και στη συν έχ εια την
κλείδωσε σε έν α δωµάτιο, που υπάρχ ει στον  ακάλ-
υπτο της πολυκατοικίας. Η 40χ ρον η Γαλλίδα, άγν ω-
στο πως, κατάφερε ν α επικοιν ων ήσει µε τον  πατέρα
της και εκείν ος εν ηµέρωσε την  Ιν τερπόλ.

Το πρωί του Σαββάτου οι αστυν οµικοί της Ασφάλειας
Λαµίας, που κατάφεραν  ν α εν τοπίσουν  το στίγµα του
κιν ητού της Γαλλίδας, έκαν αν  έφοδο στην  πολυκα-
τοικία και την  εν τόπισαν  στο δωµάτιο που είν αι στον
ακάλυπτο.

Μέσα στο δωµάτιο βρέθηκαν  µον ωτικές ταιν ίες, πλα-
στικοί σφηκτήρες (τάιραπς), έν α µαν τήλι και έν α
µαύρο κολάρο.

Αξίζει ν α σηµειωθεί οτι ο 34χ ρον ος Λαµιώτης τα
τελευταία δυο χ ρόν ια περίπου, "φιλοξεν εί" στο διαµέρ-
ισµά του, µια 24χ ρον η κοπελίτσα από τη Λαµία, η
οποία γν ώριζε για την  οµηρία της 40χ ρον ης, αλλά πιθ-
αν ότατα φοβόταν  ν α µιλήσει, αφού εξετάζον ται και οι
συν θήκες κάτω από τις οποίες η 24χ ρον η είν αι µαζί
µε τον  34χ ρον ο.

Η Ασφάλεια Λαµίας εκτός από τον  34χ ρον ο, ο
οποίος θα οδηγηθεί στον  Εισαγγελέα µε κατηγορίες
κακουργηµατικού χ αρακτήρα, συν έλαβε και την
24χ ρον η, αφού όπως αποδείχ θηκε γν ώριζε για την
οµηρία της 40χ ρον ης Γαλλίδας.

Σύµφων α µε πληροφορίες του LamiaReport o 34χ ρο-
ν ος εργάζεται ως εθν οφύλακας στο ΚΕΥΠ της Λαµίας.
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.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, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα

54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση,
κλιµατισµός, ανακαινισµένο, α-
νακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία
80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκε-

υή '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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, 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 πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 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, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο
183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Νεαρή νοσοκόµα ζητεί ερ-
γασία για φύλαξη παιδιών
σε Μάνδρα - Μαγούλα &
Ελευσίνα. 
Κιν. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ 6947882562

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210 24
70 341 - 694 43 88 304 –email:
ifonitonamea@gmail.com  

Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

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

Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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 τρ-
ιάρι. Τηλ: 6946971237

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις
προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους,

ηλικίας από 20 έως 35 ετών. 
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. 

έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας - 
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304 
–email: ifonitonamea@gmail.com  

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

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ
ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ .ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279

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 Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφ-
ου, για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου

(µε θέα την  Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα,
µε θέση πάρκινγκ. Ενοίκιο 300 ευρώ

τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος για γραφείο ή κατάστηµα
επ ί της οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι  Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτι-

κού Σχολείου 60 τ.µ. Τηλέφωνο επ ικοινωνίας: 6974410178

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ

ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999
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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  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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Ο πρόεδρος της Ν∆ περιέγραψε τον οδικό χάρτη για την Ελλάδα του αύριο
- Ένα δισ. ευρώ για την στήριξη του του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος (ΕΕΕ) , ώστε να καλύπτει

800.000 συµπολίτες µας που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
-  Άµεση µείωση του ΦΠΑ στον κλάδο εστίασης στο 13% & πλήρη κατάργηση των capital controls  

- Στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Χίλια (1.000) ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για κάθε παιδί. 

