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ΠΠρροοςς  υυλλοοπποοίίηησσηη  ηη  εεκκππόόννηησσηη  ττηηςς  ΜΜεελλέέττηηςς  κκαατταασσκκεευυήήςς  
για το νέο βιοκλιµατικό βρεφονηπιακό σταθµό
στην περιοχή Αεροδροµίου Ελευσίνας 

Μ
ε την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Ελευσίνας και Περιφέρειας Αττι-
κής, ξεκινά η διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης της Μελέτης κατασκευής νέου βιοκλιµατικού
βρεφονηπιακού σταθµού στο Ο.Τ. 386 στην περιοχή Αεροδροµίου του ∆ήµου µας. 

Ο νέος βιοκλιµατικός βρεφονηπιακός σταθµός θα είναι συνολικής επιφάνειας 1.050 τ.µ. (συµπερι-
λαµβανοµένου υπογείου) και θα είναι δυναµικότητας 80 βρεφών και νηπίων. 
Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 310.000 ευρώ (συµπεριλαµβάνονται απρ-
όβλεπτα και ΦΠΑ). Η µελέτη θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής. 

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: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018  

Ασπρόπυργος
Λιόσης Αν αστάσιος Κ. Ειρήν ης 2 & Αγίου

∆ηµητρίου, 2105580218

Ελευσίνα 
Παππά Ιωάν ν α Κ. Νέζη Νικολάου 44,

2105547707

Μάνδρα
Γκίν η Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον  Γρηγόρης Μικρογεύµατα, 2105550309

Άνω Λιόσια
Αεράκης Νικόλαος Λ. Αιγαίου Πελάγους 32,

Άνω Λιόσια, 2102470189

Αχαρνές

Στράγκα Μαρία Χ. Βενιζέλου Ελευθερίου 78, Έναντι
Ιερού Ναού Παναγίας Σουµελά, 2102440400

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.,  Φυλής 1 

& Πύλου,  ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και βροχή      

Η θερµοκρασία από 7 έως 14
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσµια Ηµέρα Μητρικής Γλώσσας

Παγκόσµια Ηµέρα του Ξεναγού
Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Αντιοχείας,

Ζαχαρίου πατριάρχου Ιεροσολύµων 

Πραγµατοποιήθηκε µε
πρόσκληση του Αντι-
περιφερειάρχη ∆υτι-

κής Αττικής κ. Βασιλείου Γιάν-
νη συνάντηση, µε αντικείµενο
τα προβλήµατα ρευµατοδότ-
ησης στον οικισµό του
Βλυχού, του ∆ήµου Μεγα-
ρέων, υπό το πρίσµα των
νέων ευνοϊκών ρυθµίσεων
που ανακοίνωσε η Κυβέρν-
ηση.

Στην συνάντηση συµµε-
τείχαν, ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων
κ. Σταµούλης Γρήγορης, η
Επιστηµονική Υπεύθυνη, από
το Κέντρο Ηµέρας για τους
Ροµά -  «ΚΛΙΜΑΚΑ», κ.
Χασιώτου Έφη, και εκπρόσω-
ποι του συλλόγου Ροµά από
το Βλυχό Μεγάρων, ενώ όπως
επισηµαίνεται σε σχετική ανα-
κοίνωση της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής, αν και κλήθηκε, δεν
παρευρέθηκε ο υπεύθυνος της ∆Ε∆∆ΗΕ κ. Μπουρέκας
Χαράλαµπος. 

Στη συνάντηση αναλύθηκε η νέα Κ.Υ.Α που αναφέρ-
εται στην επιδότηση επανασύνδεσης ηλεκτρικού
ρεύµατος λόγω οφειλών, οι προϋποθέσεις ένταξης
των δικαιούχων στο πρόγραµµα, η διαδικασία που
χρειάζεται, αλλά και οι εµπλεκόµενοι φορείς για την
υλοποίησή του.

Αποφασίστηκαν τα εξής:

1- ∆ηµιουργία επιτροπής των Ροµά, οι οποίοι θα διασφ-
αλίσουν τόσο την οµαλή επανεγκατάσταση των µετρητών
της ∆ΕΗ, όσο και την αποτροπή ρευµατοκλοπής, στο
εξής. 

2-  Προσφυγή του συνόλου των Ροµά, µέσω της νοµι-
κής υπηρεσίας του συλλογικού τους οργάνου, ΕΛΛΑΝ
ΠΑΣΣΕ, ώστε να µειωθούν τα πρόστιµα που αυθαίρετα
έχει, κατά τη γνώµη τους, επιβάλει η ∆Ε∆∆ΗΕ, µε στόχο
να γίνει βιώσιµο το χρέος τους. 

3-  Προτάθηκε η µεταφορά του πυλώνα της ∆ΕΗ από

τον οποίο ηλεκτροδοτείται η περιοχή, κοντά στην Τροχαία
Μεγάρων, ώστε να αποφευχθούν δολιοφθορές του. 

4- Σύσταση τριµελούς επιτροπής, µε απόφαση
δηµάρχου, η οποία θα δέχεται τις αιτήσεις των πολιτών
που εµπίπτουν στις προϋποθέσεις των δικαιούχων,
όπως ορίζει η Κ.Υ.Α.

5-  Να γίνουν παρεµβάσεις στη ∆Ε∆∆ΗΕ από την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση, ώστε να ρευµατοδοτηθεί η περιοχή του
Βλυχού, µε βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Στο περιθώριο της συνάντησης, συµφωνήθηκε και η
δηµιουργία ποδοσφαιρικής οµάδας, από νέους Ροµά της
περιοχής του Βλυχού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, από την πλευρά
του δήλωσε, πως υπάρχει πλέον πρόσφορο έδαφος για
να δοθούν επιτέλους λύσεις σε ένα σηµαντικότατο πρόβ-
ληµα που αντιµετωπίζουν οι κοινότητες Ροµά, που όµως,
προϋποθέτει τη συµµετοχή των ιδίων, ενώ µε κοινή επι-
στολή που απέστειλαν µε τον ∆ήµαρχο προς την διοίκηση
της ∆Ε∆∆ΗΕ, ζήτησαν τον ορισµό άλλου εκπροσώπου
της, προκειµένου να υλοποιηθούν τα ανωτέρω.

Συνάντηση στην Αντιπεριφέρεια µε αντικείµενο
την ηλεκτροδότηση στον οικισµό Βλυχό Μεγάρων

(Στη φωτογραφία ο χ ώρος π ου π ροβλέπ εται για την  αν έγερση)
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Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 
οι αιτήσεις στοιχείων 

ακινήτων για µερική ή ολική
καταστροφή από τις

πληµµύρες στην ∆. Αττική

Μέχρι και την 28.02.2018 παρατείνεται η προθεσµία
για υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής
για ολική ή µερική καταστροφή ακινήτων από τα έντονα
καιρικά φαινόµενα της 15ης Νοεµβρίου.

Ειδικότερα, η παράταση αφορά ακίνητα που βρίσκονται
στη ∆ηµοτική Ενότητα Μεγάρων του ∆ήµου Μεγάρων,
στη ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Περάµου του ∆ήµου Μεγα-
ρέων, στη ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας του ∆ήµου Ελευ-
σίνας και στη ∆ηµοτική Ενότητα Μάνδρας του ∆ήµου
Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτι-
κής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν υποστεί
ζηµιές από τα έντονα καιρικά φαινόµενα της 15.11.2017,
προκειµένου να αποτυπωθεί η πραγµατική κατάσταση
των ακινήτων αυτών µετά τις καταστροφές.

Περίπου 60 αρχαία έργα από την Εφορεία Αρχαιοτή-
των Αθηνών, την Εφορεία ∆υτικής Αττικής και το
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, θα εµπλου-

τίσουν την σπουδαία έκθεση «Ελευσίνα – Ελευσίνια
Μυστήρια». 

Η έκθεση θα στηθεί ώστε να µοιάζει µε το Τελεστήριο, το
χώρο στον οποίο εισέρχονταν οι µυηµένοι, ενώ στο διάδρο-
µο που οδηγεί προς την αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του
Μουσείου Ακρόπολης θα παρουσιαστούν φωτογραφίες της
Ιεράς Οδού, από την οποία περνούσε η πορεία των προσ-
κυνητών. 

Η έκθεση διαρθρώνεται σε δύο κύριες ενότητες µε τίτλους
«Ιερά Οδός» και «Ελευσίνα» κάθε µία από τις οποίες περι-
λαµβάνει επτά υποενότητες. Έτσι, οι επισκέπτες του Μου-
σείου θα γνωρίσουν καλύτερα το ¨Ελευσίνιο της Αθήνας», το
«Σπήλαιο του Πανός επί της Ιεράς Οδού», το «Ιερό του
Απόλλωνα στο ∆αφνί», τις «∆ύο µικρές λίµνες των Ρειτών –

αφιερωµένες στη ∆ήµητρα και την Κόρη», το «Ιερό της Αφροδίτης και του Έρωτα», τη «Γέφυρα του Αθη-
ναϊκού Κηφισού» και τη «Γέφυρα του Ελευσινιακού Κηφισού», το «Ανάκτορο του Τελεστηρίου της Ελευ-
σίνας», τον «Ιεροφάντη», τις «∆ιαδοχικές φάσεις του Τελεστηρίου – από την εποχή του Σόλωνα ως τα
Ρωµαϊκά χρόνια», τη «Φεύγουσα Κόρη», τους «Θεούς και ήρωες στην Ελευσίνα», τα «Αετωµατικά
γλυπτά του Ρωµαϊκού Ναού» και τη «Ρωµαϊκή Ελευσίνα». ∆ιάρκεια έκθεσης: 25/2 – 31/5/2018

Μέχρι 28/2 αιτήσεις ανέργων για πρόγραµµα 
κατάρτισης µε επίδοµα 1.471,60 ευρώ

ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
Περίπου 60 αρχαία έργα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων

∆υτικής Αττικής και το Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο Αθηνών, θα εµπλουτίσουν την σπουδαία έκθεση 

«Ελευσίνα – Ελευσίνια Μυστήρια». 

ΗΕλληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου & Επιχειρ-
ηµατικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο της Πράξ-
ης «∆ράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης,

συµβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους
18-24 ετών στον τοµέα του λιανικού εµπορίου» (κωδικός
ΟΠΣ:5007886), που εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθ-
ρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»
του ΕΣΠΑ 2014-2020, υλοποιεί δράσεις συµβουλευτικής
καθοδήγησης, κατάρτισης, πρακτικής και πιστοποίησης
των επαγγελµατικών προσόντων για 4.000 άνεργους
νέους, ηλικίας 18-24 ετών σε αντικείµενα του Λιανικού
Εµπορίου.

Ωφελούµενοι
∆ικαίωµα συµµετοχής στη ∆ράση έχουν άνεργοι

νέοι/νέες, που πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:
— Κατά την ένταξή τους στο πρόγραµµα (η παροχή

συµβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προ-
γράµµατος) οι ωφελούµενοι θα πρέπει να έχουν
συµπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχουν
υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους (24 έτη και 364
ηµέρες).

— Να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανέργων του
ΟΑΕ∆, ανεξαρτήτως αν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας ή
όχι

— Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ ∆ευτεροβάθµιας/
Μεταδευτεροβάθµιας/ Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

— Να µην έχουν τη µαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική
ιδιότητα.

— Να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο
έντυπο/φόρµα εξατοµικευµένης παρέµβασης και να
έχουν συµφωνήσει σε Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης πριν από
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων συµµετοχής.

Αµοιβή
Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες

θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση).
Το εκπαιδευτικό επίδοµα για κάθε ώρα θεωρητικής

κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33 ευρώ, ενώ το επίδοµα

πρακτικής άσκησης των ωφελουµένων αντιστοιχεί σε
3,20 ευρώ ανά ώρα. Η συνολική αξία του εκπαιδευτικού
επιδόµατος ανέρχεται σε 1.471,60 ευρώ (συµπεριλαµβα-
νοµένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατή-
σεων).

Αιτήσεις
Οι δυνητικοί ωφελούµενοι µπορούν να καταθέσουν

αίτηση συµµετοχής για τον Ε΄ Κύκλο του προγράµµατος
στην ειδικά διαµορφωµένη ηλεκτρονική πλατφόρµα
http://www.esee-emporio.gr στο αντίστοιχο πεδίο έως
28/02/2018 και ώρα 23:59:59.

Παράλληλα µε την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων,
οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ταχυδροµικώς
ή αυτοπροσώπως στην Ε.Σ.Ε.Ε. (Κτίριο ΙΝΕΜΥ/Ε.Σ.Ε.Ε.,
Πετράκη 8, ΤΚ 10563, ΑΘΗΝΑ), φάκελο µε τα δικαιολογ-
ητικά όπως περιγράφονται στην πρόσκληση, ώστε να
πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτηση τους και να
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους.

Καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής – κι όχι αποστο-
λής – των δικαιολογητικών από το πρωτόκολλο της
Ε.Σ.Ε.Ε., είναι η Πέµπτη 1 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.

ΜΕΝΙ∆Ι: Συνελήφθη 30χρονος 
για διακίνηση ναρκωτικών

µέσω κούριερ

Τ
ριαντάχρονος συνελήφθη, στις Αχαρνές, από αστυνο-
µικούς του τοπικού Τµήµατος Ασφαλείας, για διακίνηση
ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, µέσω εταιρείας ταχυµε-

ταφορών.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία, ο δράστης στις 14 Φεβρουαρίου
2018 παρέδωσε δέµα σε εταιρεία ταχυµεταφορών µε σκοπό
την αποστολή του στην Άρτα. Όπως διαπιστώθηκε, όµως, το
δέµα περιείχε 105,2 γραµµάρια ηρωίνης και 20 ναρκωτικά
χάπια, τα οποία κατασχέθηκαν.
Από την αστυνοµική έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης ταξίδε-
ψε από την Άρτα µε σκοπό να προµηθευτεί από την περ-
ιοχή των Αχαρνών ποσότητες ναρκωτικών τις οποίες στη
συνέχεια επιχείρησε να αποστείλει ταχυδροµικώς στον εαυτό
του. Το περασµένο Σάββατο εντοπίστηκε ο 30χρονος και
συνελήφθη την στιγµή που πήγε πάλι στο κατάστηµα, προ-
κειµένου να διευθετήσει θέµα που αφορούσε την αποστολή
του δέµατος.
Η αστυνοµία διαπίστωσε ότι ο δράστης, την τελευταία πεν-
ταετία, µε την ίδια τακτική, έστελνε δέµατα µε περιεχόµενο
ναρκωτικές ουσίες και αποδέκτη τον ίδιο, ενώ εξακριβώθηκε
ότι τα ναρκωτικά τα προµηθευόταν από τρία άτοµα (δύο
γυναίκες 47 και 51 ετών και έναν 39χρονο άνδρα) στην περ-
ιοχή των Αχαρνών, ενώ σε βάρος τους σχηµατίστηκε δικο-
γραφία.
Σηµειώνεται ότι η 47χρονη συνελήφθη πρόσφατα για κατοχή
ηρωίνης και έχει προφυλακιστεί, ενώ ο 30χρονος οδηγήθηκε
στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον
παρέπεµψε στον ανακριτή.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου
(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 
Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον του

super market Σκλαβενίτης. 
Επικοινωνία : 6946369359
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Ονέος Eυρωπαϊκός Kανονισµός για την προ-
στασία των προσωπικών δεδοµένων, το αντι-
κείµενο του γενικού κανονισµού, το κόστος µη

συµµόρφωσης, ποιους αφορά, ποιες υποχρεώσεις
ανακύπτουν, καθώς επίσης και τα προβλήµατα που πρέ-
πει να αντιµετωπιστούν, είναι τα βασικά θέµατα, τα οποία
πρόκειται να συζητηθούν στην ανοικτή  Εσπερίδα, που
διοργανώνει το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Πειραιώς, στο πλαίσιο της ενηµέρωσης των επιχειρή-
σεων – µελών, του την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018,
στις 17:30, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π.

Ο Eυρωπαϊκός Kανονισµός 2016/679 (General Data
Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις
27.04.2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρµογή για όλα
τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018,
διαµορφώνοντας ένα ενιαίο νοµικό πλαίσιο, χωρίς την
ανάγκη ψήφισης εθνικής νοµοθεσίας και καταργώντας
την υφιστάµενη νοµοθεσία. 

Αφορά όλες τις ιδιωτικές και δηµόσιες επιχειρήσεις,
καθώς και τις κρατικές αρχές, που µε οποιονδήποτε
τρόπο συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και εν γένει
διαχειρίζονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα
πελατών, σχετιζόµενων µε τους πελάτες τους, εργαζοµέ-
νων, συνεργατών ή άλλων φυσικών προσώπων. Ως εκ
τούτου, υπόκεινται στην τήρησή του όλες οι  επιχειρήσεις,
εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα δεδο-
µένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες.

Η διαµόρφωση ενός ενιαίου νοµικού πλαισίου για την
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στα κράτη µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτει µια σειρά περιορισµών
και νέων υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις σχετικά µε: 

1. Την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων σε
όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την
καταστροφή τους, 

2. Τη δυνατότητα µεταφοράς τους σε άλλες χώρες, 
3. την προστασία των δικαιωµάτων των φυσικών

προσώπων, 
4. Την ασφάλεια (εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθε-

σιµότητα) των προσωπικών δεδοµένων και 
5. Τις ενέργειες γνωστοποίησης, που οφείλει να κάνει η

επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης.
Όσον αφορά στο κόστος µη συµµόρφωσης, σε

περίπτωση παράβασης προβλέπονται σηµαντικά
αυξηµένα πρόστιµα, που ανάλογα µε το είδος και το
µέγεθός της, φθάνουν έως τα 20 εκατοµµύρια ευρώ ή το
4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών. 

Οι επιχειρήσεις και οργανισµοί που υπόκεινται
στην τήρηση του κανονισµού θα πρέπει:

1.Να τηρούν τις βασικές αρχές προστασίας των προ-
σωπικών δεδοµένων, δηλαδή να τα συλλέγουν για
συγκεκριµένο νόµιµο σκοπό και µόνο όσα εξ’ αυτών είναι
απαραίτητα,

2. Να µην τα υποβάλουν σε περαιτέρω επεξεργασία
κατά τρόπο ασύµβατο µε το σκοπό, να τα επικαιροποι-
ούν,

3. Να τα αποθηκεύουν για το µικρότερο δυνατό χρονικό
διάστηµα που απαιτείται, να λαµβάνουν - κατά περίπτω-
ση - την ελεύθερη και σαφή συγκατάθεση των φυσικών
προσώπων,

4. Να τα µεταφέρουν σε χώρες εκτός Ε.Ε. µόνον υπό
συγκεκριµένες προϋποθέσεις, να δίνουν πρόσβαση στα
προσωπικά δεδοµένα σε συνεργάτες τους µόνον υπό

συγκεκριµένες συνθήκες και εφόσον αυτοί αποδεικνύουν 
τη συµµόρφωσή τους µε το νέο κανονισµό,
5. Να αναπτύξουν ηλεκτρονικά εργαλεία για την έγκαι-

ρη και δωρεάν ανταπόκριση σε αιτήµατα για: Ανάκληση
της συγκατάθεσης, πρόσβαση στα δεδοµένα, διόρθωση
των δεδοµένων, διαγραφή των δεδοµένων, περιορισµό
της επεξεργασίας, παράδοση των δεδοµένων σε ηλεκτρ-
ονική µορφή, µεταφορά των δεδοµένων σε άλλο φορέα.

