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Επιτροπή από τη 2η (∆ΥΠε) Πειραιά & Αιγαίου επισκέφθηκε το κτίριο
όπου θα στεγασθεί η Τοπική Μονάδα Υγείας Ελευσίνας

Κ. Μητσοτάκης σε Βουλευτές Ν∆:
“Καµία διεκδίκηση αναδροµικών από µέρους µας”
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- 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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 13 Νοεµβρίου 2018  

Ασπρόπυργος
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Λεωφ. ∆ηµοκρατίας & Παναγούλη, 2105575614

Ελευσίνα
ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.

∆ιεύθυνση  : Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 (ΕΝΑΝΤΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) ΜΑΓΟΥΛΑ
Τηλέφωνο  : 210-5558731

Μάνδρα
Ρόκας ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίνος 7 & 

Αλαµάνας, 2105541344

Ανω Λιόσια
Π ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, 2102311635

Αχαρν ές
Παπαν ικολάου Γεώργιος ∆. 

Θρακοµακεδόν ων  117, 2102430204

Χαιδάρι
Σουλταν όπουλος ∆ηµήτριος 25ης Μαρτίου 58 &

Ζάππα  - ∆άσος, 2105322242

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά       

Η θερµοκρασία έως 18
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17,21,25,29,

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
∆αµασκηνός, ∆αµασκηνή

Χρυσόστοµος, Χρυσοστόµης, 
Χρυσοστόµη, Χρυσοστοµία 

Νέα δεδοµένα, ένα χρόνο µετά την κατα-
στροφική πληµµύρα της Μάνδρας, θα
παρουσιασθούν την προσεχή εβδοµάδα

σε ειδική εκδήλωση την οποία διοργανώνει το
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο.

Η Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Αττικής και το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
συνδιοργανώνουν εκδήλωση µε αφορµή την παρέ-
λευση ενός χρόνου από την καταστροφική
πληµµύρα στη Μάνδρα Αττικής.

Στην εκδήλωση µε τίτλο «Κλιµατική Αλλαγή &
Ακραία Φαινόµενα: ένας ανατροφοδοτούµενος
κύκλος» θα παρουσιαστούν τα νέα δεδοµένα ένα
χρόνο µετά από την καταστροφική πληµµύρα από

τον Καθηγητή ∆υναµικής, Τεκτονικής και Εφαρµο-
σµένης Γεωλογίας & ∆ιαχείρισης Φυσικών Κατα-
στροφών και Πρόεδρο του Τµήµατος Γεωλογίας και
Γεωπεριβαλλοντος του ΕΚΠΑ Ευθύµη Λέκκα και το
∆ρ Μιχάλη ∆ιακάκη.

Χαιρετισµό θα απευθύνουν ο Αναπληρωτής
Πρύτανης ∆ιοικητικών Υποθέσεων του ΕΚΠΑ
Ναπολέων Μαραβέγιας, ο Πρόεδρος της
Π.Ε.∆.Α. Γιώργος Ιωακειµίδης και η ∆ήµαρχος
Μάνδρας Ιωάννα Κριεκούκη.

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί σήµερα  13
Νοεµβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ. στο Κτήριο
Κωστής Παλαµάς (Ακαδηµίας 48 και Σίνα).

Σύλληψη συµµορίας που λήστευε 
επιβάτες σε στάση τρένων στις Αχαρνές

Ε
ξαρθρώθηκε από το Τµήµα
Ασφαλείας Αχαρνών,
εγκληµατική οµάδα, τα µέλη

της οποίας διέπρατταν ληστείες σε
οδηγούς και πεζούς καθώς και σε
αναµένοντες επιβάτες σε στάση τρέ-
νων στην περιοχή των Αχαρνών.

Οι συλλήψεις έγιναν στις Αχαρνές
και στους Αµπελοκήπους, έπειτα
από επιχείρηση αστυνοµικών του
Τµήµατος Ασφάλειας Αχαρνών µε τη
συνδροµή της Υποδιεύθυνσης Ασφ-
άλειας ∆υτικής Αττικής και του Τ.Α.Ε.
∆υτικής Αττικής, οκτώ (8) άτοµα,
µέλη της σπείρας. Επιπλέον για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ένα άτοµο, το οποίο βρίσκεται προ-
φυλακισµένο για όµοια αδικήµατα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες είχαν συστήσει συµµορία, και µε διάφορες τακτικές
(εµπόδια στο οδόστρωµα, ανήλικα άτοµα στη µέση του δρόµου, πρόφαση ότι θέλουν τσιγάρο, ρίψη αντι-
κειµένων κλπ) ακινητοποιούσαν διερχόµενους οδηγούς φορτηγών καθώς και οδηγούς ταξί και στη
συνέχεια, µε χρήση σωµατικής βίας, τους αποσπούσαν χρηµατικά ποσά και προσωπικά αντικείµενα.

Οµοίως, µε τη χρήση διαφόρων προφάσεων διέπρατταν ληστείες σε βάρος αναµενόντων επιβατών
σε στάση τρένων.Από την µέχρι στιγµής έρευνα, εξιχνιάσθηκαν δεκαέξι  περιπτώσεις ληστειών στην
περιοχή των Αχαρνών.

Περαιτέρω επισηµαίνεται ότι ο δράστες έχουν κατηγορηθεί και κατά το παρελθόν, για διάπραξη όµοι-
ων αδικηµάτων.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών ο οποίος τους παρέ-
πεµψε στον Ανακριτή.

Σήµερα η εκδήλωση του ΕΚΠΑ
- Ακραία Φαινόµενα, ο Ανατροφοδοτούµενος Κύκλος

ΈΈννααςς  χχρρόόννοοςς  µµεεττάά  ττηηνν  κκαατταασσττρροοφφιικκήή
ππλληηµµµµύύρραα  σσττηη  ΜΜάάννδδρραα
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Συνεδριάζει σήµερα Τρίτη και ώρα
19:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχα-
ρνών για τη λήψη αποφάσεων στα
πρακατώ  θέµατα :

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β. ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 13ης/11/2018

1  Καθορισµός  των τελών καθαρ-
ιότητας  και φωτισµού  έτους 2019
για την  αντιµετώπιση  των δαπανών
παροχής υπηρεσιών  καθαριότητας
και φωτισµού  καθώς  και άλλης
δαπάνης  από πάγια  παρεχόµενες
δηµοτικές  υπηρεσίες   ανταποδοτι-
κού  χαρακτήρα.

2 Κανονισµός χρήσης κοινόχρη-
στων χώρων ∆ήµου Αχαρνών.

3  Οικονοµική βιωσιµότητα του
∆ήµου.

4  Μη καταβολή µέχρι σήµερα των
επιδοµάτων-δώρων στους εργαζό-
µενους παρά την οµόφωνη απόφα-
ση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις
23-01-2018 και τις τελεσίδικες δικα-
στικές αποφάσεις.

5  Λήψη απόφασης για άρση
απαλλοτριώσεων.

6 Λήψη απόφασης για τον έλεγχο

των καταστάσεων και ενταλµάτων
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων που
επιχορηγήθηκε η πληρωµή τους
από το Υπουργείο Εσωτερικών για
το χρονικό διάστηµα από 01-09-
2014 µέχρι και σήµερα.

7  Ανάκληση αποφάσεων του ∆ηµ.
Συµβουλίου περί ανάληψης ληξιπρ-
όθεσµων υποχρεώσεων και
οφειλών των πρώην ∆ηµ. Επιχειρή-
σεων.

8  Λήψη απόφασης για έλεγχο
πληρωµών της πρώην ∆ηµ.
Επιχείρησης ∆.Ε.Τ.Ε.∆.Α..

9  Μετακινήσεις προσωπικού οι
οποίες δεν συµβάλλουν στην καλή
λειτουργία των Τµηµάτων του
∆ήµου.

10  Ενηµέρωση για τους εργαζό-
µενους στα Προγράµµατα Ξενώνας

κακοποιηµένων γυναικών, «Κοινω-
νικό Παντοπωλείο» του ∆ήµου
καθώς και την εγκατάσταση και λει-
τουργία του ∆ιευρυµένου Κέντρου
Κοινότητας σε χώρο που θα µπορεί
να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του.

11 1η Αναµόρφωση προϋπολογι-
σµού οικονοµικού έτους 2018 του
∆ήµου Αχαρνών

12 «3η Αναµόρφωση Προϋπολο-
γισµού του Ν.Π.∆.∆. ΅∆ηµοτική
Φροντίδα Αχαρνών΅ οικονοµικού
έτους 2018»

13 «Έγκριση ή µη  προϋπολογι-
σµού οικονοµικού έτους  2018 του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων
και Φίλων των Αυτιστικών Παιδιών
‘’SOS”».

Η
µετονοµασία  τµήµατος της

Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, από
την διασταύρωση της µε τη

Ν.Ε.Ο.Α.Κ. έως την πύλη της 2ης Μοίρ-
ας Αλεξιπτωτιστών - Στρατόπεδο Κ.
ΣΕΕΜΑΝ , προς τιµήν  του απο-
βιώσαντος Ταξίαρχου ε.α. , Γεώργιου
Παπαµελετίου, καθώς και η Αναπροσα-
ρµογή Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτρ-
οφωτισµού ∆ήµου Ασπροπύργου,
έτους 2019., είναι µόνο µερικά από τα
θέµατα που θα συζητηθούν στην αυρ-
ιανή συνεδρίαση του ∆.Σ. στις 19:00
µ.µ. 

Θέµα 1ο :Έγκριση 10ης Αναµόρφωσης
Προϋπολογισµού & Τροποποίηση Τεχνι-
κού Προγράµµατος ∆ήµου Ασπροπύργου,
οικονοµικού έτους 2018.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 2ο :Έγκριση Υποχρεωτικής
Αναµόρφωσης Ολοκληρωµένου Πλαισίου
∆ράσης (ΟΠ∆) ∆ήµου Ασπροπύργου,
οικονοµικού έτους 2018.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 3ο :Κατάρτιση και  ψήφιση της 3ης
αναµόρφωσης του προϋπολογισµού της
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου και  της εισηγητικής έκθεσης
έτους 2018.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος ∆.Σ. της
Κ.Ε.∆.Α., κ. Σοφία Μαυρίδη. 

Θέµα 4ο :Τροποποίηση Εσωτερικού
Κανονισµού Υπηρεσιών και  κωδικοποίηση
αυτού, της Κοινωφελούς Επιχείρησης

∆ήµου Ασπροπύργου.
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος ∆.Σ. της

Κ.Ε.∆.Α., κ. Σοφία Μαυρίδη.
Θέµα 5ο : Έγκριση ∆` Αναµόρφ-

ωσης προϋπολογισµού του Οργανισµού
Άθλησης & Φροντίδας, Νεολαίας και  3ης
Ηλικίας, ∆ήµου Ασπροπύργου, οικονοµι-
κού έτους 2018.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆.Σ. του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης Κατσαρός.