--  ΧΧααρραακκττήήρριισσεε  ννττρροοππήή  ττηη  σσυυµµφφωωννίίαα  ττωωνν  ΠΠρρεεσσππώώνν  γγιιαα  ττοο  ΣΣκκοοππιιααννόό

Ο
πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος
Μητσοτάκης περιέγραψε τον
οδικό χάρτη για την  Ελλάδα του

αύριο - Μείωση εισφορών  για κύρια
σύν ταξη στο 15% -  Πλήρης κατάργηση
του τέλους επιτηδεύµατος - Μείωση του
εισαγωγικού φορολογικού συν τελεστή
φυσικών  προσώπων  στο 9% - Άµεση
µείωση του ΦΠΑ στον   κλάδο της εστία-
σης στο 13%  - Πλήρης κατάργηση των
capital controls  

Για φορολογικές ελαφρύν σεις, σε
πολλά επίπεδα, δεσµεύτηκε ο πρόεδρος
της Νέας ∆ηµοκρατίας, Κυριάκος Μητσο-
τάκης από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέν -
τρο. 

Προανήγγειλε, ακόµη κατάργηση του
«κακού νόµου Κατρούγκαλου» και δια-
τήρηση της εθν ικής σύν ταξης, ενώ χαρ-
ακτήρισε ν τροπή τη συµφων ία των  Πρε-
σπών  για το Σκοπιανό, τον ίζον τας ότι η
Ν∆ θα την  καταψηφίσει είτε σε αυτή, είτε
στην  επόµενη Βουλή.

«Η Νέα ∆ηµοκρατία θα είναι κυβέρν -
ηση όλων  των  Ελλήνων . Με κυβερνήτες
τους πιο άξιους των  Ελλήνων . Έτσι µόνο
θα πάµε µπροστά. Μπορούµε». Με αυτές
τις φράσεις και καταχειροκροτούµενος
από τα στελέχη της Νέας ∆ηµοκρατίας
που κατέκλυσαν  το Βελίδειο ο αρχηγός
της αξιωµατικής αν τιπολίτευσης παρου-
σίασε από το βήµα της ∆ΕΘ «το όραµά
του, αλλά και το ρεαλιστικό, και συγκροτ-
ηµένο σχέδιο του για την  Ελλάδα του
αύριο». 

Ο Κ. Μητσοτάκης περιέγραψε συγκε-
κριµέν ες προτάσεις για την  Ελλάδα σε
ένα κόσµο που αλλάζει και µια ΕΕ που
εξελίσσεται. Για το πώς η Ελλάδα θα γίν ει
πρωταγων ίστρια των  εξελίξεων  και δεν
είναι στους ηττηµένους της ν έας εποχής.
Όπως ο ίδιος τόν ισε, οι προτάσεις του
είναι άµεσα εφαρµόσιµες, κοστολογηµέ-
ν ες και αφορούν  το σύνολο των  Ελλή-
νων . «Γιατί η πολιτική της Ν∆ δεν  είναι
ταξική, είναι εθν ική. Και µε το σχέδιό της
κανένας δεν  θα µένει πίσω», όπως είπε.

Το ακροατήριο αν τέδρασε µε ιδιαίτερη
θέρµη όταν  ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε
στη συµφων ία των  Πρεσπών . «Θέλω
από την  πρωτεύουσα της Μακεδον ίας,
να στείλω ένα ξεκάθαρο µήνυµα προς
όλους τους αποδέκτες. Η Νέα ∆ηµοκρατία
θα καταψηφίσει αυτήν  τη συµφων ία. Είτε
τώρα είτε στην  επόµενη Βουλή», τόν ισε.
«Κι αν  τελικά η συµφων ία που υπέγραψε
ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφιστεί από την  ελλην ι-
κή Βουλή τότε θα πρέπει η άλλη πλευρά
να γνωρίζει ότι η διαπραγµάτευση ξεκινά
από την  αρχή» συµπλήρωσε χειροκρο-
τούµενος.