6. Να γνωστοποιούν κατάλληλα και εγκαίρως στα φυσι-
κά πρόσωπα τα δικαιώµατά τους να εξασφαλίζουν την
ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων σε όλο τον κύκλο
ζωής τους,

7. Να τηρούν σε αρχείο και να γνωστοποιούν κάθε παρ-
αβίαση των δεδοµένων εντός 72 ωρών στην Αρχή Προ-
στασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στα
φυσικά πρόσωπα µε απευθείας ενηµέρωση ή δηµόσια
ανακοίνωση,

8. Να αποδεικνύουν ότι τηρούν όλες τις απαιτήσεις του
Κανονισµού.

Στο πλαίσιο του νέου κανονισµού, µεταξύ των προβ-
ληµάτων, που πρέπει να αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις,
είναι: ακριβή γνώση για το ποια δεδοµένα συλλέγουν και
επεξεργάζονται σε κάθε φάση των δραστηριοτήτων τους,
ακριβή καθορισµό και διαχωρισµό των επιχειρησιακών
αναγκών, συστηµατικό έλεγχο για την κάλυψη των απαι-
τήσεων του κανονισµού σε κάθε στάδιο επεξεργασίας
των δεδοµένων, αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται
να οδηγήσουν σε παραβίαση των προσωπικών δεδοµέ-
νων, µε αποτέλεσµα βαρύτατες οικονοµικές κυρώσεις και
επιπτώσεις στην εταιρική φήµη, λήψη αποτελεσµατικών
ψηφιακών µέτρων για τον περιορισµό του κινδύνου παρ-
αβιάσεων του κανονισµού κ.α.

«ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Ένοπλη ληστεία µε 
πυροβολισµούς στην    
Αγορά του Ρέντη
Έν οπλη ληστεία µε πυροβολισµούς

σηµειώθηκε το πρωί της Καθαράς ∆ευ-
τέρας στην  Αγορά Καταν αλωτή του
Ρέν τη.

Σύµφων α µε τις πρώτες πληροφο-

ρίες, άγν ωστοι, ν τυµέν οι µασκαράδες,
εισέβαλαν  λίγο µετά τις 7 το πρωί της
Καθαράς ∆ευτέρας σε ψαράδικο και
υπό την  απειλή όπλου, αφού πυρ-
οβόλησαν  στον  αέρα για εκφοβισµό,
άρπαξαν  όσα χ ρήµατα υπήρχαν  στο
ταµείο και στη συν έχ εια τράπηκαν  σε
φυγή.

Μέχ ρι στιγµής, δεν  έχ ει γίν ει γν ωστό
το χ ρηµατικό ποσό που απέσπασαν .

Πυρκαγιά µε νεκρό στις Εργατικές Κατοικίες Περιστερίου

Ένας άνθρωπος µεγάλης
ηλικίας εντοπίστηκε νεκρός
από πυροσβέστες, µετά από
πυρκαγιά που ξέσπασε, και
κατά την επιχείρηση κατάσβε-
σης, νωρίς το πρωί της Καθ-
αράς ∆ευτέρας, σε διαµέρι-
σµα του τρίτου ορόφου εργα-
τικών κατοικιών, που
βρίσκονται  επί  της οδού
Αισώπου στο Περιστέρι.

Το αρµόδιο ανακριτικό
τµήµα της Πυροσβεστικής
έχει αναλάβει την διερεύνηση
των αιτιών του τραγικού
αυτού γεγονότος.
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Με χορό, διασκέδαση,
πολλά παιχνίδια και
αποκριάτικη διάθεση

από µικρούς και µεγάλους πραγ-
µατοποιήθηκαν, παρουσία του
∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παπ-
πού, οι αποκριάτικες εκδηλώσεις
στις ∆ηµοτικές Ενότητες Ζεφ-
υρίου και Φυλής το Σάββατο 17
Φεβρουαρίου 2018. 

∆ηµότες κάθε ηλικίας συµµε-
τείχαν ενεργά στα αποκριάτικα
δρώµενα στις δύο ∆ηµοτικές Ενότητες και απέδει-
ξαν τη διάθεσή τους να µασκαρευτούν, να γελά-
σουν και να διασκεδάσουν αποχαιρετώντας ευδιά-
θετα το Τριώδιο. 

Στο Ζεφύρι, µικροί και µεγάλοι, µασκαρεµένοι και
µη, κατέκλυσαν το Πάρκο «Κώστας Λιάρος», το
οποίο για περισσότερο από τρεις ώρες κινήθηκε σε
αποκριάτικους ρυθµούς. Το κέφι άφθονο, η διάθε-
ση στα ύψη, έντονη µουσική, χαρούµενα γέλια,
ζωηρές φωνούλες και εντυπωσιακές στολές έδω-
σαν χρώµα και ήχο στο Πάρκο Λιάρος. 

Εντυπωσιακές µεγαλοφιγούρες Μίνιονς, Ντόναλ-
ντ Ντακ και µασκαρεµένες… Αρκούδες, µαζί µε
Νεράιδες, Ροµπέν των ∆ασών και Κλόουν ξεσήκω-
σαν τα παιδιά τα οποία ξεφάντωσαν στο χορό και
τα παιχνίδια. Αποκριάτικο survivor και διαγωνισµός
«Ελλάδα έχεις ταλέντο» ήταν µερικά από τα
παιχνίδια που ψυχαγώγησαν τα παιδιά, τα οποία
έκαναν ουρές για να συµµετάσχουν, ενώ οι νικητές
του διαγωνισµού «Γρήγορος σαν αστραπή», κέρδι-
σαν από έναν χαρταετό, δώρο του ∆ήµου Φυλής.

Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν τα παιδιά και για τα
εργαστήρια παιδικών κατασκευών, δηµιουργώντας
πολύχρωµα αεροπλανάκια, φανταστικές κάρτες,
και παιχνιδιάρικους κολιέδες, ενώ είχαν την ευκαι-
ρία να «συµπληρώσουν» τις χαριτωµένες και ευφ-
άνταστες στολές τους µε face painting. 

Με ενθουσιασµό, εξάλλου, ξεφάντωσαν τα παι-
διά και στα τεράστια, χρωµατιστά φουσκωτά
παιχνίδια, ενώ απόλαυσαν δωρεάν ποπ κορν και
µπισκότα βουτηγµένα στο σιντριβάνι σοκολάτας,
την ώρα που οι µεγάλοι γευόντουσαν ζεστό κρασί. 

Οι αποκριάτικες δραστηριότητες για τους λιλι-
πούτειους δηµότες ολοκληρώθηκαν στο Ζεφύρι µε
το παραδοσιακό Αποκριάτικο Γαϊτανάκι. 

Αποκριάτικος «πυρετός» επικράτησε και στην
∆ηµοτική Ενότητα Φυλής. Ο Μίκη, η Μίνι, η Νερα-
ΐδα, τα Μίνιος, το λιοντάρι και ο Ροµπέν των ∆ασών
υποδέχθηκαν µε χορό και τραγούδι στην Πλατεία
∆ηµαρχείου µικρούς και µεγάλους. 

Ο µεγάλος φουσκωτός παιδότοπος, που φέτος
για πρώτη φορά «επισκέφθηκε» τη Χασιά, ξετρέ

λανε τους µικρούς δηµότες που είχαν καταφτά-
σει στην πλατεία από νωρίς το πρωί. Οι µεγαλοφι-
γούρες χόρεψαν και φωτογραφήθηκαν µε µικρούς
και µεγάλους. Μαλλί της γριάς, σιντριβάνι σοκολά-
τας, µπισκότα, καλλιτεχνικό εργαστήρι, face paint-
ing, γήπεδα µπάσκετ και ποδοσφαίρου µετέτρεψαν
την πλατεία σε ένα τεράστιο και πανέµορφο παιδό-
τοπο.  Οι εκπλήξεις όµως είχαν και συνέχεια αφού
στο πρόγραµµα συµπεριλαµβανόταν και µάγος. Τα
κόλπα και τα µαγικά που παρουσιάστηκαν καθήλω-
σαν το κοινό ενώ κάθε φορά που ο µάγος ζητούσε
βοηθό γινόταν πανζουρλισµός αφού όλοι ήθελαν
να γίνουν για λίγο µάγοι. 

Στο παραδοσιακό έθιµο της Αποκριάς, το γνωστό
γαϊτανάκι, µε τις πολύχρωµες κορδέλες του
«µπλέχτηκαν» τα παιδιά και οι µεγαλοφιγούρες για
να πλέξουν µε δεξιοτεχνία το χορό της Αποκριάς.
Όλοι έφυγαν αργά το µεσηµέρι ευχαριστηµένοι,
χορτάτοι από παιγνίδι και γλυκίσµατα και µε έναν
χαρταετό στα χέρια, δώρο του ∆ήµου Φυλής για
την Καθαρά ∆ευτέρα. 

ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ 
Ο ΓΓ ΤΟΥ ΚΚΕ ∆ΗΜ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Κούλουµα στο Χαϊδάρι για τον γενικό γραµµατέα του ΚΚΕ ∆ηµήτρη Κουτσούµπα. Παραδοσικά, ανάµεσα σε
πολίτες που πέταξαν αετό και γεύτηκαν παραδοσικά εδέσµατα της ηµέρας. Από τη γιορτή δεν έλειψαν τα τρα-
γούδια µε τον ∆ηµήτρη Κουτσούµπα να σέρνει και πάλι το χορό.