Θέµα 6ο :Αναπροσαρµογή Τελών Καθα-
ριότητας και  Ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου
Ασπροπύργου, έτους 2019.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 7ο :Αναπροσαρµογή ∆ηµοτικού
Φόρου ∆ήµου Ασπροπύργου, έτους 2019.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 8ο :Αναπροσαρµογή Τελών χρή-
σεως υπεδάφους ∆ήµου Ασπροπύργου,
έτους 2019.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 9ο :Αναπροσαρµογή Τελών χρή-

σεως πεζοδροµίων και  κοινόχρηστων
χώρων ∆ήµου Ασπροπύργου, έτους 2019.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 10ο :Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων
οριστικής παραλαβής διαφόρων υπηρε-
σιών σύµφωνα µε την υπ` αριθ.
797/ΟΙΚ.ΥΠ./2-11-2018 εισήγηση του ∆ιε-
υθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 11ο :Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων
οριστικής παραλαβής διαφόρων υπηρε-
σιών σύµφωνα µε την υπ` αριθ.
804/ΟΙΚ.ΥΠ./9-11-2018 εισήγηση του ∆ιε-
υθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 12ο :Λήψη απόφασης για τη δια-
γραφή ποσού ογδόντα ευρώ (80€) επ` ονό-
µατι  Αγγελόπουλου Ιωάννη, του Παναγιώτη,
για παράβαση Κ.Ο.Κ.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

συνεχίζεται  στη σελ. 10

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 
Η µη καταβολή µέχρι σήµερα των επιδοµάτων-δώρων στους

εργαζόµενους παρά την οµόφωνη απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου
στις 23-01-2018 και τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Παρασκευαστήριο λαθραίου 
καπνού στον Ασπρόπυργο

Εξαρθρώθηκε, από την  Υποδιεύθυν ση Ασφάλειας
∆υτικής Αττικής, εγκληµατική οργάν ωση που δρα-
στηριοποιείτο στην  τυποποίηση και εµπορία καπ-
ν ικών  προϊόν των . Συγκεκριµέν α συν ελήφθησαν -
στον  Ασπρόπυργο από αστυν οµικούς αν ωτέρω
Υπηρεσίας, τρία (3) άτοµα. Επιπλέον , στην  ίδια
υπόθεση κατηγορούν ται ακόµη δύο (2) άτοµα, ως
συν εργοί τους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύν ησης πληροφορίας
αν αφορικά µε όχ ηµα το οποίο µεταφέρει λαθραία καπ-
ν ικά προϊόν τα που συσκευάζον ται παράν οµα σε
χ ώρο αποθήκης, εν τοπίστηκε τόσο το εν  λόγω
αυτοκίν ητο όσο και το παρασκευαστήριο στην  περ-
ιοχ ή του Ασπροπύργου.

Από την  περαιτέρω έρευν α στον  χ ώρο και στο
εσωτερικό του οχ ήµατος, βρέθηκαν  και κατασχ έθη-
καν :

• -630- κιλά χ ύµα λαθραίου καπν ού
• -476- συσκευασίες καπν ού
• -632- πακέτα τσιγάρα
• Πλήθος κεν ών  συσκευασιών  καπν ού
• Εξοπλισµός τυποποίησης καπν ού
• Τρείς (3) ζυγαριές ακριβείας
• ∆ύο (2) αυτοκίν ητα
• Πιστόλι

38η ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σάββατο 8 ∆εκεµβρίου 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ε
νόψει της 38ης ∆ράσης του κινήµατος
«Χωρίς Μεσάζοντες», ο ∆ήµος Ελευσίνας
απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφ-

έροντος στους παραγωγούς αγροτικών προϊόν-
των, δίχως περιορισµό ως προς το είδος και
την ποσότητα των προϊόντων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί
(είτε έχουν συµµετάσχει είτε όχι, στο κίνηµα του
∆ήµου) να υποβάλλουν εκ νέου τις προσφορές
τους έως την Παρασκευή 23-11-2018 και ώρα
12:00 πµ στο fax: 2105544934 ή στο e-mail:
xorismesazonteselefsina@gmail.com

Για ενδιαφερόµενους των οποίων η ιδιότητα
του παραγωγού δεν έχει ελεγχθεί προγενέστε-
ρα, θα ζητηθούν τα αντίστοιχα παραστατικά.

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΑΑννααππρροοσσααρρµµοογγέέςς  ττεελλώώνν  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού
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Την Παρασκευή 16 Νοεµβρίου οι αποφάσεις για
τη µετεγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας

ΚΚττηηµµααττοολλόόγγιιοο::  
Έναρξη για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας

στις περιοχές Αγίων Θεοδώρων,
Ισθµίας και Λουτρακίου

Ξ
εκίν ησε τη ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου η συλλογή
δηλώσεων  ιδιοκτησίας, σύµφων α µε την  απόφ-
αση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆

«Ελλην ικό Κτηµατολόγιο» (39/4/7-11-2018), µε την
οποία καλούν ται όσοι έχ ουν  δικαίωµα επί των  ακιν ή-
των  που βρίσκον ται εν τός των  ορίων  των  Προκαπο-
διστριακών  ∆ήµων /Κοιν οτήτων

Α) Αρχ αίας Κορίν θου, Εξαµιλίων  και Ξυλοκερίζης του
Καλλικρατικού ∆ήµου Κοριν θίων  και

Β) Αγίων  Θεοδώρων , Ισθµίας και Λουτρακίου Περ-
αχ ώρας

του Καλλικρατικού ∆ήµου Λουτρακίου-Αγίων
Θεοδώρων  της Περιφερειακής Εν ότητας Κοριν θίας της
Περιφέρειας Πελοπον ν ήσου, 

ν α υποβάλουν  δήλωση της ακίν ητης περιουσίας
τους στο Γραφείο Κτηµατογράφησης της περιοχ ής που
βρίσκεται το ακίν ητό τους ή και ηλεκτρον ικά µέσω της
ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr.

Η προθεσµία για την  υποβολή δηλώσεων  για τις
περιοχ ές αυτές λήγει στις 12-02-2019 για τους κατοίκο-
υς εσωτερικού και στις 13-05-2019 για τους κατοίκους
εξωτερικού και το Ελλην ικό ∆ηµόσιο.

Σύµφων α µε το Ελλην ικό Κτηµατολόγιο. η υποβολή
της δήλωσης είν αι υποχ ρεωτική, άλλως επέρχ ον ται οι
κατά το ν όµο προβλεπόµεν ες κυρώσεις.

Τα ακίν ητα τα οποία δεν  θα δηλωθούν  κατά τη διάρ-
κεια της κτηµατογράφησης, θα καταγραφούν  στις
Αρχ ικές Εγγραφές ως «αγν ώστου ιδιοκτήτη» και εφό-
σον  δεν  πραγµατοποιηθούν  οι σχ ετικές διορθώσεις
στις προβλεπόµεν ες προθεσµίες, θα περιέλθουν  στο
Ελλην ικό ∆ηµόσιο. 

Συν επώς, σύµφων α µε τη σχ ετική αν ακοίν ωση,
είν αι ιδιαίτερα κρίσιµο οι δικαιούχ οι ν α προσέλθουν  το
αργότερο έως την  ηµεροµην ία λήξης της προθεσµίας
συλλογής δηλώσεων  ιδιοκτησίας (12-02-2019) για ν α
υποβάλλουν  την  δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτ-
ηθεί µεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χ ρόν ος για
την  ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Την Παρασκευή 16 Νοεµβρίου θα συζητηθεί στο
Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και
Αµφισβητήσεων, του υπουργείου Περιβάλλον-

τος, η προέγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ)
για τη µετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας (Regency
Casino Mont Parnes) σε ακίνητο που βρίσκεται στη δια-
σταύρωση της οδού Σπύρου Λούη µε την Λεωφόρο Κηφ-
ισίας στο Μαρούσι, γνωστό και ως «Κτήµα ∆ηλαβέρη».
Πρόκειται για ακίνητο που µε βάση το πολεοδοµικό σχέ-
διο του Αµαρουσίου έχει χαρακτηριστεί υπερτοπικός
πόλος και καλύπτει έκταση περίπου 40 στρεµµάτων.

Η δυνατότητα µετεγκατάστασης του Καζίνο Πάρνηθας
είχε προβλεφθεί µε νοµοθετική ρύθµιση που ψήφισε η
κυβέρνηση τον Νοέµβριο του 2017 και συνδέεται µε την
υλοποίηση επένδυσης τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ από
τους ιδιώτες επενδυτές του καζίνο.

Η ρύθµιση στην ουσία αποκλείει τα 3/4 της Αττικής ως
πιθανές περιοχές υποδοχής του καζίνο µε αποτέλεσµα να
θεωρείται σίγουρη η µετεγκατάστασή του στα Βόρεια
Προάστια.

Προβλέπει, επίσης, πως η µεταφορά του καζίνο σε νέα
θέση δε µπορεί να γίνει αν δεν παρέλθουν 18 µήνες από
την ψήφιση της νοµοθετικής ρύθµισης. 

Ούτως ή άλλως θα χρειαστεί, πάντως, πολύ µεγαλύτε

ρο χρονικό διάστηµα, αφού απαιτείται σειρά αδειοδοτή-
σεων, µε την πρώτη να αφορά το Κεντρικό Συµβούλιο
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων.

Το 51% του Καζίνο Πάρνηθας ελέγχεται από την
Athens Resort Casino, ενώ το υπόλοιπο 49% ανήκει στην
Εταιρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆) που έχει περάσει
στον έλεγχο του Υπερταµείου (ΕΕΣΥΠ ΑΕ).

Το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για το «Κτήµα ∆ηλαβέρη» έχει
κατατεθεί από την περασµένη άνοιξη. Η διοίκηση του
καζίνο έχει υποστηρίξει πως η µετεγκατάσταση δεν θα
διασφαλίσει µόνο τη βιωσιµότητα του Regency Casino
Mont Parnes αλλά θα επιτρέψει την υλοποίηση µιας νέας
µεγάλης επένδυσης για τη δηµιουργία ενός πόλου τουρι-
στικής ανάπτυξης στην Αττική.

Επιπλέον, προβλέπεται η δηµιουργία τουλάχιστον 300
νέων και 500 έµµεσων νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες
θα προστεθούν στις περισσότερες από 1.000 που
συντηρεί σήµερα το Regency Casino Mont Parnes.

Στη χρήση 2017 το Καζίνο Πάρνηθας παρουσίασε
ακαθάριστα έσοδα (GGR) 84,2 εκατ. ευρώ αλλά και ζηµι-
ές περί τα 6 εκατ. ευρώ που η διοίκηση αποδίδει στην επι-
κείµενη µετεγκατάσταση.



Μητσοτάκης σε Βουλευτές Ν∆: 

“Καµία διεκδίκηση αναδροµικών 
από µέρους µας”
Από το Γραφείο Τύπου της Νέας ∆ηµοκρατίας

εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση, αναφορικά µε
ενδεχόµενη διεκδίκηση αναδροµικών από Βουλευ-
τές του Κόµµατος:

«Με εντολή του Προέδρου της Νέας ∆ηµοκρατίας
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, όλοι οι βουλευτές της
Νέας ∆ηµοκρατίας παραιτούνται σήµερα από το
δικαίωµα να λάβουν οποιοδήποτε ποσό προκύψει
ότι δύνανται να εισπράξουν βάσει της κυβερνητι-
κής τροπολογίας για τη χορήγηση αναδροµικών σε
ειδικά µισθολόγια.

Η Νέα ∆ηµοκρατία καλεί επιπλέον την κυβέρνηση
και όλα τα κόµµατα της αντιπολίτευσης να υιοθετή-
σουν την απόφαση αυτή ως έµπρακτο και
αυτονόητο σεβασµό στις θυσίες που έχουν υπο-
στεί οι πολίτες τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικο-
νοµικής κρίσης».
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Μ
ε απόφαση του Υπ. Εσωτερικών,
Αλέξη Χαρίτση, κατανέµεται από
τον λογαριασµό του Υπουργείου,

που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτο-
τελείς Πόροι των ∆ήµων», συνολικό ποσό
186.039,11 €, το οποίο αποδίδεται σε
∆ήµους της Χώρας, αποκλειστικά και µόνο
προς κάλυψη δαπανών ενοικίασης των
χώρων στέγασης των Κέντρων Εξυπηρέτ-
ησης Πολιτών έως και το γ΄ τρίµηνο του
2018.

12 Νοέµβριος, 2018
Έν ωση Γον έων

Αχ αρν ών

Το ∆ελτίο Τύπου της
Οργάν ωσης Μελών  Σύριζα
Αχ αρν ών  αποτελεί
ευχ άριστη έκπληξη για
εµάς.