Οι άξονες και οι δεσµεύσεις
Ο πρόεδρος της Ν∆ κινήθηκε σε 6

κεν τρικούς άξονες που αφορούν : Οικο-
νοµία, Θεσµούς, Ασφάλεια, Παιδεία, ∆ιεθ-
νή παρουσία της χώρας, εν εργοποίηση
κοινων ίας των  πολιτών  Ο ίδιος τόν ισε ότι
βασικό εργαλείο υλοποίησης της πολιτικής
του, ειδικά στον  τοµέα της οικονοµίας,
αποτελεί η µείωση των  φόρων  και εισφο-
ρών , αλλά και οι µεγάλες αλλαγές στο κρά-
τος και στην  οικονοµία που θα φέρουν
επενδύσεις στη χώρα και θα κάνουν

καλύτερη τη ζωή των  πολιτών .Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, στην  οµιλία του στη ∆ΕΘ
µεταξύ άλλων , δεσµεύτηκε για τα εξής:

1. ∆ραστική µείωση του εισαγωγικού
φορολογικού συν τελεστή φυσικών
προσώπων  στο 9% για εισοδήµατα µέχρι
10.000€, από 22% που ισχύει σήµερα. 

2. Μείωση του εταιρικού φόρου στο
20% από 29% και στα µερίσµατα στο 5%
από 15%. Ετσι ο πραγµατικός φορολο-
γικός συν τελεστής για την  φορολόγηση
των  επιχειρήσεων  θα περιοριστεί δραστι-
κά στο 24% από 40% που είναι σήµερα
αποθαρρύν ον τας τις προσλήψεις και
ευνοώντας την  φοροαποφυγή.

3. Μείωση του ΕΝΦΙΑ για όλους τους
Έλληνες κατά 30% τα πρώτα δύο χρόν ια. 

4. Μείωση εισφορών  για κύρια σύν ταξη
από 20%, που είναι σήµερα, στο 15%. Το
µέτρο αφορά όλους τους εργαζοµένους και

θα εφαρµοστεί σταδιακά εν τός τετραετίας
µε εµπροσθοβαρή τρόπο. 

5. Πλήρη κατάργηση του τέλους επιτ-
ηδεύµατος για όλους ανεξαιρέτως τους
ελεύθερους επαγγελµατίες και τις ατοµικές
επιχειρήσεις εν τός της πρώτης διετίας της
νέας διακυβέρνησης. Η ν έα αυτή δέσµευ-
ση µαζί µε τη µείωση του εισαγωγικού
φορολογικού συν τελεστή στο 9% και της

εισφοράς για κύρια σύν ταξη στο 15%
αυξάνει δραστικά το ετήσιο διαθέσιµο
εισόδηµα όλων  των  ελεύθερων  επαγγε-
λµατιών  και των  ατοµικών  επιχειρήσεων .
Πχ για έναν  ελεύθερο επαγγελµατία που
δηλώνει σήµερα ετήσιο εισόδηµα 10.000
ευρώ, η αύξηση στο διαθέσιµο εισόδηµά
του θα είναι 41% ή 2055 ευρώ το χρόνο.
Με το σχέδιο µας η συνολική επιβάρυνση
φόρων  και εισφορών  για τους ελεύθερους
επαγγελµατίες του παραδείγµατος, περιο-
ρίζον ται στο 29% από 50% που είναι
σήµερα.

6. Άµεση µείωση του ΦΠΑ σε όλο το
κλάδο της εστίασης στο 13% από 24%
που είναι σήµερα και στη συνέχεια στο
11% για όλο το τουριστικό πακέτο της
εστίασης και των  ξενοδοχείων . Με τον
τρόπο αυτό η χώρα µας θα γίν ει πραγµα-
τικά αν ταγων ιστική και το τόσο καθορι-
στικό για την  χώρα και την  οικονοµία µας
τουριστικό εισόδηµα δεν  θα εξαρτάται

από την  ευνοϊκή, σήµερα, γεωπολιτική
συγκυρία.