Το µήνυµα του ∆ηµήτρη Κουτσούµπα από το Χαϊδάρι. 
«Τέτοια µέρα που είναι σήµερα, εδώ, από το ∆ήµο Χαϊδαρίου και µε τον ∆ήµαρχο µαζί, γιορτάζουµε τα Κούλουµα. Να
ευχηθούµε χρόνια πολλά σε όλους και όλες, αγωνιστικά µε αισιοδοξία, να κατακτήσουµε και να κερδίσουµε αυτά που
µας αξίζουν, αυτά που αξίζουν στο λαό µας και αυτά που του ανήκουν»

Ξεφάντωσαν µικροί και µεγάλοι καρναβαλιστές στα αποκριάτικα δρώµενα σε Ζεφύρι και Φυλή

Ανατίναξαν ΑΤΜ στο Μενίδι

Οι δράστες πήραν τις κασετίνες 
µε τα χρήµατα και διέφυγαν

Μια από τις σπείρες που «χτυπούν» µηχανήµατα
ΑΤΜ έδρασε πάλι, στις Αχαρνές, αυτή τη φορά.
Χρησιµοποίησαν πιθανώς διοχέτευση αερίου.
Ειδικότερα, άγνωστοι δράστες ανατίναξαν, στις
3.55 τα ξηµερώµατα, ΑΤΜ που βρίσκεται στην
πρόσοψη τράπεζας στη λεωφόρο ∆εκελείας 27,
πιθανότατα µε διοχέτευση αερίου. 
Στο σηµείο βρέθηκαν µία µπαταρία αυτοκινήτου
και ένα κοµµάτι λάστιχο. 
Οι δράστες πήραν τις κασετίνες µε τα χρήµατα και
διέφυγαν. Η αστυνοµία διενεργεί έρευνες για τον
εντοπισµό και τη σύλληψή τους.



Πολίτες Αγ. Αναργύρων-Καµατερού: Nα σταµατήσει η
παραχώρηση εκτάσεων του πάρκου Τρίτση στο ∆. Ιλίου

«Να σταµατήσουν άµεσα οι εργασίες της κοινής επιτρο-
πής του Φορέα ∆ιαχείρισης του Πάρκου Τρίτση και του
∆ήµου Ιλίου, που θα οδηγήσουν στον κατακερµατισµό και
κατάτµηση του χώρου» ζητούν µε ανακοίνωσή τους
πολίτες των Αγίων Αναργύρων – Καµατερού οι οποίοι
σύστησαν επιτροπή πρωτοβουλίας για αυτό το σκοπό.

∆ιαβάστε την ανακοίνωση:

«Τους τελευταίους µήνες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη µια απαράδεκτη διαδικασία παραχώρησης περίπου 40 στρεµ-
µάτων, εκτάσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων, (που θα διευκολύνει την κατασκευή και άλλων εγκαταστάσεων), από
τον Φορέα ∆ιαχείρισης του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς τον ∆ήµο Ιλίου για χρήση και
εκµετάλλευση.

Σκοπός του Φορέα ∆ιαχείρισης είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση και εκπαίδευση των πολιτών και
µαθητών, καθώς και η ανάδειξη της ιδιαίτερης αξίας του πρασίνου εντός του αστικού ιστού.Ο φορέας διαχείρισης του
Πάρκου οφείλει να ενεργεί κάθε πράξη για τη σαφή οριοθέτηση και διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα του δηµοσίου
κτήµατος «Πάρκο Τρίτση», καθώς και για την προστασία αυτού από κάθε είδους παράνοµη και αυθαίρετη κατάληψη,
χρήση ή κατάτµηση. Ο φορέας διαχείρισης του Πάρκου σύµφωνα µε το ΦΕΚ 4414 9/8/2016 Αρ.53§2 ανέλαβε ως αποκ-
λειστική χρήση και εκµετάλλευση τον χώρο και ως εντολοδόχος του Ελληνικού ∆ηµοσίου, εκτός των άλλων υποχρ-
εώσεών του, οφείλει να ενεργεί κάθε πράξη για τη σαφή οριοθέτηση, περίφραξη και ενοποίηση του δηµοσίου κτήµα-
τος «Πάρκο Τρίτση».

Ο φορέας οφείλει να εισηγηθεί, σε περίπτωση αµφισβητούµενων ορίων ή καταπατήσεων, εγγράφως προς την Εται-
ρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου, την άσκηση των δικαιωµάτων της και την έκδοση πρωτόκολλων διοικητικής αποβολής.

Ζητάµε να σταµατήσουν άµεσα οι εργασίες της κοινής επιτροπής του Φορέα ∆ιαχείρισης του Πάρκου Τρίτση και του
∆ήµου Ιλίου, που θα οδηγήσουν στον κατακερµατισµό και κατάτµηση του χώρου.

Οι χρήσεις που υφίσταται σήµερα, προτείνεται να παραµείνουν ενεργές αλλά µε την απευθείας έγκριση & σύµφωνη
γνώµη του Φορέα διαχείρισης του πάρκου, στον οποίο και ανήκουν ιδιοκτησιακά οι χώροι. Οι αθλητικές δραστηριότ-
ητες που πραγµατοποιούνται σήµερα πρέπει να πάρουν έγκριση για συνέχισή τους η οποία πρέπει να διασφαλιστεί,
από τον Φορέα ∆ιαχείρισης του Πάρκου Τρίτση και όχι από τον ∆ήµου Ιλίου.

Πολίτες των Αγίων Αναργύρων – Καµατερού συστήσαµε επιτροπή πρωτοβουλίας µε σκοπό να παρέµβουµε για την
ακύρωση εφαρµογής τέτοιων πολιτικών στο δήµο µας.

Η πρωτοβουλία απευθύνει κάλεσµα σε κάθε πολίτη να καταθέσει τις απόψεις, τον προβληµατισµό του, καθώς και
παρόµοια ζητήµατα που αφορούν την πόλη και τους κατοίκους της, στα οποία πιστεύει ότι πρέπει να παρέµβουµε και
κυρίως να συµµετέχει σε αυτήν.»

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Α.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
protobouliaagionkamaterou@gmail.com
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Γ
ια την  15η συν εχ ή
Κυριακή της Τυριν ής
τηρήθηκε ο διαγων ι-

σµός πετάγµατος αερόστα-
του στα Μέγαρα µε περισ-
σότερες από 130 συµµε-
τοχ ές.

Το χ άρτιν ο αερόστατο
είν αι µια ιδιοκατασκευή
από κόλλες χ αρτί και έχ ει
σχ ήµα σάκου ή κάτι παρό-
µοιο. Γεµίζεται µε θερµό
αέρα, ο αέρας διατηρείται µε τη βοήθεια
µιας εστίας φωτιάς και έτσι µε απλά
βήµατα οι κατασκευαστές κατορθών ουν
ν α υπερν ικήσουν  τη βαρύτητα κάν ον -
τάς το ν α πετάξει.

Το πέταγµα του αερόστατου αποτελεί
παράδοση κάτι λιγότερο από 100 χ ρό-
ν ων  στα Μέγαρα και κατά τα περισσότε-
ρα χ ρόν ια τηρείτο κατά την  περίοδο των
Χριστουγέν ν ων . Κατά τα τελευταία δεκα-
πέν τε χ ρόν ια η ΕΟΜ Κούρος αν έλαβε
πρωτοβουλία ν α διατηρήσει την  παρά-
δοση του πετάγµατος αλλά καθιέρωσε το
πέταγµα ν α περιλαµβάν εται στις αποκρ-
ιάτικες εκδηλώσεις.

Ταυτόχ ρον α ο Κούρος διοργαν ών ει
κάθε χ ρόν ο σχ ολές κατασκευής αερο-
στάτου όπου µε σύγχ ρον α υλικά αλλά
παραδοσιακό τρόπο διδάσκει στους
ν έους τον  τρόπο της κατασκευής.

Στις 18 Φεβρουαρίου, µε σύµµαχ ο την
άπν οια, τα περισσότερα από τα 130 και
πλέον  αερόστατα πέταξαν . Άλλα χ άθη-
καν  στην  ατµόσφαιρα, άλλα αποµα-
κρύν θηκαν  για λίγο και περι-
συλλέχ τηκαν  για ν α ξαν απετάξουν  και
άλλα κάηκαν  στην  απογείωση.

Ο ουραν ός γέµισε από τις πολύχ ρωµες
κατασκευές όπου είδαµε και ορισµέν α µε
το δικό τους κοιν ων ικό, συν τεχ ν ιακό ή
εµπορικό µήν υµα.

Επιλέγουµε την  πρωτοβουλία του
Παν αγιώτη Σκλαβούν ου ο οποίος µε
µέλη της οικογέν ειάς του κατασκεύασε
αερόστατο µε θέµα διαµαρτυρία κατά της
εξόρυξης βωξίτη στα Γεράν εια.

Στο τέλος η κριτική επιτροπή του
Κούρου απέν ειµε διακρίσεις στο
µεγαλύτερο αερόστατο, στο µικρότερο
και σε αυτό που πέταξε πιο µακριά.

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  ττιιµµάά  
ττηηνν  ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ΗΗµµέέρραα  ΠΠοοίίηησσηηςς  2211

ΜΜααρρττίίοουυ,,  µµεε  ΕΕρραασσιιττέέχχννεεςς  --  ΠΠοοιιηηττέέςς!!!!!!