Χαιρόµαστε που αν αγ-
ν ωρίζει το έργο, το ρόλο
και το θεσµό τόσο των
Συλλόγων  Γον έων  όσο
και της Έν ωσης Γον έων
καθώς και τις όποιες προ-
σπάθειες και δράσεις µας
που έχ ουν  ως στόχ ο την
αν αβάθµιση των  σχ ο-
λείων  µας σε ζων ταν ά κοι-
ν ων ικά κύτταρα. Θα θέλα-
µε ν α επισηµάν ουµε όµως
ότι, κλίµα µικροπολιτικών
παιχ ν ιδιών  και πεδίο
κοµµατικών  αν τιπαραθέ-
σεων  δηµιουργούν  οι ίδιοι
µέσα στο γον εϊκό κίν ηµα
και όχ ι εµείς ως Έν ωση
Γον έων .

Η Έν ωση Γον έων
∆ήµου Αχ αρν ών  δεν  έχ ει
και δεν  χ ρειάζεται πολιτι-
κούς καθοδηγητές.

Καθοδηγητές µας είν αι τα
παιδιά µας ώστε ν α διεκδι-
κήσουµε και ν α τους δια-

σφαλίσουµε έν α καλύτερο
µέλλον .

Ο καθέν ας ας αν αλογι-
στεί τις ευθύν ες του για τις
∆υσµεν είς Εξελίξεις στο
χ ώρο της παιδείας.

∆ηλώνετε ότι είστε
δίπλα µας στους κοινω-
νικούς αγώνες και διεκ-
δικήσεις µας.

Σας παραθέτουµε
λοιπόν κάποιες από τις
διεκδικήσεις µας και θα
αναµένουµε για τις
δικές σας ενέργειες:

Αύξηση των  κον δυλίων
για την  παιδεία:

Επιχ ορηγήσεις των
Σχ ολικών  Επιτροπών

Extra κον δύλια για τα
σχ ολεία Ειδικής Αγωγής
και τα Νηπιαγωγεία

Ξεχ ωριστή χ ρηµατοδότ-
ηση για τη θέρµαν ση

∆ηµιουργία ν έων  σύγχ ρ-
ον ων  σχ ολείων

Παροχ ή πρόσθετων  αιθ-
ουσών  διδασκαλίας για
την  εύρυθµη λειτουργία
των  Νηπιαγωγείων  (λόγω
της δίχ ρον ης υποχ ρεωτι-
κής προσχ ολικής
εκπαίδευσης)

Αν αβάθµιση του εκπαι-

δευτικού συστήµατος
Άµεσες προσλήψεις

εκπαιδευτικών
∆ωρεάν  σίτιση των

µαθητών , σε όλες τις
βαθµίδες

∆ωρεάν  µετακίν ηση
όλων  των  µαθητών  µε τα
Μ.Μ.Μ

Επαν αφορά των  σχ ο-
λικών  φυλάκων

Επαν αφορά γραφείων
των  ∆/ν σεων  Α’ Βάθµιας
& Β’ Βάθµιας Εκπαίδευ-
σης στο ∆ήµο µας

Επαν αφορά του θεσµού
των  Σχ ολικών
Συµβούλων  και των  γραφ-
είων  αυτών  στο ∆ήµο µας

Και έν α µεγάλο θέµα που
µαστίζει στην  περιοχ ή
µας και έχ ει αν τίκτυπο σε
πολλές σχ ολικές κοιν ότ-
ητες του ∆ήµου µας, είν αι 

η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ –

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Τέλος, η Έν ωση Γον έων
και τα µέλη του ∆.Σ. της,
έχ ουν  ον οµατεπών υµα
και είν αι γν ωστά στην
τοπική κοιν ων ία. Σας
περιµέν ουµε κυρίες/κύριοι
της Οργάν ωσης Μελών
Σύριζα Αχ αρν ών  ν α σας
γν ωρίσουµε στα γραφεία
µας.!!

«Η ισχ ύς εν  τη
Εν ώσειO.  Γον έων »

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ελέν η Μότσια

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κυριακή Ασλαν ίδη

Απαντητική επιστολή της  Ένωσης Γονέων Αχαρνών 
µετά το ∆ελτίο τύπου της Οργάνωσης Μελών Σύριζα Αχαρνών

Κονδύλι 186.039,11 € σε ∆ήµους για 
τις δαπάνες στέγασης ΚΕΠ 

Καλύπτονται έως το τέλος του χρόνου τα ενοίκια για τους 
δήµους Μεγαρεών και Αγίων Αναργύρων - Καµατερού 

ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ Ο ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

ΥΠΕΣ: Εν ισχύσεις 15,8 εκατ.ΥΠΕΣ: Εν ισχύσεις 15,8 εκατ.
ευρώ σε 15 δήµουςευρώ σε 15 δήµους

Ε
πιχ ορηγήσεις συν ολικού ποσού
15.818.619,02 ευρώ σε δήµους της χ ώρας
εν έκριν ε το υπουργείο Εσωτερικών , αποκ-

λειστικά και µόν ο για την  εξόφληση υποχ ρεώσεών
τους που προέρχ ον ται από δικαστικές αποφάσεις
και διαταγές πληρωµής που έχ ουν  καταστεί
τελεσίδικες έως 19/7/2018 και αφορούν  σε αξιώσεις
από προµήθειες αγαθών  ή παροχ ή υπηρεσιών  ή
εκτέλεση έργων .

Ειδικότερα, µε χ ρέωση του λογαριασµού του
Υπουργείου Εσωτερικών  που τηρείται στο Ταµείο
Παρακαταθηκών  και ∆αν είων  µε τον  τίτλο «Κεν τρ-
ικοί Αυτοτελείς Πόροι των  ∆ήµων », εν τός του
πλαισίου του Προγράµµατος Αυτοδιοίκηση Κοιν ω-
ν ική Συν οχ ή – Ισόρροπη Αν άπτυξη (ΑΚΣΙΑ), τα
εν  λόγω ποσά αποδίδον ται ως εξής:
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Σ υνάντηση µε το ∆.Σ των
Πολιτιστικών Συλλόγων
Επτανησίων ∆ήµου

Φυλής είχαν ο επικεφαλής
∆ηµήτρης Μπουραΐµης και στε-
λέχη της παράταξης ∆ΥΝΑΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στο πλαίσιο
των επαφών που συνεχίζονται
µε εθνικοτοπικούς και τοπικούς
Συλλόγους του ∆ήµου Φυλής.

ΣΣττηη  σσυυννάάννττηησσηη  κκυυρριιάάρρχχηησσαανν
θθέέµµαατταα  πποουυ  ααππαασσχχοολλοούύνν  ττηηνν
ππεερριιοοχχήή,,  όόππωωςς  οο  ΧΧΥΥΤΤΑΑ  ΦΦυυλλήήςς,,  ηη
ΠΠααιιδδεείίαα,,  ηη  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΠΠάάρρ--
κκοουυ  ΠΠόόλληηςς,,  ηη  ππααρρααββααττιικκόόττηητταα,,
ττοο  σσυυγγκκοοιιννωωννιιαακκόό  κκ..αα..

Τα µέλη του ∆.Σ του Συλλό-
γου εξέφρασαν την αγανάκτησή
τους για τη συνεχιζόµενη λειτο-
υργία της χωµατερής και την
απουσία οποιουδήποτε χρονο-
διαγράµµατος αποµάκρυνσής
της, ζήτησαν να διατεθούν περ-
ισσότερα χρήµατα για τα σχο-
λεία, εξέφρασαν την ανησυχία
τους για την εντεινόµενη παρα-

βατικότητα και χαρακτήρισαν
σηµαντικό πρόβληµα για την
περιοχή την έλλειψη συγκοι-
νωνίας. 

Από την πλευρά του, ο
∆ηµήτρης Μπουραΐµης κατέθε-
σε το πλαίσιο αρχών της παρά-
ταξής του, ένα κείµενο µε πλήρ-
ες νοµοθετικό υπόβαθρο, πάνω
στο οποίο θα υπάρξει διάλογος
µε τους φορείς και κατ΄ επέκτα-
ση την κοινωνία, προκειµένου

να βρεθεί ένας κοινός τόπος. 
Σχετικά µε το ΧΥΤΑ Φυλής

επανέλαβε την πάγια θέση του
στο τρίπτυχο «Αποκατάσταση –
Απορρύπανση – Ανάπλαση» και
επεσήµανε ότι αν η περιοχή
είχε χαρακτηριστεί ρυπασµένη,
ως όφειλαν τόσο η κυβέρνηση µε
τον Εθνικό Σχεδιασµό, όσο και
η Περιφέρεια Αττικής µε τον
Περιφερειακό Σχεδιασµό, θα
είχε τελειώσει οριστικά ο εφιά-
λτης και δε θα υπήρχε θέµα

νέων εγκαταστάσεων–εργο-
στασίων διαχείρισης απορριµµά-
των (Κ∆ΑΥ WATT, Λαζόπου-
λος). 

Για την παραβατικότητα
σηµείωσε ότι η αντιµετώπισή
της προϋποθέτει πραγµατική
πολιτική βούληση και ένα σχέ-
διο µακροχρόνιο και εστιασµένο
αποκλειστικά στην περιοχή ενώ
για το Πάρκο Πόλης επεσήµανε
την ανάγκη αξιοποίησής του µε
συγκεκριµένα κριτήρια στην
οποία θα συµµετέχουν από κοι-
νού δήµος, κράτος και ιδιώτες.

Κάνοντας ιδιαίτερη και εκτε-
νή αναφορά στην Παιδεία, ο κ.
Μπουραΐµης χαρακτήρισε εκ
των ων ουκ άνευ, ένα σηµαντικό
µέρος από τα αντισταθµιστικά
(έσοδα) που παίρνει ο ∆ήµος να
το διαθέτει στην κατασκευή
σχολικών κτιρίων και
δεσµεύτηκε ότι αν οι πολίτες
της περιοχής του δώσουν ξανά
την ευθύνη, θα αναλάβει προσω-
πικά το θέµα της Παιδείας, µαζί
µε διακεκριµένους επιστήµονες

της περιοχής και στελέχη που
έχουν υπηρετήσει και υπηρε-
τούν το χώρο της Παιδείας από
οποιαδήποτε θέση ευθύνης.

∆ήλωσε χαρακτηριστικά:

«Τα προβλήµατα της περιοχής
είναι σύνθετα και δυσεπίλυτα.
Στο πλαίσιο αυτό και µέσα από
τις επισκέψεις σε Συλλόγους
και φορείς, η ∆ΥΝΑΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, παρότι έχει τη
δική της ταυτότητα, προσπαθεί
να συνθέσει και να συνενώσει
δυνάµεις, δηµιουργώντας έτσι
µια δηµοκρατική ένωση, µε
στόχο να αντιµετωπίσει τα
προβλήµατα της περιοχής.
Είναι η ∆ΥΝΑΜΗ που στο
ερώτηµα «τι να κάνουµε για να
αλλάξουµε αυτά που µας στε-
νοχωρούν», απαντά ξεκάθαρα
και απλά: «έλα µαζί µας, µαζί
µπορούµε». Για να κερδίσουµε
τη µάχη του αύριο, για όλους
τους δηµότες, για να νικήσουµε
όλοι µαζί».

Ν. Ο. ΕΛ. , ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ  Ε.Ι.Ο.  (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ  ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ)
Ε∆ΡΑ : Φυλάκιο Αρµοδιότητας Ο.Λ. Ελευσίν ας
Ο∆ΟΣ: Ωκεαν ίδων Μαρίν α Καλυµπάκιου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   : 2105562021-6931355530
E-mail : noel_elef sinas@y ahoo.gr

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Θέλουµε ν α εν ηµερώσουµε τα µέλη του Ναυταθλητικού Οµίλου Ελευσίν ας <<ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ>> ότι την

Κυριακή 25η Νοεµβρίου 2018 και από ώρα 10.00’ έως 17.00’ θα διεξαχ θούν  στο γραφείο του οµίλου οι αρχ αι-
ρεσίες για την  εκλογή των  µελών  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωµατείου.