7. Ρύθµιση των  “κόκκινων  δανείων ”
βασισµένη στην  πρότασή µας για τη
∆εύτερη Ευκαιρία που προστατεύει τα
ευάλωτα νοικοκυριά και βοηθάει την  ανα-
διάρθρωση βιώσιµων  επιχειρήσεων . ∆ίν ε-
ται η δυνατότητα σε όσους Έλληνες χρω-
στούν , να πάρουν  ξανά τη ζωή τους στα

χέρια τους. Όσοι χρωστούν  µέχρι 3.000
ευρώ είτε στις εφορίες, είτε στα ασφαλιστι-
κά ταµεία (δηλαδή τα 4/5 των  οφειλετών )
θα µπορούν  να ρυθµίσουν  την  οφειλή
τους σε 120 δόσεις µε ελάχ ιστη καταβολή
20 ευρώ το µήνα. 

Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές θα εν το-
πιστούν  και δεν  θα µπουν  σε καµία
ευνοϊκή ρύθµιση. 

8. Άρση των  Capital Controls εν τός
του πρώτου εξαµήνου της ν έας διακ-
υβέρνησης. Με τον  τρόπο αυτό εν ισχύο-
υµε την  εµπιστοσύνη προς την  ελλην ική
οικονοµία και το τραπεζικό σύστηµα,
ώστε να επιστρέψουν  οι καταθέσεις στη
χώρα µας και όχ ι να φεύγουν , όπως έγιν ε
µε τη σηµερινή κυβέρνηση.

9. Κατάργηση του υποκατώτατου µισθ-
ού ο οποίος δηµιουργεί µια τεχν ητή
στρέβλωση στην  αγορά εργασίας εις
βάρος των  ν έων  εργαζόµενων .

10. Ένα δισ. ευρώ για την  στήριξη του
του Ελάχ ιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος
(ΕΕΕ) από 760 εκατοµµύρια σήµερα,
ώστε να καλύπτει 800.000 συµπολίτες
µας που ζουν  σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας. Μακροπρόθεσµα το 0,5% του
ΑΕΠ θα δίν εται για την  στήριξη του ΕΕΕ

11. Στήριξη της ελλην ικής οικογένειας.
Χίλια (1.000) ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο
για κάθε παιδί. 

Σε όλα τα ν έα ζευγάρια που δεν
βρίσκουν  θέση σε δηµοτικούς παιδικούς
σταθµούς θα δίνον ται µην ιαία κουπόν ια
ύψους 180 ευρώ για να έχουν  πρόσβαση
σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς. Κανέ-
να παιδί δεν  θα µένει εκτός βρεφον -
ηπιακών  σταθµών  επί Ν∆. 

12. Αναστολή του Φ.Π.Α. στην  οικο-
δοµική δραστηριότητα για τρία χρόν ια και
έκπτωση φόρου ίση µε το 40% της
δαπάνης που -µε νόµιµα παραστατικά-
καταβλήθηκαν  για λειτουργική, αισθητική
και εν εργειακή αναβάθµιση, συν τήρηση
και αξιοποίηση των  υφιστάµενων  κατοι-
κιών .

13. Φορολόγηση των  αγροτικών
συλλογικών  σχηµάτων  µε συν τελεστή
µόλις 10% ως κίνητρο για την  έν ταξη όσο
περισσότερων  αγροτών  σε αυτά και
πλήρη κατάργηση του φόρου στο κρασί.

Τα µέτρα αυτά, τόν ισε ο αρχηγός της
αξιωµατικής αν τιπολίτευσης είναι µέρος
εν ός συν εκτικού και ολοκληρωµέν ου
κυβερνητικού σχεδίου που περιλαµβάνει
συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις στο κράτος
µε εξοικον όµηση δαπαν ών  ύψους
περίπου 2 δισ. ευρώ την  πρώτη διετία
που έχουν  ήδη εξαγγελθεί, όπως µια πρό-
σληψη για κάθε πέν τε αποχωρήσεις στο
δηµόσιο, δραστικό περιορισµό των  ελλειµ-
µάτων  στους δηµόσιους οργαν ισµούς και
ιδίως στους συγκοιν ων ιακούς φορείς,
εκχώρηση κρατικών  λειτουργειών  (out-
sourcing) και συµπράξεις δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα και συγκράτηση των  λει-
τουργικών  δαπανών .