Το νέο ∆Σ του Συλλόγου 
Κρητών Αχαρνών

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκλογικής
διαδικασίας, οι 11 πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι
που θα συγκροτήσουν το νέο ∆Σ του Συλλόγου
Κρητών Αχαρνών για την επόµενη διετία, είναι οι
εξής (µε αλφαβητική σειρά µαζί µε τον αριθµό
ψήφων που έλαβαν):
Αγκριθαράκης Γεώργιος του Κων/νου - 41
Γιαλεδάκη Άρτεµις του Ευστρατίου - 67
Γιαννούλης ∆ηµήτριος του Γεωργίου - 98
Ζεάκης ∆ηµήτριος του Εµµανουήλ - 58
Καλαϊτζάκης Στυλιανός του Ιωάννη - 55
Μαλαδάκης Εµµανουήλ του Μαρίνου - 123
Πετρακάκης Ιωάννης του Γεωργίου - 35
Σαββάκης Ιωάννης του Εµµανουήλ - 30
Σταυρουλιδάκη Ελένη (Νίτσα) του Νικολάου - 65
Τζαγάκης Αριστείδης (Άρης) του Μιχαήλ - 58
Φουκαράκης Νικόλαος του Ιωάννη - 121
Οι αρµοδιότητες του καθενός θα καθοριστούν

στην µεταξύ τους συνεδρίαση, µέσα στις επόµε-
νες µέρες.
Οι υποψήφιοι που θα απαρτίζουν την Ελεγκτική

Επιτροπή έλαβαν (µε αλφαβητική σειρά):
Σηφάκης Γεώργιος του Λαοκράτη - 103
Σιράγας Γεώργιος του Βενιζέλου - 36
Τσιµπογιάννης ∆ηµήτριος του Νικολάου - 62

ΑΑεερρόόσστταατταα  γγέέµµιισσαανν  ττοονν  οουυρρααννόό  σστταα  ΜΜέέγγααρραα
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια η ΕΟΜ Κούρος ανέλαβε

 πρωτοβουλία να διατηρήσει την παράδοση του πετάγµατος αλλά και
να περιλαµβάνεται στις αποκριάτικες εκδηλώσεις.
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«Γολγοθάς» η επιστροφή των εκδροµέων: 
Ουρές χιλιοµέτρων πριν τα διόδια της Ελευσίνας 

Ο
υρά 20 χιλιοµέτρων
σχηµατίσθηκε το απόγευµα
της Καθαράς ∆ευτέρας πριν

τα διόδια της Ελευσίνας αλλά και
µετά  ενώ ασυνείδητοι οδηγοί µπλό-
καραν και τη ΛΕΑ . Την κίνηση επι-
δείνωσε το γεγονός ότι φέτος δεν
απαγορεύτηκε η κυκλοφορία φορτ-
ηγών για να διευκολυνθεί η επιστρ-
οφή, όσων απέδρασαν για το τριή-
µερο. 

Από νωρίς το απόγευµα η κίνηση
ήταν πολύ αυξηµένη τόσο στην
εθνική οδό Αθηνών - Λαµίας όσο και
στην Αθηνών - Κορίνθου. 

Τα αυτοκίνητα κινούνταν µε πολύ χαµηλές ταχύτητες ενώ το µεγαλύτερο πρόβληµα δηµιουργήθηκε  πριν από τους
σταθµούς διοδίων. Ειδικά στην Ελευσίνα η ουρά πριν τα διόδια έφτανε τα 20 χλµ., αλλά το µποτιλιάρισµα συνεχίζον-
ταν και µετά από αυτά. 

Σαν να µην έφταναν όλα αυτά ασυνείδητοι οδηγοί µπλόκαραν και τη ΛΕΑ µε αποτέλεσµα η κίνηση να «παγώσει»
για πολλά χιλιόµετρα και η τροχαία να µην µπορεί να επέµβει. 

Οι µεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίσθηκαν το βράδυ της ∆ευτέρας ονται στην Κορίνθου - Αθηνών στο ύψος της
Κακιάς Σκάλας και στον Ισθµό της Κορίνθου, ενώ στην Αθηνών - Λαµίας τα προβλήµατα ξεκινούν στο ύψος των
διοδίων Αφιδνών.

Αυξηµένα ήταν φυσικά τα µέτρα της Τροχαίας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, µε σκοπό την ασφαλή µετακίνηση
των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων και δυστυχηµάτων.  Ωστόσο, φέτος δεν απαγορεύτηκε η
κίνηση των φορτηγών µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ακόµη µεγαλύτερο µποτιλιάρισµα.

ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ Α.Σ. ΕΛΕΥΣΙΣ 
Στην ∆ιεθνή ∆ιοργάνωση '' 5nd 
European King of Taekwon-Do ''

Μ
ε µεγάλη επιτυχ ία ολοκληρώθηκε η συµµετοχ ή
του Συλλόγου Α.Σ. ΕΛΕΥΣΙΣ, στην  ∆ιεθν ή ∆ιο-
ργάν ωση '' 5nd European King of  Taekwon-Do ''

που πραγµατοποιήθηκε για πέµπτη συν εχ όµεν η χ ρο-
ν ιά ,στην  Πόλη της Θεσσαλον ίκης µε την  συµµετοχ ή
1300 αθλητών  από 13 χ ώρες

Οι αθλητές που αγων ίστηκαν  ήταν  :
Λουρδής Βασίλης, ∆ιαµαν τής Φίλιππος, Κλουβάτος

Φίλιππος , Φουρν αράκη Παν αγιώτα, Παπακων σταν -
τίν ου Γιάν ν ης

Την  1η θέση κατέκτησε ο Παπακων σταν τίν ου Γιάν -
ν ης, µετά από 5 αγών ες κερδίζον τας Έλλην ες και ξέν ο-
υς αν τιπάλους

Την  3η θέση κατέκτησε η αθλήτρια Παν αγιώτα Φουρ-
ν αράκη

Συγχ αρητήρια στους αθλητές της πόλης για την  εξαιρ-
ετική τους παρουσία απηύθυν ε και ο δήµαρχ ος Γιώρ-
γος Τσουκαλάς .
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Σε «κυνήγι» είσπραξης φόρων θα πρέπει να
επιδοθεί η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων
(ΑΑ∆Ε) το 2018, µε το σύνολο να φτάνει στα 48,1

δισ. ευρώ. Υψηλούς στόχους για την είσπραξη
ληξιπρόθεσµων οφειλών µε όπλα τις κατασχέσεις και
τους πλειστηριασµούς βάζει το υπουργείο Οικονοµικών,
ενώ φέρνει και ρυθµίσεις για πληρωµή του φόρου
εισοδήµατος σε 6 από 3 µηνιαίες δόσεις.

Σύµφωνα µε τους ποσοτικούς στόχους είσπραξης που
έθεσε στην ΑΑ∆Ε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης 

Τσακαλώτος, συνολικά από άµεσους φόρους η Ανεξάρτ

ητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων πρέπει να εισπράξει το
τρέχον έτος 20,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13,3 δισ. 

ευρώ από τον φόρο εισοδήµατος φυσικών και νοµικών
προσώπων και τα 3,3 δισ. ευρώ από τους φόρους στην
περιουσία. Από τους έµµεσους φόρους η Εφορία καλείται
να εισπράξει 27,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15,8 δισ.
ευρώ από τον ΦΠΑ και τα 9,7 δισ. ευρώ από τους φόρους
κατανάλωσης.

Για τον φόρο εισοδήµατος στα σχέδια του υπουργείου
Οικονοµικών είναι να φέρει µε νοµοθετική ρύθµιση την
πληρωµή σε 6 µηνιαίες δόσεις αντί για 3 διµηνιαίες 

δόσεις, όπως ισχύει τα τελευταία χρόνια. Με αυτόν τον
τρόπο η πληρωµή θα γίνεται κάθε µήνα από τον Ιούλιο
έως τον ∆εκέµβριο (αντί για διµηνιαίες τον Ιούλιο, τον
Σεπτέµβριο, τον Νοέµβριο).

Για τον ΕΝΦΙΑ όµως δεν θα αλλάξει κάτι, καθώς θα
παραµείνει η πληρωµή σε 5 µηνιαίες δόσεις, µε την 1η να
λήγει τον Σεπτέµβριο και την τελευταία τον Ιανουάριο.

Επίσης, η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, όπως
αναφέρει το ΒΗΜΑ, θα προχωρήσει σε νέες
διασταυρώσεις όπου οι παραβάτες είναι αντιµέτωποι µε
αφαίρεση πινακίδων, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας,
χρηµατικό πρόστιµο αλλά και ποινικές κυρώσεις. 

Το ύψος του χρηµατικού προστίµου έχει καθοριστεί σε
100 ευρώ για δίκυκλα οχήµατα έως 250 κ.εκ., 150 ευρώ
για δίκυκλα οχήµατα από 251 κ.εκ. και άνω, 200 ευρώ για
αυτοκίνητα έως 1.000 κ.εκ. και 250 ευρώ για αυτοκίνητα
από 1.001 κ.εκ. και άνω.

«Γερό χαρτί» στην αύξηση των εσόδων θα
αποτελέσει και εφέτος ο ΕΝΦΙΑ, ο φόρος µε τα
µεγαλύτερα ποσοστά εισπραξιµότητας.

Να σηµειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι τον πρώτο µήνα
του 2018 ο προϋπολογισµός του κράτους εµφάνισε
πρωτογενές πλεόνασµα 1,88 δισ. ευρώ λόγω της
σηµαντικής αύξησης των εσόδων, κανείς δεν µπορεί να
είναι βέβαιος ότι αυτή η καλή εικόνα θα συνεχιστεί και
τους επόµενους µήνες.

ΠΠΡΡΟΟΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΝΝΑΑ  ΕΕΙΙΣΣΠΠΡΡΑΑΧΧΘΘΟΟΥΥΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΣΣΣΣΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑ  
Πληρωµή φόρου εισοδήµατος σε 6 αντί 3 µηνιαίες δόσεις

Το ανταποδοτικό τέλος 
για τους πωλητές Λαϊκών 
Αγορών της Αττικής

Στον καθορισµό του ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλουν οι πωλητές Λαϊ-
κών Αγορών και καθορισµός ποσοστού απόδοσης επί του ανταποδοτικού
τέλους προς τις Οµοσπονδίες Πωλητών Λαϊκών Αγορών προχώρησε η Περ-

ιφέρεια Αττικής . Σύµφωνα µε απόφαση που εκδόθηκε σε ΦΕΚ η περιφέρεια Αττι-
κής καθορίζει το ηµερήσιο ανταποδοτικό τέλος που θα καταβάλλουν οι πωλητές
των λαϊκών αγορών Αττικής στην Περιφέρειας Αττικής στο ποσό των 4,00 ευρώ.
Επίσης καθορίζει ποσοστό 5% επί του ανωτέρω ανταποδοτικού τέλους των 4,00
ευρώ, ήτοι το ποσό των 0,19 ευρώ, να αποδίδεται από την Περιφέρεια Αττικής
στις Οµοσπονδίες Πωλητών Λαϊκών Αγορών Αττικής.