∆ικαίωµα συµµετοχ ής στις εκλογές έχ ουν  βάσει του άρθρου Νο. 5 του καταστατικού τα ιδρυτικά µέλη του
οµίλου και τα µέλη που εγγράφηκαν  στον  όµιλο µέχ ρι και έν α (1) έτος πριν  από τις αρχ αιρεσίες και εφ’ όσον
έχ ουν  εκπληρώσει τις οικον οµικές τους υποχ ρεώσεις όπως αν αφέρεται στο άρθρο Νο. 22 του καταστατι-
κού.

Η Εφορευτική Επιτροπή των  εκλογών  αποτελείται από τους:
Α) Κωσταρόπουλο Σεραφείµ του Αθαν ασίου
Β) Θεοδώρου Σπυρίδων α του Μιχαήλ
Γ) Κωσταρόπουλο Αλέξαν δρο του Αθαν ασίου
και αν απληρωµατικό µέλος:Λιόν τα Χρήστο του Σπυρίδων ος
Αιτήσεις υποψηφιότητας για συµµετοχ ή στις εκλογές διαν έµον ται στο γραφείο του οµίλου και υποβάλλον -

ται µέχ ρι την  Παρασκευή 16η Νοεµβρίου 2018 και ώρα 20.00’.
Τα ψηφοδέλτια θα διατίθεν ται στο γραφείο από την  Κυριακή18η Νοεµβρίου 2018.

Η  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                            ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Συνάντηση του ∆ηµήτρη Μπουραΐµη και στελεχών της παράταξης 
∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ µε το ∆.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Επτανησίων

Κάλεσµα της ΠΟΠ-ΟΤΑ στην απεργία
της 14ης Νοεµβρίου - Τα αιτήµατα

Η
ΠΟΠ-ΟΤΑ, µε αν ακοίν ωσή της, καλεί όλους τους
εργαζοµέν ους στους δήµους, στην  παν ελλαδική
απεργία της Τετάρτης 14 Νοεµβρίου 2018 και στη

συγκέν τρωση της Α∆Ε∆Υ στις 11 το πρωί της ίδιας ηµέρ-
ας, στην  πλ. Κλαυθµών ος.

Η ΠΟΠ-ΟΤΑ διεκδικεί,

Νέο µισθολόγιο µε
αυξήσεις

Επιστροφή 13ου και
14ου µισθού

Έν ταξη ν έων  ειδικο-
τήτων  στο επίδοµα
επικίν δυν ης και αν θυγιειν ής εργασίας χ ωρίς αλλαγές,
χ ωρίς µειώσεις

Προσµέτρηση στη µισθολογική εξέλιξη της 2ετιας 2016
– 2017

Όχ ι στην  περικοπή των  συν τάξεων  και πλήρη αποκα-
τάστασή τους

Πρόσληψη µόν ιµου προσωπικού στους ΟΤΑ
Νέο πλαίσιο για υγιειν ή και ασφάλεια, ΜΑΠ κ.λπ.
Επίσης, η Παν ελλήν ια Οµοσπον δία Προσωπικού

Οργαν ισµών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλεί τους εργαζο-
µέν ους στους δήµους, ν α συµµετέχ ουν  στις κατά τόπο-
υς συγκεν τρώσεις της Α∆Ε∆Υ.
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2ος αγώνας Πρωταθλήµατος Ταχύτητας 
στα Μέγαρα 17-18 Νοεµβρίου

Ο
2ος αγών ας του φετιν ού Πρωταθλήµατος Ταχ ύτητας και ο 1ος
για το Hellenic Time Trial Challenge, θα διεξαχ θούν  στο
Αυτοκιν ητοδρόµιο Μεγάρων  το Σαββατοκύριακο 17 και 18

Νοεµβρίου.  Στον  αγών α, που διοργαν ών εται από την  Ελλην ική
Λέσχ η Αυτοκιν ήτου ∆υτικής Αττικής µε την  έγκριση της Επιτροπής
Αγών ων  της ΟΜΑΕ, θα δώσουν  το «παρών » οδηγοί µε αυτοκίν ητα
των  αν ταγων ιστικών  κατηγοριών  Ν, Α και Ε, µε Μον οθέσια, µε τις
ξεχ ωριστές κατασκευές της Formula Saloon και µε παν έµορφα Ιστο-
ρικά αγων ιστικά. 

Με δεδοµέν ο ότι, εκτός από τον  επόµεν ο φετιν ό αγών α (15-16
∆εκεµβρίου) έχ ουν  ήδη αν ακοιν ωθεί οι ηµεροµην ίες και για τους 4
αγών ες ταχ ύτητας που θα γίν ουν  το 2019, η Ελλην ική Λέσχ η Αυτο-
κιν ήτου ∆υτικής Αττικής πήρε την  πρωτόγν ωρη για τα ελλην ικά δεδο-
µέν α πρωτοβουλία ν α «εν ώσει» τις δύο χ ρον ιές, θεσπίζον τας το
θεσµό του Υπερπρωταθλητή 2018-2019. Και η διεκδίκηση αυτού του
επάθλου ξεκιν άει από τα Μέγαρα, στις 17 Νοεµβρίου!

Παράλληλα µε τον  αγών α ταχ ύτητας θα διεξαχ θεί και ο 1ος φετιν ός
αγών ας του Hellenic Time Trial Challenge (HTTC). Τα αυτοκίν ητα,
µοιρασµέν α αν αλόγως των  ελαστικών  τους και του επιπέδου βελτίω-
σης στις κατηγορίες Stock, Sport και Extreme, θα οδηγηθούν  στην
πίστα για δύο 5άδες γύρων , µε ξεχ ωριστή βαθµολογία σε καθεµιά µε
βάση το συν ολικό χ ρόν ο τους. 

Το χ αµηλό κόστος και η δυν ατότητα ν α αγων ιστεί κάποιος ακόµα
και µε το καθηµεριν ό, πολιτικό του αυτοκίν ητο, είν αι τα στοιχ εία που
προσελκύουν  πολλούς φίλους της σπορ οδήγησης στους αγών ες ατο-
µικής χ ρον οµέτρησης του HTTC. 

Φέτος, έχ ουν  έν αν  παραπάν ω λόγο ν α το κάν ουν  οι κάτοχ οι
2λιτρων , ατµοσφαιρικών  Renault Clio, αφού αν εξαρτήτως της κατ-
ηγορίας στην  οποία τρέχ ουν , θα έχ ουν  και το δικό τους ξεχ ωριστό
έπαθλο Clio Cup!

Την  Παρασκευή 16 Νοεµβρίου, η Γραµµατεία θα µεταφερθεί στην
πίστα των  Μεγάρων , εκεί όπου την  ίδια ηµέρα θα πραγµατοποιηθεί ο
∆ιοικητικός και Αρχ ικός Τεχ ν ικός Έλεγχ ος του αγών α.

Εορτή Ενόπλων ∆υνάµεων 
και Εισοδίων της 
Θεοτόκου στις Αχαρνές 

Ο ∆ήµος Αχαρνών διοργανώνει εορταστι-
κές εκδηλώσεις για να τιµήσει την Ηµέρα
των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Εισοδίων
της Θεοτόκου, την Τετάρτη 21 Νοεµβρίου
2018 στις 9:00 το πρωί στην Κεντρική Πλα-
τεία Αχαρνών. 

Πρόγραµµα εκδηλώσεων

09:00- Προσέλευση εκπροσώπων,

Οργανώσεων Πολιτιστικών και Εκπαιδευ-
τικών φορέων στον Καθεδρικό Ιερό Ναό
Αγίου Βλασίου.

09:15- Προσέλευση Επισήµων.

09:20- Επίσηµη ∆οξολογία.
- Ανάγνωση του Πανηγυρικού της Ηµέρ-

ας από τον Σµήναρχο (Ι) Χρήστο Συλαϊδή
της Σχολής ∆ιοίκησης και Επιτελών Πολε-
µικής Αεροπορίας

- Κατάθεση στεφάνων στην προτοµή του
Μήτρου Λέκκα.

- Ενός λεπτού σιγή.
- Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου.

Έναρξη σχολής γονέων στον Ιερό
Ναό Αγίου Βλασίου Αχαρνών

Σ
υνεχί ζεται  γι α δεύτερη χρονι ά, η δράση της
Σχολής Γονέων της Μητρόπολι ς Ιλί ου . Οµι λ-
ητές εί ναι  κάθε φορά, δι ακεκρι µένοι  επι στή-

µονες, κληρι κοί , ψυχολόγοι , κοι νωνι κοί  λει τουργοί ,
καθηγητές, οι  οποί οι , µέσα από τον δι άλογο και  την
συζήτηση, µας βοηθούν να ανι χνεύσουµε τι ς ποι κί λες
πτυχές της οι κογενει ακής µας ζωής.

Γι α εφέτος (2018-2019) όλες οι  οµι λί ες θα φι λοξεν-
ηθούν στην ενορί α του Αγί ου Βλασί ου Αχαρνών (Φι λα-
δελφεί ας 1, κεντρι κή πλατεί α Αχαρνών) και  θα γί νον-
ται  πάντοτε Κυρι ακή απόγευµα στι ς 6 µ.µ.

Οι  πρώτες δύο συναντήσει ς θα γί νουν:
1) Κυρι ακή 18 Νοεµβρί ου 2018 µε οµι λήτρι α την κ.

Μπ. Λαζάρου Παι δοψυχολόγο, και  θα έχει  ως θέµα:
«Η ενδοοι κογενει ακή βί α».

2) Κυρι ακή 9 ∆εκεµβρί ου 2018 µε οµι λητή τον π.
Χρι στόδουλο Μπί θα Θεολόγο και  συγγραφέα και  θα
έχει  ως θέµα: «Μεγαλώνοντας εφήβους σε µι α εποχή
σύγχυσης».

Γι α όποι α πληροφορί α, ή επι κοι νωνί α, µπορεί τε
να επι σκέπτεσθε το site της µητρόπολής µας
www.imiliou.gr,  ή να επι κοι νωνεί τε µαζί  µας στο
pareamegoneis@gmail.com και  µε τον υπεύθυνο της
Σχολής Γονέων π. Βασί λει ο Λεπενί τσα, στο
2102469187.
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Μπορεί µία από τις σοβαρότερες
εκκρεµότητες του διαγων ισµού του
ΤΑΙΠΕ∆ για την  πώληση των  ΕΛ.ΠΕ ν α
επιλύθηκε από τη στιγµή που η Επιτρ-
οπή Κεφαλαιαγοράς απεφάν θη ότι δεν
απαιτείται ∆ηµόσια Πρόταση από τον
αγοραστή για το σύν ολο των  µετοχ ών ,
ωστόσο η διαδικασία πώλησης εξακολο-
υθεί ν α απειλείται εξαιτίας εν ός ν όµου
τουO 1950. Πηγές από το ελλην ικό
υπουργείο ∆ικαιοσύν ης δήλωσαν  πως
η συζήτηση για το ν όµο είν αι σε
«τελικό στάδιο ρύθµισης», χ ωρίς ν α
δίν ον ται περισσότερες λεπτοµέρειες για
τα επόµεν α βήµατα.

Ωστόσο, ο χ ρόν ος τρέχ ει. Πρόκειται
για έν α ζήτηµα που έχ ει αν αδείξει το
Euro2day .gr και αφορά τον  κίν δυν ο
που έχ ουν  οι µελλον τικοί ιδιοκτήτες
του οµίλου ν α βρεθούν  από τοO πουθ-
εν ά κατηγορούµεν οι για απιστία.