Το κάλεσµα Μητσοτάκη προς τους πολίτες,  για να δώσουν τοΤο κάλεσµα Μητσοτάκη προς τους πολίτες,  για να δώσουν το
"παρών" στην επόµενη κάλπη ήρθε και  πάλι  να δοµήσει  βασικές"παρών" στην επόµενη κάλπη ήρθε και  πάλι  να δοµήσει  βασικές
πτυχές των µηνυµάτων του .  Αυτή τη φορά, ο πρόεδρος της Ν∆ πτυχές των µηνυµάτων του .  Αυτή τη φορά, ο πρόεδρος της Ν∆ 

απευθύνθηκε στους νέους.  "Πρέπει  να ψηφίσουν. Η βασική µουαπευθύνθηκε στους νέους.  "Πρέπει  να ψηφίσουν. Η βασική µου
προτεραιότητα είναι  η Παιδεία και  οι  δουλείες.προτεραιότητα είναι  η Παιδεία και  οι  δουλείες.

Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι  η εικόνα του  όλοι το ίδιο είµαστε.Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι  η εικόνα του  όλοι το ίδιο είµαστε.
∆εν ξέρω πόσους θα µπορέσω να πείσω ότι  είµαστε διαφορετικοί .∆εν ξέρω πόσους θα µπορέσω να πείσω ότι  είµαστε διαφορετικοί .

Θα ήµουν ικανοποιηµένος,  εάν κάποιοι  που δε θα µας ψηφίσουν σεΘα ήµουν ικανοποιηµένος,  εάν κάποιοι  που δε θα µας ψηφίσουν σε
αυτές τις εκλογές θα µας ψηφίσουν στις επόµενες.  Για να δουν ότιαυτές τις εκλογές θα µας ψηφίσουν στις επόµενες.  Για να δουν ότι
υπάρχουν κόµµατα που τηρούν τις εξαγγελίες τους",  ανέφερε,  ενώυπάρχουν κόµµατα που τηρούν τις εξαγγελίες τους",  ανέφερε,  ενώ
τόνισε πως πρόθεσή του  είναι  να βάλει  να τοποθετήσει  πρόσωπατόνισε πως πρόθεσή του  είναι  να βάλει  να τοποθετήσει  πρόσωπα

στην κυβέρνησή του  και  από την κεντροαριστερά.στην κυβέρνησή του  και  από την κεντροαριστερά.
"Τη διεύρυνση θα τη δείτε και  στα ψηφοδέλτια",  σχολίασε."Τη διεύρυνση θα τη δείτε και  στα ψηφοδέλτια",  σχολίασε.

Μείζον σηµείο του  προγραµµατικού λόγου του  Κυριάκου ΜητσοτάκηΜείζον σηµείο του  προγραµµατικού λόγου του  Κυριάκου Μητσοτάκη
είναι  και  το ∆ηµόσιο.  Ένα δηµόσιο που δε θα αποτελεί  λιµάνι  γιαείναι  και  το ∆ηµόσιο.  Ένα δηµόσιο που δε θα αποτελεί  λιµάνι  για

µικροκοµµατικούς σκοπούς, αλλά θα υπηρετεί  τον πολίτη.µικροκοµµατικούς σκοπούς, αλλά θα υπηρετεί  τον πολίτη.

"∆ε θα γίνουν απολύσεις στο δηµόσιο.  Αυτό όµως δε σηµαίνει  ότι"∆ε θα γίνουν απολύσεις στο δηµόσιο.  Αυτό όµως δε σηµαίνει  ότι
θα προσλαµβάνουµε έναν για κάθε έναν που φεύγει .  θα προσλαµβάνουµε έναν για κάθε έναν που φεύγει .  

Θα έχουµε το ένα προς πέντε.  Θέλω κρατικούς λειτουργούς και  όχιΘα έχουµε το ένα προς πέντε.  Θέλω κρατικούς λειτουργούς και  όχι
δηµοσίους υπαλλήλους.  Θέλω αξιολόγηση για την επιβράβευσηδηµοσίους υπαλλήλους.  Θέλω αξιολόγηση για την επιβράβευση

των καλύτερων",  επεσήµανε.  των καλύτερων",  επεσήµανε.  