Νέες οδηγίες για τις 12 δόσεις των 
µη ληξιπρόθεσµων στην εφορία

Ν
έες οδηγίες για τις αλλαγές στην  «πάγια» ρύθµιση των  12 δόσεων  µε την  οποία
είναι δυνατή η υπαγωγή στην  εν  λόγω ρύθµιση και των  βεβαιωµένων  µη ληξιπρ-
όθεσµων  οφειλών  στην  εφορία εξέδωσε η ΑΑ∆Ε µε εγκύκλιο της

Σύµφωνα µε την  εγκύκλιο µε αυτόν  τον  τρόπο εν ισχύεται η φορολογική συνείδηση των
φορολογουµένων , οι οποίοι βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία, ωστόσο, επιθυµούν  να
τακτοποιήσουν  τις βεβαιωµένες στη Φορολογική ∆ιοίκηση οφειλές τους και πριν  παρέλθει
η νόµιµη προθεσµία καταβολής τους.

Ειδικότερα στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των  βεβαιωµένων  (κατά
Κ.Ε.∆.Ε. και Κ.Φ.∆.) στη Φορολογική ∆ιοίκηση (∆.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέν τρα) ληξιπρόθε-
σµων , έως και την  ηµεροµην ία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλών  που δεν  έχουν
τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο (αναστολή πληρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη νοµοθετική
ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων  οφειλών ). Στις οφειλές αυτές συγκαταλέ-
γονται και τυχόν  οφειλές υπέρ τρίτων  (Ν.Π.∆.∆. κλπ.), εφόσον  δεν  ορίζεται διαφορετικά.

Στη ρύθµιση δύνανται να υπαχθούν , εφόσον  αιτηθεί ο οφειλέτης οι βεβαιωµένες, έως
την  ηµεροµην ία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν  σε διοικητική ή δικα-
στική αναστολή και οι βεβαιωµένες µη ληξιπρόθεσµες, έως και την  ηµεροµην ία υποβολής
της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση, οφειλές ή δόσεις οφειλών  σύµφωνα µε τη ν έα τροπο-
ποίηση.

Στην  εγκύκλιο επισηµαίν εται ότι στην  περίπτωση που υπάρχουν  περισσότερες των
µία βεβαιωµένες µη ληξιπρόθεσµες οφειλές, ο αιτών  δύναται να επιλέξει, κατά την  ηµεροµ-
ην ία της αίτησης, την  υπαγωγή στη ρύθµιση µιας ή περισσοτέρων  εξ' αυτών  ή δόσεων
αυτών .Με τη ν έα τροποποίηση ο οφειλέτης δύναται να υπαγάγει τις ν έες οφειλές του στη
Φορολογική ∆ιοίκηση σε πρόγραµµα τµηµατικής καταβολής πριν  λήξει η νόµιµη προθεσµία
καταβολής τους, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των  διατάξεων  της υπο-
παρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν .4152/2013.

TToo  EEuurrooggrroouupp  ππάάγγωωσσεε  ττηη  δδόόσσηη  εενν  µµέέσσωω
έένντταασσηηςς  γγιιαα  ττοουυςς  ππλλεειισσττηηρριιαασσµµοούύςς

Ο
ι ηλεκτρον ικοί πλειστηριασµοί είναι ένα από τα δυο προαπαιτούµενα που εκκρ-
εµούν  αλλά και η βασική αιτία για να παγώσει µέχρι τα µέσα Μαρτίου η δόση των
5,7 δισ. ευρώ. Το άλλο είναι η απόφαση του ΣτΕ για την  επένδυση στο Ελλην ικό,

η οποία αναµένεται να εκδοθεί µέχρι το τέλος του µήνα.
Οι ηλεκτρον ικοί πλειστηριασµοί παραµένουν  το µεγάλο αγκάθι για την  κυβέρνηση και

προχθες µάλιστα άναψαν  φωτιές στη συνεδρίαση του Eurogroup µε τον  επικεφαλής της
ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι να επιρρίπτει ευθύνες στην  ελλην ική κυβέρνηση για την  καθυστέρη-
ση. Το σχόλιο αυτό προκάλεσε την  έκρηξη του Ευκλείδη Τσακαλώτου αλλά και την  έκπληξη
των  συναδέλφων  του στο Eurogroup οι οποίοι έχουν  συνηθίσει τον  Ελληνα υπουργό
Οικονοµικών  να επιδεικνύει υποµονή και ήπια συµπεριφορά.

Από το προχθεσινό Eurogroup o Ευκλείδης Τσακαλώτος έφυγε χωρίς την  δόση αλλά
έλαβε αυστηρό µήνυµα να τρέξουν  όσο πιο γρήγορα γίν εται οι ηλεκτρον ικοί πλειστηριασµοί
ακινήτων  κόκκινων  δανειοληπτών .

Από σήµερα 21 Φεβρουαρίου οι πλειστηριασµοί περνάνε στην  ηλεκτρον ική εποχή. Θα
διενεργούνται αποκλειστικά ηλεκτρον ικά ενώ από την  Πρωτοµαγιά θα ξεκινήσουν  και οι
ηλεκτρον ικοί πλειστηριασµοί για τους οφειλέτες προς το ∆ηµόσιο.

Η µετάπτωση στο καθεστώς των  ηλεκτρον ικών  πλειστηριασµών  γίν εται µε πιο γρήγορ-
ους ρυθµούς και ήδη έχουν  αναρτηθεί 1.726 πλειστηριασµοί µε επισπεύδουσες κυρίως
τράπεζες από 825 που ήταν  στις 5 Φεβρουαρίου.

Η νέα πραγµατικότητα για τους κόκκινους δανειολήπτες θα φανεί τους επόµενους
µήνες. Τουλάχιστον  7.000 ηλεκτρον ικοί πλειστηριασµοί θα πρέπει να έχουν  γίν ει από τις
τράπεζες µέχρι τον  Σεπτέµβριο, ενώ τουλάχιστον  6.000 ακόµα θα πρέπει να ακολουθή-
σουν  στο διάστηµα Οκτωβρίου-∆εκεµβρίου 2018. Αυτό προβλέπει το χρονοδιάγραµµα που
έχουν  θέσει οι δανειστές στις τράπεζες. Παράλληλα σχεδιάζονται και οι αλλαγές στο νόµο
Κατσέλη µε βασικότερη προϋπόθεση για την  προστασία της πρώτης κατοικίας να αποτε-
λεί η άρση του τραπεζικού απορρήτου του αιτούντος. Επίσης η αίτησή του θα απο-
ρρίπτεται αν  αποδειχθεί δόλος εκ µέρους του (µεταβίβαση ή πώληση ακινήτων  σε συγγε-
νείς, απόκρυψη οικονοµικών  και περιουσιακών  στοιχείων , πτώχευση εταιρείας κ.λπ.).
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

ΝΝεεκκρρόόςς  6633χχρροοννοοςς  σσεε  ττρροοχχααίίοοΝΝεεκκρρόόςς  6633χχρροοννοοςς  σσεε  ττρροοχχααίίοο
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοσσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Η
τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν
σύµφωνα µε την Αστυνοµία, η µοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο
άτυχος άνδρας προσέκρουσε σε φορτηγό, κάτω από αδιευ-

κρίνιστες µέχρι στιγµής συνθήκες. 
Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 63χρονος έχασε τη ζωή του. Για τα
αίτια του τροχαίου δυστυχήµατος διενεργείται προανάκριση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                            
Ν.Π.∆.∆ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «Η ΠΑΡΝΗΘΑ»

Άν ω Λιόσια  12/12/2017
Aριθ.πρωτ.. 1071

Ταχ. ∆/ν ση : Αιγαίου Πελάγους
(Πάρκο Πόλης),

Άν ω Λιόσια  ∆ηµοτικό Κολ-
υµβητήριο 
Τ.Κ: 133 41
Πληροφ ορίες:  Kων /ν α Νικο-

λοθαν άση 
Τηλέφ ων ο: 210- 24 84 453 -

2484942
Φάξ: 210- 24 83 143
e-mail :  athlitiko.ken@hot-

mail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ
1 / 2018

για τη σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΟ ΝΠ∆∆ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 
«Η ΠΑΡΝΗΘΑ»

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του

Ν. 2527/1997,  όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί και ισχύουν.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν. 2190/1994, όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί και ισχύουν.

3.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,
όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.

4.Την υπ’ αριθµ. 49/23-3-2017
απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Νοµικού
Προσώπου.

5.Την υπ' αριθµ. πρωτ. οικ.
28660/28-08-2017  Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (A∆Α:
67ΨΡ465ΧΘ7-Π7Ι),  σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 107 του
ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α /́31-7-
2017). 

6. Την υπ’ αριθµ.
153/19-10-2017 απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµι-
κού Προσώπου.

7. Την υπ' αριθµ. πρωτ.
93996/33270/17-11-2017  απόφ-
αση του Συντονιστή της Αποκεντρ-
ωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.