Αυτό συµβαίν ει καθώς το ∆ηµόσιο
θα διατηρήσει το 15% των  µετοχ ών  της
εταιρείας µετά την  ιδιωτικοποίηση. Ετσι
το ν έο ιδιωτικό µάν ατζµεν τ θα µπορεί
για µια απόφασή του καθηµεριν ής
διαχ είρισης (π.χ . προµήθεια πετρε-

λαίου) ν α βρεθεί αν τιµέτωπο µε τη
δικαιοσύν η για ζηµιά του ∆ηµοσίου.
Αρκεί δηλαδή µια απλή καταγγελία από
αν ταγων ιστές ή οποιον δήποτε, για
πρόκληση ζηµιάς στην  περιουσία του
∆ηµοσίου (ως µέτοχ ου των  ΕΛΠΕ
ΕΛΠΕ -0,26% µε ποσοστό 15%), για ν α
εν εργοποιηθεί άµεσα ο ν όµος 1608/50,
που προβλέπει ακόµα και ισόβια όταν
τα ποσά είν αι τόσο µεγάλα!

Σύµφων α µε ν οµικούς κύκλους που
γν ωρίζουν  καλά το θέµα, οι εν διαφερό-
µεν οι Vitol και Glencore έχ ουν  διατ-
υπώσει ήδη εν στάσεις για το ν οµοθε-
τικό πλαίσιο και όσο αυτό δεν  αλλάζει
(όπως έχ ει υποσχ εθεί ν α πράξει η
κυβέρν ηση), η ιδιωτικοποίηση δύσκολα
θα προχ ωρήσει. Οι ίδιοι κύκλοι δε επι-
βεβαιών ουν  ότι για το θέµα έχ ει ήδη
εν ηµερωθεί αρµοδίως το ΤΑΙΠΕ∆.

Το θέµα έχ ει απασχ ολήσει και τον
διεθν ή Τύπο. Πρόσφατο ρεπορτάζ του
Euractiv  κατέγραφε τα προβλήµατα
που δηµιουργεί το συγκεκριµέν ο
ν οµοθετικό πλαίσιο. Εκπρόσωπος της
Κοµισιόν  µε τον  οποίο επικοιν ών ησε
το πρακτορείο µάλιστα δήλωσε ότι παρ-
ακολουθούν ται στεν ά οι εξελίξεις που
σχ ετίζον ται µε τις ιδιωτικοποιήσεις, οι
οποίες ήταν  σηµαν τικό στοιχ είο του
προγράµµατος σταθερότητας.

«Ευρύτερα, µέτρα που βελτιών ουν
το επιχ ειρηµατικό και επεν δυτικό περ-
ιβάλλον  είν αι κρίσιµα για ν α στηριχ θεί
µια βιώσιµη οικον οµική αν άκαµψη της
Ελλάδας και ν α µειωθεί η αν εργία. Γι’
αυτό το πρόγραµµα στήριξης της χ ώρας
περιελάµβαν ε ευρεία γκάµα µέτρων
προς αυτή την  κατεύθυν ση», τόν ισε.

Μ
ια σπουδαία πρωτοβουλία στον  χώρο της Και-
ν οτοµίας και της Επιχειρηµατικότητας, λαµβάν ει
χώρα στην  Ελευσίν α στις 23 και 24 Νοεµβρίου

2018. 
Ο ∆ήµος Ελευσίν ας συµµετέχει ως υποστηρικτής του

StartupnowForum | Eleusis 2018, έν α διήµερο Forum
Καιν οτοµίας, Επιχειρηµατικότητας και Τεχν ολογίας που
απευθύν εται σε ν έους που αν αζητούν  ν έες ευκαιρίες,
startups, επεν δυτές, εταιρίες και εκπροσώπους της
επιχειρηµατικής σκην ής της Ελλάδας.

Πρόκειται για µια πολυεπίπεδη διοργάν ωση αφιερω-
µέν η στο οικοσύστηµα της ν εοφυούς επιχειρηµατικότ-
ητας που υπόσχεται ν α δηµιουργήσει έν α µεγάλο δίκτυο
αλληλεπίδρασης αν άµεσα σε startups, ν έους επιχειρ-
ηµατίες, επεν δυτές, εκπροσώπους εταιριών  και µικρο-
µεσαίων  επιχειρήσεων  που αν αζητούν  ν έες ευκαιρίες
στο startup οικοσύστηµα.

Η θεωρία συν αν τά την  πράξη
Στην  διάρκεια του διηµέρου θα λάβουν  χώρα παράλ-

ληλα ev ents µεταξύ των  οποίων :
Οµιλίες και Πάν ελ Συζητήσεων  αποτελούµεν α από

εκπροσώπους του επιχειρηµατικού κόσµου, του πολιτι-
κού προσκήν ιου, επεν δυτές και ν έους επιχειρηµατίες

Έκθεση Startups, Venture Capitals και Επιχειρήσεων
για όλους τους συµµετέχον τες που θέλουν  ν α εκθέσουν
την  εταιρία τους

1:1 business meetings µέσω ειδικά
διαµορφωµέν ης matchmaking πλατφ-
όρµας που θα υποστηρίζει την  διο-
ργάν ωση και θα παρέχ ει την
δυν ατότητα στους παρευρισκόµεν ο-
υς ν α καν ον ίσουν  απεριόριστα
meetings µε τους λοιπούς συµµε-

τέχον τες (επεν δυτές, startuppers, εταιρικά στελέχη)
Bράβευση των  καλύτερων  ελλην ικών  καιν οτόµων

ιδεών  µετά από pitching διαγων ισµό

Το f orum διοργαν ών εται από την  Mantis B.I., µια spin
out startup του Εθν ικού Μετσόβιου Πολυτεχν είου, που
αν απτύχ θηκε µέσα στην  θερµοκοιτίδα EGG της
Eurobank. 

Η Mantis Β.Ι. θα δίν ει σε όλους τους συµµετέχον τες
στο ∆ιαγων ισµό πρόσβαση στην  πλατφόρµα αξιολόγ-
ησης και καταγραφής καιν οτόµων  και ν εοφυών  εγχειρ-
ηµάτων , StartupNow Gate.

Το StartupNow Forum τελείται υπό την  αιγίδα των
∆ήµων  Ελευσίν ας, του Εθν ικού Μετσόβιου Πολ-
υτεχν είου (ESU unit) καθώς και του Βιοτεχν ικού Επι-
µελητηρίου Πειραιά και του Επαγγελµατικού Επιµελ-
ητηρίου Πειραιά. 

Την  δράση στηρίζουν  κολοσσοί της επιχειρηµατικής
σκην ής της χώρας, όπως ο Όµιλος Ελλην ικά Πετρέλαια,
η ΤΙΤΑΝ Α.Ε., η Τράπεζα Eurobank και η Παπαστράτος
ΑΒΕΣ. Μες στο επόµεν ο διάστηµα αν αµέν εται ν α αν α-
κοιν ωθούν  όλες οι µεγάλες επιχειρήσεις που θα συµµε-
τάσχουν .

Στην  διοργάν ωση και την  εν ίσχυση του ev ent
συµµετέχουν  προσφέρον τας στρατηγική αρωγή εκπρό

σωποι του οικοσυστήµατος της ν εοφυούς επιχειρηµα-
τικότητας της Ελλάδας, όπως η Rev olut (Fintech), το
Reload Greece (accelerator στο Λον δίν ο), το
GreenTech Challenge του ΕΜΠ, η Owiwi (HR), η City
Crop (Agrotech) εν ώ δεκάδες ακόµα startups θα συµµε-
τάσχουν  στις εργασίες του Forum ως οµιλητές, κριτές
και συν τον ιστές πάν ελ. 

Στο οικοσύστηµα υποστήριξης που έχει δηµιουργηθεί
αν αµέν εται η συµµετοχή των  περισσότερων  ελλην ικών
v enture capitals.

Για πρώτη φορά στην  Ελλάδα συν δυάζεται παράλληλα
έν ας διαγων ισµός επιχειρηµατικότητας µε έν α f orum
που θα αν απτύξει τα σύγχρον α εργαλεία της ν εοφυούς
επιχειρηµατικότητας, θα αν αλύσει τις ν έες τεχν ολογικές
τάσεις, θα δηµιουργήσει τις κατάλληλες συν θήκες για
networking και θα βραβεύσει τις καλύτερες ελλην ικές
startups.

.
Επιχειρηµατική Αποστολή του ∆ήµου Ελευσίνας 

Ο ∆ήµος Ελευσίν ας θέλον τας ν α υποστηρίξει εν εργά
τους επιχειρηµατίες της περιοχής αλλά και όλους τους
πολίτες που έχουν  µία καιν οτόµα ιδέα και θέλουν  ν α
την  αν απτύξουν  δηµιουργεί µία επιχειρηµατική απο-
στολή έως 20 ατόµων  για ν α συµµετάσχ ει στο
StartupNow Forum.

∆ηλώσεις Στοιχείων
Μπορείτε ν α κάν ετε δηλώσεις συµµετοχής µέχρι την

Τετάρτη 14/11 στα παρακάτω στοιχεία:
∆ήµος Ελευσίν ας
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών  Οργάν ων
Τηλ: 210 5537306
email: ds@elef sina.gr

Ο ∆ήµος Ελευσίνας υποστηρικτής του StartupnowForum | Eleusis 2018 
Ένα διήµερο Καινοτοµίας, Επιχειρηµατικότητας και Τεχνολογίας

Η νάρκη τουO 1950 στον διαγωνισµό ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ 
Ενστάσεις από τους ενδιαφερόµενους για το απαρχαιωµένο νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει εταιρείες στις οποίες έχει συµµετοχή το ∆ηµόσιο.

Σε ο,τι αφορά τις δεσµευτικές
προσφορές, η κατάθεσή τους

φαίνεται ότι µετατίθεται, τελικά,
για το πρώτο 15νθηµερο του

Ιανουαρίου κι αυτό γιατί 
αποµένουν πολλά διαδικαστικά

θέµατα προς διευθέτηση. 
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ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΗ 
Επιτροπή από τη 2η (∆ΥΠε) Πειραιά & Αιγαίου επισκέφθηκε το κτίριο 

όπου θα στεγασθεί η Τοπική Μονάδα Υγείας Ελευσίνας 

Επιτροπή από τη 2η ∆ιοίκηση Υγει-
ονοµικής Περιφέρειας (∆ΥΠε)
Πειραιά & Αιγαίου επισκέφθηκε

την Παρασκευή 9 Νοεµβρίου  το κτίριο
στη συµβολή των οδών Ελευθερίου Βενι-
ζέλου & Θείρων στην Ελευσίνα , το
οποίο  θα φιλοξενήσει την νέα δοµή
πρωτοβάθµιας περίθαλψης του ΕΣΥ,
ΤΟΜΥ (Τοπική Μονάδα Υγείας) Ελευ-
σίνας. 
Σύµφωνα µε µέλη της Επιτροπής, η

Μονάδα πρόκειται να λειτουργήσει µέσα
στο ∆εκέµβριο, καθώς αναµένεται να
υπογραφούν οι συµβάσεις των γιατρών
και του λοιπού προσωπικού, που έχει
ήδη επιλεγεί. 
(Το Κέντρο Μάνας και Παιδιού που φιλο-

ξενούνταν στον ίδιο χώρο µεταφέρθηκε
στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας - Χαριλάου
Τρικούπη 43).
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Παιδίατρο θα προσλάβει το 
Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 
ΑΧΑΡΝΩΝ» για την κάλυψη 
των αναγκών δηµοτικούς 
παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου 

Το  Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΑΧΑΡΝΩΝ» θα προβεί στην πρόσληψη µε
Σύµβαση Μίσθωσης Έργου ενός (1) ατόµου,
ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΥ για την κάλυψη
αναγκών του Ν.Π.∆.∆. σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. 98/28-09-2018  Απόφαση ∆.Σ.