Αν ακοιν ών ει

Τη σύν αψη σύµβασης µίσθω-
σης έργου µε συν ολικά έξι (6)
άτοµα για την  κάλυψη αν αγκών
του ΝΠ∆∆ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
«Η ΠΑΡΝΗΘΑ», που εδρεύει στα
Άν ω Λιόσια, µε αν τικείµεν ο την
εκτέλεση του έργου: «Συµβάσεις
µίσθωσης έργου για υπηρεσίες
αθλητισµού από έσοδα προερχό-
µεν α από αν τίτιµο» συν ολικής
διάρκειας έως δώδεκα (12)
µήν ες. 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα
απασχοληθεί αν ά τόπο εκτέλε-
σης, ειδικότητα και διάρκεια
σύµβασης ο εξής αριθµός ατό-
µων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα
αν τίστοιχα απαιτούµεν α (τυπικά
και τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας
για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται
αναλυτικά στο «Παράρτηµα ανα-
κοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης
Έργου (ΣΜΕ)», µε σήµανση έκδοσης
«04-10-2016»  (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I.,
ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εµπειρίας τους οφείλουν
να προσκοµίσουν όλα τα  απαιτούµε-
να από την παρούσα ανακοίνωση και
το «Παράρτηµα ανακοινώσεων
Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)»,
µε σήµανση έκδοσης «04-10-2016»,
δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ
του ανωτέρω Παραρτήµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση
της ανακοίνωσης 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνω-
σης, η οποία πρέπει να περιέχει
υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα
τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του
Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δηµο-
σιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµα-
διαίες τοπικές εφηµερίδες του νοµού
Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε
περίπτωση που εκδίδεται µία εφηµε-
ρίδα (ηµερήσια ή εβδοµαδιαία) η
δηµοσίευση θα γίνει στην εφηµερίδα
αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνω-

σης µαζί µε το «Παράρτηµα ανα-
κοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης
Έργου (ΣΜΕ)» να γίνει στο κατάστηµα
της υπηρεσίας µας, στα παραρτήµατα
αυτής και στο χώρο των ανα-
κοινώσεων του δηµοτικού καταστήµα-
τος του δήµου Φυλής. Θα συνταχθεί
και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο
φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21
παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως
ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθ-
ηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail:
sme@asep.gr είτε στο 
fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή
αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να

συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε
µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη
από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά
µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
«Η ΠΑΡΝΗΘΑ», Αιγαίου Πελάγους,
Πάρκο Πόλης T.K. 13341, Άνω Λιό-
σια υπόψιν κας Κωνσταντίνας Νικο-
λοθανάση (τηλ. επικοινωνίας: 210
2484 453). Στην περίπτωση αποστο-
λής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το
εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε
βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτή-

σεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολο-
γιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει
από την επόµενη ηµέρα της τελευ-
ταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής
της στο κατάστηµα της υπηρεσίας
µας, στα παραρτήµατα αυτής και στο
χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν µεταγενέστερη της
δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανω-
τέρω προθεσµία λήγει µε την παρέ-
λευση ολόκληρης της τελευταίας
ηµέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόµο,
εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργά-
σιµη,  τότε η λήξη της προθεσµίας
µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα. 
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητή-

σουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυ-
νση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακο-
λουθώντας από την κεντρική σελίδα
τη διαδροµή: Πολίτες � Έντυπα –
∆ιαδικασίες � ∆ιαγωνισµών
Φορέων�Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)• γ) στα
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρ-
ονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της
διαδροµής: Σύνδεσµοι � Ανεξάρτητες
και άλλες αρχές �ΑΣΕΠ θα οδηγηθ-
ούν στην κεντρική σελίδα του δικτυα-
κού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω
της διαδροµής: Πολίτες � Έντυπα –
∆ιαδικασίες � ∆ιαγωνισµών
Φορέων�Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)•

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη
υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία µας  επεξεργαστεί

τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους
κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του
νόµου (όπως αναλυτικά αναφέρονται
στο Παράρτηµα της ανακοίνωσης). Η
κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της
οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη
σύναψη της σύµβασης µίσθωσης
έργου, πραγ

µατοποιείται ως εξής: 
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι

υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια
προσόντα της ειδικότητας και ακολο-
υθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α ,́ Β΄
επικουρίας κ.ο.κ.). 
2. Η κατάταξη µεταξύ των υποψ-

ηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα
(κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά
φθίνουσα σειρά µε βάση τη συνολική
βαθµολογία που συγκεντρώνουν από
τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατά-
ταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική
ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθµός
ανήλικων τέκνων, µονογονεϊκή ιδιότ-
ητα, βαθµός τίτλου σπουδών, εµπει-
ρία).
3. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψ-

ηφίων στη συνολική βαθµολογία
προηγείται αυτός που έχει τις περισσό-
τερες µονάδες στο πρώτο βαθµολο-
γούµενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας)
και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που
έχει τις περισσότερες µονάδες στο
δεύτερο κριτήριο (αριθµός τέκνων
πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω
καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κρι-
τήρια, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων
καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση
πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η

υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργό-
τερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη
λήξη της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες
κατάταξης των υποψηφίων στα κατα-
στήµατα των γραφείων µας, τους
οποίους πρέπει να αποστείλει άµεσα
για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτ-
ησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.
11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το
οποίο θα υπογραφεί από δύο (2)
υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το
πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθηµε-
ρόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail:
sme@asep.gr  είτε στο fax: 210
6467728 ή 213 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται

στους ενδιαφερόµενους η άσκηση
ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθ-
εσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµε-
νες ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει
από την επόµενη ηµέρα της ανάρτ-
ησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή
αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή
απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6,
Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και,
για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται
από αποδεικτικό καταβολής παραβό-
λου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθ-
εί είτε µέσω της εφαρµογής του ηλεκ-
τρονικού παραβόλου (e-παράβολο),
βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από
∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
(∆.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να ανα-
γράψει τον αριθµό του παραβόλου
στην ένσταση και να καταβάλει το
αντίτιµο του ηλεκτρονικού παραβό-
λου µέχρι τη λήξη προθεσµίας υπο-
βολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση
που η υποβληθείσα ένσταση γίνει
δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφ

εται στον ενιστάµενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο

ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιµων ηµε-
ρών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και
των δικαιολογητικών των υποψηφίων
που έχουν υποβάλει ένσταση κατά
των πινάκων κατάταξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόλ-
ηση  
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη

σύµβασης µίσθωσης έργου µε τους
επιλεγέντες υποψηφίους αµέσως µετά
την κατάρτιση των πινάκων κατάταξ-
ης. Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων
βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ  ́ένσταση
ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται
ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτε-
λείται υποχρεωτικά από το φορέα,
ενώ λύεται η σύµβαση µίσθωσης
έργου µε τους υποψηφίους οι οποίοι
δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει
της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι
αυτοί λαµβάνουν τις αποδοχές που
προβλέπονται για την απασχόλησή
τους έως την ηµέρα της λύσης της
σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζ-
ηµίωση από την αιτία αυτή.
Απασχολούµενοι που αποχωρούν

πριν από τη λήξη της σύµβασής τους,
αντικαθίστανται µε άλλους από τους
εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον
πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι

που επιλέγονται είτε κατόπιν αναµόρ-
φωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε
λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων
υποψηφίων, απασχολούνται για το
υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρο-
νικό διάστηµα και µέχρι
συµπληρώσεως της εγκεκριµένης
διάρκειας της σύµβασης µίσθωσης
έργου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί
και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων
Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ)» µε σήµανση έκδοσης «04-
10-2016», το οποίο περιλαµβάνει: i)
οδηγίες για τη συµπλήρωση της
αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης µε
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4, σε
συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετι-
κά µε τα προσόντα και τα βαθµολο-
γούµενα κριτήρια κατάταξης των
υποψηφίων σύµφωνα µε τις
ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις•
και ii) τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται για την έγκυρη συµµετοχή
τους στη διαδικασία επιλογής. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν
πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό,
µέσω του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκρι-
µένα µέσω της ίδιας διαδροµής που
ακολούθησαν και για την αναζήτ-
ηση του εντύπου της αίτησης,
δηλαδή: Κεντρική σελίδα ��
Πολίτες ��Έντυπα – ∆ιαδικασίες ��
∆ιαγωνισµών Φορέων�� Μίσθ.
Έργου (ΣΜΕ)•

Ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆

Γεώργιος Μαυροειδής 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
(αν ά κωδικό απασχόλησης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός 
απασχόλ-
ησης

Τόπος εκτέλε-
σης

Ειδικότητα ∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

101 Κολυµβητήρ-
ιο ∆ήµου
Φυλής  
Άν ω Λιόσια 

ΠΕ  Κ.Φ.Α
Γυµν αστές 
Ειδικότητα 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Έως 12
µήν ες

2

102 Κολυµβητήρ-
ιο ∆ήµου
Φυλής  
Άν ω Λιόσια 

ΠΕ  Κ.Φ.Α
Γυµν αστές 
Ειδικότητα 
Προσαρµο-
σµέν η Κιν ητική
Αγωγή 

Έως 12
µήν ες

1

103 Κολυµβητήρ-
ιο ∆ήµου
Φυλής  
Άν ω Λιόσια

∆Ε    Ναυα-
γοσώστες
(Πισίν ας)

Έως 12
µήν ες

3

Κωδικός 
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούµεν α (τυπικά & τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα

101 Πτυχίο ή δίπλωµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ειδικότητας Κολύµβησης ή Υδατο-
σφαίρισης ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδα-
πής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

102 Πτυχίο ή δίπλωµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού µε ειδίκευση - κατεύθυνση στην Προ-
σαρµοσµένη Κινητική Αγωγή ή στην Άσκηση σε ειδικούς πληθυσµούς ή στην Ειδική Αγωγή ή στην
Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυµναστική ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδα-
πής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

103 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και 
β) Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ή Πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισµένης ναυαγοσωστικής σχολής από
την οικεία Λιµενική Αρχή ή Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή.

Οι υποψήφ ιοι για τους κωδικoύς απασχόλησης 101  και 102  πρέ-
πει ν α είν αι ηλικίας από 18 έως 65 ετών .
Οι υποψήφ ιοι για τον  κωδικό απασχόλησης 103 πρέπει ν α είν αι

ηλικίας από 18 έως 45 ετών .