Το έργο που θα εκτελεστεί θα είναι η συχνή
παρακολούθηση της σωµατικής υγείας των βρε-
φών και νηπίων που φιλοξενούνται στους δηµο-

τικούς παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου Αχαρνών
µε επίσκεψη του  δύο φορές το µήνα ή συχνό-
τερα εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους ουσια-
στικής άσκησης του ιατρικού ελέγχου. Επίσης η
τήρηση στο κάθε τµήµα ατοµικού φακέλου για
κάθε νήπιο και η καταγραφή σε αυτόν όλων των
απαραίτητων ιατρικών δεδοµένων και παρατηρή-
σεων. Ο τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι σε
όλα τα βρεφονηπιακά τµήµατα του Ν.Π.∆.∆. τα
οποία είναι  ενταγµένα στο πρόγραµµα του
ΕΣΠΑ. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιµος

τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ηµε-
δαπής ή αλλοδαπής

Άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλµατος

Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλό-
γου

Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότ-
ητας Παιδιάτρου

Θέµα 13ο : Ορισµός µελών της Επιτροπής Εποπτείας
και  Ελέγχου ∆ικαιολογητικών δυνητικά ωφελούµενων από το Κοι-
νωνικό Κατάστηµα Αλληλεγγύης, του ∆ήµου Ασπροπύργου «Ο
Πλησίον» (σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας του Κοινωνικού
Καταστήµατος- αρ. απόφασης 68/2012 ∆ηµοτικού Συµβουλίου) και
ορισµός Νόµιµου Εκπροσώπου για τη ∆ιαχείριση των Τραπε-
ζικών Λογαριασµών του ανωτέρω Κοινωνικού Καταστήµατος για το
έτος 2019.  

Εισηγητής: Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κοινωνικών
∆οµών, κ. ∆ηµήτριος Καγιάς.

Θέµα 14ο :Τροποποίηση της υπ` αριθ. 315/2018 απόφασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου περί  καθορισµού αριθµού µαθητευόµενων
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και  Κατάρτιση (Μεταλυκειακό
Έτος – τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.)
για απασχόληση στο ∆ήµο Ασπροπύργου κατά τα σχολικά έτη
2017-2018 και  2018-2019.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου & Μέλος ∆.Σ. Κ.Ε.∆.Ε., κ.
Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 15ο :Γνωµοδότηση σχετικά µε τις µεταβολές Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ασπροπύργου,
Σχολικού Έτους 2019-2020.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Σχολικών Μονάδων
Β/βάθµιας Εκπαίδευσης & της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας, κ.
Γεώργιος Φίλης.

Θέµα 16ο :Γνωµοδότηση για τη χωροθέτηση (επέκταση) της λαϊ-
κής αγοράς που λειτουργεί  επί  της οδού Μπουµπουλίνας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρε-
σιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 17ο :Έγκριση της υπ` αριθ. 92/2018 απόφασης ∆.Σ. της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού ATTICA TV, περί  ορι-
σµού της αµοιβής του Αντιπροέδρου της ανωτέρω ∆ηµοτικής
Επιχείρησης.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆.Σ. του ATTICA TV, κ. Κωνσταντίνος
Τσολερίδης.

Θέµα 18ο :Μετονοµασία του τµήµατος της Λεωφόρου ∆ηµοκρ-
ατίας, από την διασταύρωση της µε τη Ν.Ε.Ο.Α.Κ. έως την πύλη της
2ης Μοίρας Αλεξιπτωτιστών - Στρατόπεδο Κ. ΣΕΕΜΑΝ και  ονο-
µατοδοσία της γειτνιάζουσας πλατείας µε το ανωτέρω Στρατόπε-
δο, προς τιµήν του αποβιώσαντος Ταξίαρχου ε.α. και  ∆ιοικητή της
Α` Μοίρας Καταδροµών έτους 1974, Γεώργιου Παπαµελετίου.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου & Μέλος ∆.Σ. Κ.Ε.∆.Ε., κ.
Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 19ο :∆ωρεά εξόδων ανόρυξης και  ενταφιασµού, τιµής ένε-
κεν για τον αποβιώσαντα Σµήναρχο της Πολεµικής Αεροπορίας,
Μιχαήλ Σκληρό, του ∆ηµητρίου, µε ηµεροµηνία θανάτου 20/10/2018.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου & Μέλος ∆.Σ. Κ.Ε.∆.Ε., κ.
Νικόλαος Μελετίου..

Θέµα 20ο :∆ωρεά εξόδων κηδείας (ανόρυξης, ενταφιασµού και
τριετίας) για τη θανούσα Τούτση Ανδριάνα, του Πέτρου, µε ηµερ-
οµηνία θανάτου 27/10/2018.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέµα 21ο :Παραχώρηση του υπ` αριθ. Ζ-0878 οικογενειακού
τάφου στην κ. ∆ΑΡΑ ΑΘΗΝΑ, του Κωνσταντίνου και  της Αικατερίνης.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρε-
σιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 22ο :Παραχώρηση του υπ` αριθ. Θ-0152-2 οικογενειακού
τάφου στον κ. ΚΟΑΣΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ, του Κωνσταντίνου και  της
Ευδοκίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρε-
σιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος

Θέµα 23ο :Παραχώρηση του υπ` αριθ. Ζ-1114 οικογενειακού
τάφου στον κ. ΠΑΡΣΑΛΟΒ ΓΕΩΡΓΙΟ, του Χαράλαµπου και  της
Μαρίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρε-
σιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος

Θέµα 24ο :Παραχώρηση του υπ` αριθ. Ζ-0909 οικογενειακού
τάφου στον κ. ΑΣΛΑΝΙ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟ, του Γεωργίου και  της Χρυ-
σούλας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρε-
σιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος

Θέµα 25ο :Παραχώρηση του υπ` αριθ. Θ-0176 τάφου στη κ.
Σοφία Χωµατά, του Παναγιώτη και  στη κ. Βασιλική Χωµατά, του
Παναγιώτη, για ηθικούς λόγους.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος
Καραµπούλας.

Θέµα 26ο :Εξειδίκευση πιστώσεων για τη χορήγηση Οικονο-
µικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος
Καραµπούλας.

Θέµα 27ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  33

Θα αποφασισθεί επίσης η µετονοµασία  τµήµατος της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, από την διασταύρωση της 
µε τη Ν.Ε.Ο.Α.Κ. έως την πύλη της 2ης Μοίρας Αλεξιπτωτιστών - Στρατόπεδο Κ. ΣΕΕΜΑΝ 

και ονοµατοδοσία της γειτνιάζουσας πλατείας , προς τιµήν του αποβιώσαντος Ταξίαρχου ε.α. και ∆ιοικητή
της Α` Μοίρας Καταδροµών έτους 1974, Γεώργιου Παπαµελετίου.
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Σ
ύµφων α µε πληροφο-
ρίες από την  Ελλην ι-
κή Αστυν οµία ταυτο-

ποιήθηκαν  δύο από τα
συν ολικά δέκα άτοµα, µέλη
του «Ρουβίκων α», τα οποία
την  προηγούµεν η εβδοµάδα
προχ ώρησαν  σε έλεγχ ο
στοιχ είων  καθώς ζήτησαν
από αστυν οµικούς ν α τους
επιδείξουν  την  αστυν οµική
τους ταυτότητα όταν  τους
εν τόπισαν  ν α βρίσκον ται
έξω από σπίτι που διαµέν ει
µέλος της αν αρχ ικής οµάδας.

Σύµφων α µε τις ίδιες πληρ-
οφορίες, η µια ταυτοποίηση
αφορά ηγετικό στέλεχ ος της
αν αρχ ικής συλλογικότητας
εν ώ το δεύτερο άτοµο φέρε-
ται ν α είν αι ο ιδιοκτήτης του
διαµερίσµατος στου Ζωγράφ-
ου.

Την  ίδια στιγµή, σύµφων α
µε πηγές της ΕΛΑΣ, αστυν ο-
µικές και δικαστικές αρχ ές
διερευν ούν  κατηγορίες περί
«παράν οµης κατακράτησης»
καθώς τα µέλη του Ρουβίκω-
ν α είχ αν  κρατήσει τα κλειδιά
της µηχ αν ής των  δύο
αστυν οµικών  καθώς και της
αν τιποίησης Αρχ ής.

Νέο σενάριο από «ΤΑ ΝΕΑ»:
Γλιτώνουν µόνο οι χαµηλές συντάξεις τη µείωση

ΣΣττοο  EEuurrooWWoorrkkiinngg  GGrroouupp  ττηηςς  
ΠΠέέµµππττηηςς  ττοο  ζζήήττηηµµαα  ττωωνν  σσυυννττάάξξεεωωνν  

Έν α ν έο σεν άριο στο θέµα των  συν τάξεων  έρχ εται στο φως της
δηµοσιότητας, το οποίο περιγράφει τον  τρόπο που θα  διασωθ-
ούν  οι χ αµηλοσυν ταξιούχ οι από τις περικοπές από 1ης Ιαν ουα-
ρίου. 

Σύµφων α µε πληροφορίες της εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», το επικρ-
ατέστερο σεν άριο µετά και την  συν άν τηση του Αλέξη Τσίπα µε
τον  Όλαφ Σολτς στο Βερολίν ο είν αι ν α εφαρµοστεί η µείωση µόν ο
για τις υψηλές συν τάξεις αλλά ν α µην  περικοπούν  οι χ αµηλές
συν τάξεις. 

Ταυτόχ ρον α, όµως, η γερµαν ική πλευρά θα επιµείν ει ν α µειωθ-
ούν  ο ΕΝΦΙΑ και το ύψος των  ασφαλιστικών  εισφορών  προκει-
µέν ου ν α αν ατραφοδοτηθεί η αν αθέρµαν ση της οικον οµίας. Στο
EuroWorking Group της Πέµπτης το ζήτηµα των  συν τάξεων  θα
εξεταστεί εν όψει του Eurogroup 19ης Νοεµβρίου, το οποίο η
Αθήν α επιθυµεί ν α είν αι καταληκτικό για τις αποφάσεις. Καµία
αν αφορά στο θέµα των  συν τάξεων  δεν  έκαν ε πάν τως ο υπο-
υργός Οικον οµικών  της Γερµαν ίας µετά την  συν άν τηση που είχ ε
στο Βερολίν ο µε τον  πρωθυπουργό το Σάββατο. 

Σολτς για Τσίπρα: Είχαµε µια καλή ανταλλαγή απόψεων
«Είχ αµε πολύ καλή συζήτηση για τις µελλον τικές εξελίξεις στην

Ευρωπαϊκή Έν ωση. Η Ευρώπη είν αι το κοιν ό µας µέλλον  και για
αυτό έχ ουµε µεγάλη ευθύν η», δήλωσε ο αν τικαγκελάριος και υπο-
υργός Οικον οµικών  της Γερµαν ίας Όλαφ Σολτς, µετά την  συν άν -
τηση που είχ ε µε τον  Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, στο Βερολίν ο.

Όπως δήλωσε ο κ. Σολτς, µε τον  πρωθυπουργό είχ αν  καλή
αν ταλλαγή απόψεων  για τις εξελίξεις στις δύο χ ώρες, «για το πώς
µπορούµε ν α συµβάλλουµε προκειµέν ου ν α έχ ουµε καλή εξέλιξη
για τους πολίτες µας».

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
TEE: Η συντήρηση των υποδοµών 
στην Ελλάδα γίνεται... τυχαία
Την  αν άγκη δηµιουργίας Ηλεκτρον ικού Μητρώου Έργων  Υποδο-

µής, ως αν αγκαίας λύσης για τη συν τήρησή τους, αν έδειξε ο πρόε-
δρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασιν ός, µιλών τας  σε εκποµπή του τηλε-

οπτικού σταθµού ΣΚΑΪ, µε αφορµή την  κατάρρευση γέφυρας στην
Καβάλα. Όπως αν έφερε, το Επιµελητήριο προτείν ει τη δηµιουργία
εν ός ηλεκτρον ικού συστήµατος-«ταυτότητας» για όλα τα έργα
υποδοµής, ώστε ν α διασφαλιστούν  η καταγραφή και ο προγραµ-
µατισµός των  αν αγκαίων  έργων  συν τήρησης, αλλά και το ξεκαθ-
άρισµα των  αρµοδιοτήτων .

«Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει πραγµατικά για το
θέµα της συντήρησης των υποδοµών. ∆εν υπάρχει τακτική
συντήρηση. ∆εν γνωρίζουµε πότε έχει συντηρηθεί µία γέφ-
υρα, για παράδειγµα. ∆εν υπάρχει προγραµµατισµός.

Και στην  περίπτωση της Καβάλας δεν  γν ώριζαν  οι αρµόδιοι ότι
δεν  έχ ει γίν ει συν τήρηση ή πότε έπρεπε ν α γίν ει συν τήρηση»
σηµείωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ και πρόσθεσε: «Εποµέν ως, έν α
γεν ικότερο πρόβληµα που αν τιµετωπίζουµε στη χ ώρα και πρέπει
ν α το δούµε είν αι η δηµιουργία εν ός ηλεκτρον ικού µητρώου που
ν α ξέρουµε όλοι οι αρµόδιοι και ν α γν ωρίζουν  και οι πολίτες και τα
ΜΜΕ και ν α βλέπετε πότε συν τηρήθηκε τελευταία η οποιαδήποτε
υποδοµή, αφού πρώτα τις έχ ουµε καταγράψει όλες, αλλά και πότε
είν αι η επόµεν η συν τήρηση και ποιαν ού ευθύν η είν αι [O]

Σήµερα δεν  υπάρχ ει ούτε µητρώο υποδοµών , ούτε µητρώο
συν τήρησης και καν είς δεν  ξέρει ποιος έχ ει την  ευθύν η. Έτσι οι
ευθύν ες συγχ έον ται και διαχ έον ται, όπως συµβαίν ει σε πολλά
πράγµατα σε αυτήν  τη χ ώρα».

Σε σχ ετική ερώτηση ο κ. Στασιν ός απάν τησε ότι «οι υποδοµές
στη χ ώρα συν τηρούν ται, αν  µου επιτρέπεται ο όρος, τυχ αία.
Όταν  και αν  εν διαφερθεί και αποφασίσει κάθε υπηρεσία που θεω-
ρεί εαυτόν  υπεύθυν ο για τη συν τήρηση. Τόσο για τις γέφυρες,
όπως και για άλλες υποδοµές, εµπλέκον ται οι δήµοι και οι περιφ-
έρειες από την  αυτοδιοίκηση, το κεν τρικό κράτος και σε πολλά οι
αν ών υµες εταιρείες του ∆ηµοσίου ή µη που ασχ ολούν ται».

«Το ίδιο συµβαίν ει και µε τα δηµόσια κτίρια, όπου έχ ει ελεγχ θεί
για θέµατα ασφαλείας µόν ο το 30% -περίπου- και σε αυτά περι-
λαµβάν ον ται όχ ι µόν ο γραφεία αλλά και σχ ολεία, ν οσοκοµεία και
άλλα κτίρια συν άθροισης κοιν ού» συµπλήρωσε ο πρόεδρος του
ΤΕΕ.

Ταυτοποιήθηκαν
δύο µέλη του 

«Ρουβίκωνα» τα
οποία προχώρησαν
σε έλεγχο στοιχείων

σε βάρος 
αστυνοµικών.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΣ EOD
ΣΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ

ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΙΣ
13,14,15,16 ΚΑΙ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΒΟΛΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ.

Βρήκε τον ιδιοκτήτη και του παρέδωσε το πόνι ο Σπύρος Μπρέµπος

Επέστρεψε, µε φρον τίδα του Αν τιδηµάρχ ου Σπύρου
Μπρέµπου, στον  ιδιοκτήτη του το πόν ι που είχ ε βρεθ-
εί, την  περασµέν η Τετάρτη 7 Νοεµβρίου 2018, ν α περ-
ιπλαν άται, χ αµέν ο στην  οδό Πην ειού. Ο Αν τιδήµα-
ρχ ος, που έχ ει ιδιόκτητο στάβλο µε άλογα, το φιλοξέν -
ησε µέχ ρι και το πρωί της ∆ευτέρας 12 Νοεµβρίου
2018, που διήρκεσε η αν αζήτηση του ιδιοκτήτη. Σε
σχ ετική αν ακοίν ωση του ∆ήµου επισηµαίν ον ται τα
ακόλουθα: Μετά το θόρυβο που προκλήθηκε από το
δηµοσίευµα του ΦΥΛΑΡΧΟΥ, ο ιδιοκτήτης επι-
κοιν ών ησε µε τον  Αν τιδήµαρχ ο Σπύρο Μπρέµπο, ο
οποίος, αφού πιστοποίησε, µε τη βοήθεια του Αν τιδ-
ηµάρχ ου Μιχ άλη Οικον οµάκη, ότι του αν ήκει το ζώο,
µπήκε στη διαδικασία επιστροφής του. 

Ο Σπύρος Μπρέµπος και ο ιδιοκτήτης µετέβησαν
µαζί στο Αστυν οµικό Τµήµα Άν ω Λιοσίων , όπου ο

δεύτερος υπέγραψε υπεύθυν η δήλωση ότι το ζώο
του αν ήκει, ότι  το παρέλαβε σώο κι αβλαβές κι
ότι εν τός µην ός θα προσκοµίσει στο Αστυν οµικό
Τµήµα Άν ω Λιοσίων  όλα τα ν οµιµοποιητικά έγγρ-
αφα.

Εν  συν εχ εία ο Αν τιδήµαρχ ος µετέφερε µε το
ειδικό όχ ηµα το ζώο στο σπίτι του ιδιοκτήτη.
Προηγουµέν ως διαδραµατίστηκαν  συγκιν ητικές
στιγµές στο στάβλο, όταν  το πόν ι αποχ ωρίστηκε
τα άλογα του Σπύρου Μπρέµπου. Ιδιαίτερη λύπη
για τον  αποχ ωρισµό αισθάν θηκαν  και τα µικρής
ηλικίας παιδιά του Αν τιδηµάρχ ου που δέθηκαν
µε το ζώο αυτές τις µέρες.

Τη χ αρά τους για την  αίσια έκβαση της υπόθε-
σης εξέφρασαν  οι Μιχ άλης Οικον οµάκης και
Σπύρος Μπρέµπος. 
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

5 ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

3 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

10  ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΙΕΚ µε Πιστο-
ποίηση κ΄ Επάρκεια Ακτινοπρο-
στασίας (Ε.Ε.Α.Ε)
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµαα--

ρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ

ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 
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Ακύρωσε το υπουργικό η Μέι, 
στον αέρα το σχέδιο για Brexit

Η πρωθυπουργός της Βρεταν ίας Τερέζα Μέι αναγκάστηκε
να ακυρώσει εχθες το σχέδιο να συγκαλέσει έκτακτο υπουρ-
γικό συµβούλιο για την έγκριση της συµφωνίας την οποία
εισηγείται για το Brexit, αποκάλυψε ο ειδησεογραφικός ιστότο-
πος The Independent.

Το περίγραµµα της συµφωνίας ενδέχεται να µην είναι έτοι-
µο πριν  από σήµερα  Τρίτη , κάτι που καθιστά ολοένα λιγό-
τερο πιθανό να συγκληθεί εντός του Νοεµβρίου έκτακτη
Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση
της συµφωνίας, κατά το δηµοσίευµα, που επικαλείται κυβε-
ρνητική πηγή.

Η Μέι αποφάσισε να µη γίνει το υπουργικό συµβούλιο
εξαιτίας της αντίστασης που συναντά στους κόλπους της
κυβέρνησής της και στις Βρυξέλλες το σχέδιό της. Η εξελιξη
απειλεί να εκτροχιάσει την υπό συζήτηση συµφωνία, κατά
τον Ιντιπέντεντ.

Παράλληλα ο βρετανός πρώην υπουργός Εξωτερικών
Μπόρις Τζόνσον απαίτησε για άλλη µια φορά από τις στήλες
της εφηµερίδας The Telegraph η Μέι να αλλάξει πορεία όσον
αφορά το Μπρέξιτ, κατηγορώντας τη ότι προσπαθεί να περά-
σει εξαναγκαστικά µια συµφωνία που θα διατηρήσει το ΗΒ
εντός της τελωνειακής ένωσης και θα σηµάνει την «ολοκληρ-
ωτική παράδοση», κατ' αυτόν, της χώρας µπροστά στις απαι-
τήσεις της ΕΕ.

Ο Τζόνσον, εµβληµατική µορφή της εκστρατείας υπέρ της
αποχώρησης από την ΕΕ, έχει ζητήσει επανειληµµένα από
την πρωθυπουργό να εγκαταλείψει το σχέδιό της, το λεγόµε-
νο Τσέκερς, κι αντ' αυτού να διαπραγµατευθεί µια καθαρή
έξοδο και τη σύναψη µιας συµφωνίας ελεύθερου εµπορίου
όπως αυτή ανάµεσα στις Βρυξέλλες και τον Καναδά.  Το
άρθρο του Τζόνσον δηµοσιεύθηκε λίγα εικοσιτετράωρα αφού
ο αδελφός του, ο Τζο Τζόνσον, επίσης βουλευτής των Τόρις,
παραιτήθηκε από το αξίωµα του υφυπουργού Μεταφορών
λόγω της διαφωνίας του µε την πρωθυπουργό για το Μπρέξιτ.
Ο Μπόρις Τζόνσον έγραψε ότι συµφωνεί µε τον αδελφό του
πως η συµφωνία που πάει να κλείσει η Μέι θα είναι «η
µεγαλύτερη αποτυχία» για την πολιτική του ΗΒ «από το
Σουέζ», αναφερόµενος στην απώλεια του ελέγχου της ∆ιώρυ-
γας τη δεκαετία του 1950.

«Στ' αλήθεια δεν µπορώ να το πιστέψω αλλά αυτή η κυβέρν-
ηση µοιάζει να βρίσκεται στο χείλος της ολοκληρωτικής παρά-
δοσης», ανέφερε ο πρώην ΥΠΕΞ στο εβδοµαδιαίο άρθρο του
στην συντηρητική εφηµερίδα. Κατά τον Τζόνσον, η συµφ-
ωνία που προωθεί η Τερέζα Μέι θα µετατρέψει το ΗΒ σε
«αποικία».

Περισσότεροι από 6 εκατ. Ρώσοι δεν 
µπορούν να ταξιδέψουν λόγω οφειλών

Απαγορεύσεις εξόδου από την χώρα λόγω οφειλών επιβ-
λήθηκαν σε περισσότερους από 6 εκατοµµύρια Ρώσους
πολίτες εντός του 2018, ανακοίνωσε σήµερα ο ∆ιοικητής
της Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας ∆ικαστικών Κλητήρων της
Ρωσίας Ντµίτρι Αρίστοφ, κατά την διάρκεια εισήγησης του
στην αρµόδια επιτροπή για ζητήµατα ασφαλείας και κατα-
πολέµησης της διαφθοράς

Η απόφαση για την απαγόρευση εξόδου από την χώρα
ισχύει για διάστηµα έξι µηνών στην περίπτωση που ο οφει-
λέτης δεν έχει εξοφλήσει τα χρέη του. Εάν τα έχει εξοφλή-
σει, εκδίδεται νέα απόφαση. Την πρώτη Νοεµβρίου ίσχυαν
2,9 εκατοµµύρια αποφάσεις, ενώ οι 6 εκατοµµύρια και
πλέον απαγορεύσεις εξόδου συν ιστούν, σύµφωνα µε τον
διοικητή της εν  λόγω υπηρεσίας, µια αύξηση κατά 62% σε
σχέση µε τις απαγορεύσεις εξόδου που τέθηκαν σε ισχύ
την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Μήνυµα Μακρόν σε Τραµπ & Πούτιν
για τον κίνδυνο του εθνικισµού

Μέρκελ και Μακρόν προασπίστηκαν την πολυµερή
προσέγγιση για την παγκόσµια ειρήνη

Επίκριση και αποδοκιµασία των εθν ικιστικών πολιτικών
το µήνυµα του Γάλλου προέδρου Εµανουέλ Μακρόν παρ-
ουσία 85 ηγετών από όλη την υφήλιο, υψηλών προσκεκ-
ληµένων από διεθνείς οργανώσεις, σήµερα από το Παρίσι

Επιδίωξη του  Γάλλου προέδρου όπως τον ίστηκε µε τις
εκδηλώσεις για την εκατονταετηρίδα της ανακωχής στον Α'
Παγκόσµιο πόλεµο να επικοινωνήσει το µήνυµα της επε-
τείου  της ειρήνης και όχι της όποιας πολεµικής ν ίκης.

Κάτω από τον γκρίζο παρισινό ουρανό και την ψιλή
βροχή, µία από τις εικόνες που θα µείνει σήµερα στη µνήµη
είναι η ποµπή των ηγετών του κόσµου, που στριγµωµένοι
ο ένας δίπλα στον άλλο κάτω από τις οµπρέλες τους, ανέ-
βηκαν µε τα πόδια τα τελευταία 100 µέτρα της λεωφόρου
των Ηλυσίων, πριν  φθάσουν στον κόκκινο τάπητα κάτω
από τα δύο υπόστεγα που είχαν τοποθετηθεί µπροστά
στην Αψίδα. Ήταν κοντά δύο ώρες πριν  από την έναρξη.

Από τη διεθνή αυτή ποµπή έλειπαν δύο, οι ισχυρότερ-
οι, ο Βλαντίµιρ Πούτιν  και ο Ντόναλντ Τραµπ, που έφθα-
σαν στις θέσεις τους µόνοι και καθυστερηµένοι.

Πύρινος εφιάλτης στην Καλιφόρνια,
δραµατική αύξηση των νεκρών

Π
άνω από 250.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή
να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σε µια τεράστια
έκταση κοντά στο Σακραµέντο, την πρωτεύουσα

αυτής της Πολιτείας των δυτικών ΗΠΑ, καθώς και στον
πασίγνωστο τουριστικό προορισµό Μαλιµπού

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους
εξαιτίας των πυρκαγιών που καταβρόχθισαν δεκάδες χιλιά-
δες στρέµµατα γης στην Καλιφόρνια, όπου οι άνεµοι σε
συνδυασµό µε την ξηρασία απειλούν να εξαπλώσουν
ακόµη περισσότερο τις φλόγες, σύµφωνα µε τις αρχές.

Ο νέος απολογισµός ξεπερνά τον υψηλότερο αριθµό
νεκρών που έχει θρηνήσει στην ιστορία της η Πολιτεία
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, ο οποίος ανάγεται στο 1933,
τόν ισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παρ-
αχώρησε την Κυριακή ο Κόρι Χόν ι, ο σερίφης της Κοµητείας
Μπιούτ.

Στο µεταξύ, πάνω από 250.000 άνθρωποι έχουν λάβει
εντολή να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σε µια τεράστια
έκταση κοντά στο Σακραµέντο, την πρωτεύουσα αυτής της
Πολιτείας των δυτικών ΗΠΑ, καθώς και στον πασίγνωστο
τουριστικό προορισµό Μαλιµπού.

Οι πυροσβέστες συνέχιζαν την Κυριακή τη µάχη για να
περιορίσουν τις δύο µεγαλύτερες πυρκαγιές, στα δύο άκρα
της Πολιτείας: την αποκαλούµενη Camp Fire, στην Κοµ-
ητεία Μπιούτ, στον βορρά· και τη λεγόµενη Woolsey Fire,
γύρω από το Λος Άντζελες και το Μάλιµπου, στον νότο,
όπου δύο πτώµατα βρέθηκαν στο εσωτερικό ενός αυτοκι-
νήτου.

∆ηµοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε άλλο ένα
πτώµα να µεταφέρεται µέσα σε µπλε σάκο από τις αρχές
στη Μαγκάλια, κοντά στην πόλη Πάρανταϊς, ενώ σωστικά
συνεργεία βρήκαν ένα θύµα κοντά σε πολλά αυτοκίνητα
πάνω σε έναν δρόµο κατά µήκος µιας φυτείας κάνναβης.

«Αυτή δεν είναι µια νέα κανον ικότητα, αυτή είναι µια νέα
έλλειψη κανον ικότητας. 

Και αυτή η νέα έλλειψη κανον ικότητας θα συνεχιστεί,
αναµφίβολα, για 10, 15, 20 χρόν ια», είπε ο κυβερνήτης της
Καλιφόρνιας Τζέρι Μπράουν κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου την Κυριακή.

«∆υστυχώς, η (O) επιστήµη µας λέει ότι η ξηρασία, η
ζέστη, όλοι αυτοί οι παράγοντες θα επιδεινωθούν» πρόσθ-
εσε, αναφερόµενος στις συνθήκες που συµβάλλουν στην
εξάπλωση καταστροφικών πυρκαγιών.

ΠΑΜΕ ΞΑΝΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ - Α.Σ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΑΝΕΤΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ
Έν α εύκολο απόγευµα ήταν  το προχ θεσιν ό για τον  Μεγαρικό . Οι παίχ τες του Γ.
Χατζή παίζον τας καταπληκτικό ποδόσφαιρο κυρίως στο 1ο ηµίχ ρον ο επικράτησαν
εύκολα του ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ µε το επιβλητικό 6-0 φτάν ον τας έτσι στην  3η θέση της
βαθµολογίας. Θα πρέπει ν α τον ίσουµε ότι ο Μεγαρικός δίν ει ευκαιρία σε ν έα παιδιά
ν α παίζουν  µπάλα και για του λόγου το αληθές ν τεµπούτο µε την  αν τρική που συν ο-
δεύτηκε µάλιστα και µε γκολ έκαν ε ο Λιακόπουλος γεν ν ηθείς το 2004 .Τα υπόλοιπα
γκολ για την  οµάδα µας πέτυχ αν  οι: Πετρόπουλος, Γεωργακής, ∆ασκαλάκης, ∆άλλας
, και Ελέζι . Συγχ αρητήρια στους παίκτες µας και στον  προπον ητή µας. 

Α.Σ. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή 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 µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος 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 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 γκαρσο-
νιέρα 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 οικόπε-
δο 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 & Ελευ-
σίνα. 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 Ασπρ-
όπυργος.
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@g-
mail.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 ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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 προϊόν-
των 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 στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος 

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

τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
-  Περιοχή  Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, για
γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας,
στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε θέα την  Εθνική

Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε θέση πάρκινγκ. 
Ενοίκιο 300 ευρώ. τηλέφωνο επικοινωνίας:

2105574070 & 6974668763

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

<<Ενοικιάζεται  ισόγειο  
κατάστηµα 63µ² επί της οδού Φυλής

8Α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 
6947-264784 και 6985066463>>.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Η ΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 15/12/2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6944475939 (ΩΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18:00-20:00µµ)

ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝ
ΤΑΣ ΤΗ

ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ.
6995524143 
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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

48

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
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ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Σ
ε µία από τις υψηλότερες θέσεις
στους φόρους ακίνητης περιουσίας
και ειδικά στους επαναλαµβανόµενο-

υς φόρους κατατάσσεται η Ελλάδα, σύµφωνα
µε µελέτη του ΙΟΒΕ. 

Ειδικότερα στους φόρους ακινήτων η
Ελλάδα έρχεται τέταρτη στην Ε.Ε., µετά από
χώρες µε πολύ ακριβές αγορές ακινήτων. 

Η Ελλάδα συγκεντρώνει 3,2% του ΑΕΠ
στους φόρους ακίνητης περιουσίας. Πρώτη
είναι η Γαλλία µε 4,7% του ΑΕΠ και ακολο-
υθούν η Βρετανία µε 4,3% και το Βέλγιο µε
3,6%.Στους επαναλαµβανόµενους φόρους
η Ελλάδα έρχεται τρίτη µε ποσοστό 2,8%
του ΑΕΠ. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Γαλ-
λία µε 3,3% του ΑΕΠ και ακολουθεί η Βρε-
τανία µε 3,1%

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα οι ετήσιες
επενδύσεις σε κατοικίες υποχώρησαν κατά
95,4% και διαµορφώθηκαν το 2017 σε 1,1
δισ., έναντι €24,8 δισ. το 2007. 

Σχεδόν το σύνολο της πτώσης των συνολικών
επενδύσεων για κατασκευαστικά έργα οφείλεται
στη συρρίκνωση των επενδύσεων σε κατοικίες

Οι επενδύσεις σε κατοικίες αντιστοιχούσαν το
2017 στο 0,6% του ΑΕΠ, έναντι 10,8% το 2007,
ενώ οι επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές διαµο-
ρφώθηκαν κοντά στο 2,0% το 2017

Η πτώση στις επενδύσεις σε κατοικίες περιόρ-
ισε το µερίδιό τους στις συνολικές επενδύσεις
από 41,6% το 2007 σε µόλις 4,6% το 2017

Οι επενδύσεις σε κατοικίες λειτουργούσαν
ενισχυτικά στο ΑΕΠ τα περισσότερα έτη πριν το
2007, ωστόσο µετά το 2008 η µείωσή τους συνέ

βαλε αρνητικά στη διαµόρφωση του ΑΕΠ, επι-
ταχύνοντας την πτώση του 

Η ύφεση επηρέασε τις επενδύσεις σε κατοικίες
σε όλη την Ευρώπη, ωστόσο η πτώση τους στην
Ελλάδα ήταν τριπλάσια

Η οικοδοµική δραστηριότητα – παρά τις διακ-
υµάνσεις του σχετικού δείκτη – είναι στάσιµη σε
πολύ χαµηλό επίπεδο

Ο αριθµός συναλλαγών ακινήτων συγκριτικά µε
το απόθεµα κατοικιών έχει υποχωρήσει δραµατι-
κά (στο 8‰), 4,5 φόρες κάτω από τα επίπεδα του
2005.

Ο δραστικός περιορισµός της ζήτησης για
ακίνητα οδήγησε – µεταξύ άλλων – σε µείωση των 

τιµών των διαµερισµάτων κατά
41% µεταξύ 2007 και 2017 (2η
µεγαλύτερη στην ΕΕ-28)

Οι τιµές των ακινήτων στην Ελλά-
δα υποχώρησαν ταχύτερα από το
κόστος κατασκευής, καθιστώντας
λιγότερο αποδοτική την κατασκευή
κτηρίων .

Η γενικευµένη τάση µείωσης των
τιµών των ακινήτων, όπως αυτή
που καταγράφεται στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια – µε δεδοµένο το
κόστος κατασκευής – αποδ-
υναµώνει τα κίνητρα κατασκευής
νέων κτηρίων και περιορίζει την
οικοδοµική δραστηριότητα

Η φορολογία ακινήτων αποτελεί 
την πιο συνηθισµένη µορφή 
φορολόγησης της περιουσίας

Οι φόροι περιουσίας συµβάλουν σε µικρότερο
ποσοστό στα συνολικά φορολογικά έσοδα συγκρ-
ιτικά µε τους φόρους στο εισόδηµα και την κατα-
νάλωση

Οι επαναλαµβανόµενοι φόροι στην ακίνητη
περιουσία συνιστούν το µεγαλύτερο τµήµα των
φόρων περιουσίας στην Ελλάδα και επιβάλλονται
κυρίως από την κεντρική κυβέρνηση 

Μεγάλος αριθµός φόρων και τελών στην Ελλά-
δα έχει ως φορολογική βάση την ακίνητη περιου-
σία. Η Ελλάδα κατατάσσεται σε υψηλές θέσεις
στους φόρους ακίνητης περιουσίας στην ΕΕ, και
ειδικά στους επαναλαµβανόµενους

ΙΙΟΟΒΒΕΕ::  ΤΤέέττααρρττηη  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  σσττοουυςς  φφόόρροουυςς  αακκιιννήήττωωνν
Στους επαναλαµβανόµενους φόρους η Ελλάδα έρχεται τρίτη µε ποσοστό 2,8% του ΑΕΠ