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των  υποψηφ ίων  καθορίζεται µε βάση τα

ακόλουθα κριτήρια:
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∆∆∆∆ εν  κρύβει την  αν ησυχ ία του για την
πορεία που καταγράφει η επιδηµία της
ιλαράς στη χ ώρα µας, ο πρόεδρος του
ΚΕΕΛΠΝΟ Θεόφιλος Ρόζεν µπεργκ, ο

οποίος επισηµαίν ει σε συν έν τευξη του στο Αθην αϊκό
και Μακεδον ικό Πρακτορείο ότι «η επιδηµία δεν  φαίν ε-
ται ν α σταµατάει καθώς υπάρχ ουν  θύλακες του
πληθυσµού µε αν επαρκή εµβολιαστική κάλυψη».

Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ τον ίζει πως είν αι
σηµαν τική η εφαρµογή εµβολιασµού σε άτοµα που
ζουν  ή εργάζον ται σε κλειστές κοιν ότητες και εκφράζει
την  ελπίδα πως «η κιν ητοποίηση και οι εµβολιασµοί σε
όλη τη χ ώρα θα συν τελέσουν  καταλυτικά στον  έλεγχ ο
της επιδηµίας, ώστε ν α µην  τεθεί θέµα εφαρµογής
υποχ ρεωτικού εµβολιασµού».

Όπως επισηµαίν ει, κακώς ο πληθυσµός πιστεύει ότι
η ιλαρά είν αι µία παιδική ασθέν εια, καθώς «οι εν ήλικες
ν οσούν  µεν  πιο σπάν ια από ιλαρά, αλλά σοβαρότερα
από τα παιδιά», τον ίζον τας πως «περίπου το 30%
των  περιπτώσεων  ιλαράς θα παρουσιάσουν  µια ή
περισσότερες επιπλοκές, που είν αι συχ ν ότερες σε
παιδιά ηλικίας κάτω των  5 ετών  και σε εν ήλικες άν ω
των  20 ετών »

Εξηγεί πως µερικές φορές, οι επιπλοκές αυτές µπορ-
εί ν α προκαλέσουν  ακόµα και τον  θάν ατο, αν αφέρ-
ον τας ότι από την  αρχ ή της επιδηµίας µέχ ρι σήµερα
έχ ουν  σηµειωθεί τρεις θάν ατοι σε αν εµβολίαστα ή
ατελώς εµβολιασµέν α άτοµα µε το εµβόλιο της ιλαράς.

Το γεγον ός ότι οι θάν ατοι αφορούσαν  άτοµα αν εµ-
βολίαστα ή ατελώς εµβολιασµέν α, σύµφων α µε τον  κ.
Ρόζεν µπεργκ «υπογραµµίζει την  αν άγκη της χ ορήγ-
ησης 2 δόσεων  εµβολίου έν αν τι της ιλαράς».

«Η πλειον ότητα των  κρουσµάτων  ιλαράς του γεν ι-
κού πληθυσµού ελλην ικής υπηκοότητας ήταν  εν ήλικες
άν ω των  25 ετών » , σχ ολιάζει µε αφορµή και το τελευ-
ταίο θαν ατηφόρο κρούσµα της ν όσου που αφορούσε
µια 35χ ρον η γυν αίκα που είχ ε εµβολιαστεί µεν  αλλά
µόν ο µε µία δόση. Εκτιµά τέλος ότι θα πρέπει ν α δοθεί
έµφαση στην  ολοκλήρωση του εµβολιασµού στους
εργαζόµεν ους στο χ ώρο της Υγείας για ν α προστατε-
υθούν  οι ίδιοι και οι ασθεν είς τους.

Το πλήρες κείµεν ο της συν έν τευξης του προέδρου
του ΚΕΕΛΠΝΟ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τον  Μ. Κεφαλογιάν -
ν η, έχ ει ως εξής:

Τι σας ανησυχεί περισσότερο στο ΚΕΕΛΠΝΟ,
εσάς και τους επιστήµονες, από τα συνεχιζόµενα
κρούσµατα ιλαράς; Εκτιµάτε ότι υπάρχει σοβαρή
πιθανότητα η κατάσταση να ξεφύγει;

Στη χ ώρα µας είν αι σε εξέλιξη επιδηµία ιλαράς, σε
συν έχ εια της µεγάλης επιδηµίας ιλαράς που έχ ει 

εκδηλωθεί στην  Ευρώπη από το 2016. Όµως, η
επιδηµία δεν  φαίν εται ν α σταµατάει καθώς υπάρχ ουν
θύλακες του πληθυσµού µε αν επαρκή εµβολιαστική
κάλυψη. Τα επίπεδα της εµβολιαστικής κάλυψης στη
χ ώρα µας και οι εµβολιασµοί που πραγµατοποιούν ται,
παρέχ ουν  έν α αίσθηµα ασφάλειας σχ ετικά µε τον
έλεγχ ο της επιδηµικής έξαρσης.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ βρίσκεται σε εγρήγορση και σηµειών ει
ότι η εξέλιξη της επιδηµίας παρακολουθείται συστηµα-
τικά και αν άλογα µε την  πορεία της δίν ον ται κατευθυ-
ν τήριες οδηγίες µε βάση τα εκάστοτε επιδηµιολογικά
δεδοµέν α σε συν εργασία µε τα εθν ικά και ευρωπαϊκά
αρµόδια επιστηµον ικά όργαν α (υπουργείο Υγείας,
Εθν ική Επιτροπή Εµβολιασµών , ECDC κλπ).

Σε ποιές πληθυσµιακές οµάδες θα πρέπει να
δοθεί έµφαση όσον αφορά την πρόληψη και γιατί;

Αν αφορικά µε την  πρόληψη της ν όσου µέσω εµβο-
λιασµού, η Εθν ική Επιτροπή Εµβολιασµών  συστήν ει
τον  εµβολιασµό µε 2 δόσεις εµβολίου ιλαράς των  βρε-
φών , παιδιών , εφήβων  και εν ηλίκων  που έχ ουν  γεν -
ν ηθεί µετά το 1970, δεν  έχ ουν  ιστορικό ν όσου και
δεν  έχ ουν  εµβολιαστεί µε τις απαραίτητες δόσεις.

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι σε πληθυσµούς µεταν αστών
και προσφύγων  που διαµέν ουν  σε Κέν τρα Φιλοξεν ίας
Προσφύγων /Μεταν αστών  έχ ει εφαρµοστεί και
συν εχ ίζεται, κατά προτεραιότητα, εµβολιασµός έν αν τι
της ιλαράς

Καθώς η επιδηµία ιλαράς αφορά κυρίως µικρά παιδιά
από κοιν ότητες Ροµά, που στην  πλειον ότητα τους
είν αι αν εµβολίαστα, έµφαση στην  πρόληψη θα πρέπει
ν α δοθεί σε αυτή την  ευαίσθητη πληθυσµιακή οµάδα.
Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι σε πληθυσµούς µεταν αστών
και προσφύγων  που διαµέν ουν  σε Κέν τρα Φιλοξεν ίας
Προσφύγων /Μεταν αστών  έχ ει εφαρµοστεί και
συν εχ ίζεται, κατά προτεραιότητα, εµβολιασµός έν αν τι
της ιλαράς, δεδοµέν ου ότι οι πληθυσµοί αυτοί λόγω των
ειδικών  συν θηκών  διαβίωσης και του συγχ ρωτισµού
µπορεί ν α αποτελέσουν  εστία επιδηµικής έξαρσης.
Επιπλέον , δεδοµέν ης της εµφάν ισης κρουσµάτων  ιλα-
ράς σε επαγγελµατίες υγείας είν αι επιβεβληµέν ος ο άµε-
σος εµβολιασµός αυτών , για την  προστασία των  ιδίων
και των  ασθεν ών  τους. Γεν ικά είν αι σηµαν τική η εφα-
ρµογή εµβολιασµού σε άτοµα που ζουν  ή εργάζον ται
σε κλειστές κοιν ότητες.

Οι περισσότεροι πιστεύουµε πως η ιλαρά είναι
µια παιδική ασθένεια, η οποία ελάχιστα προσβάλει
ενήλικες και δεν είναι τόσο επικίνδυνη ώστε να
οδηγήσει κάποιον στο θάνατο. Είναι λάθος αυτή η
πεποίθηση;

Ναι, η αν τίληψη αυτή είν αι εσφαλµέν η. Η ιλαρά είν αι
µία παιδική ασθέν εια, οι εν ήλικες ν οσούν  µεν  πιο
σπάν ια από ιλαρά αλλά σοβαρότερα από τα παιδιά.
Περίπου 30% των  περιπτώσεων  ιλαράς θα παρουσιά-
σουν  µια ή περισσότερες επιπλοκές, που είν αι
συχ ν ότερες σε παιδιά ηλικίας κάτω των  5 ετών  και σε
εν ήλικες άν ω των  20 ετών .

Συγκεκριµέν α οι επιπλοκές αφορούν  κυρίως το
αν απν ευστικό σύστηµα (πν ευµον ία/πν ευµον ίτιδα)
και το ΚΝΣ (εγκεφαλίτιδα οξεία ή και χ ρόν ια). Μερικές
φορές οι επιπλοκές αυτές µπορεί ν α προκαλέσουν
ακόµα και το θάν ατο.

Το γεγονός ότι το τελευταίο θύµα των επιπλοκών
της ιλαράς είναι µια 35χρονη γυναίκα που είχε
κάνει µόνο µια δόση του εµβολίου, τι σηµαίνει για
εσάς όσον αφορά την πορεία της επιδηµίας;

Όπως έχ ει τον ιστεί από την  Εθν ική Επιτροπή
Εµβολιασµών , για την  προστασία από την  ιλαρά απαι-
τούν ται 2 δόσεις εµβολίου ιλαράς. Πράγµατι, πρόσφα-
τα είχ αµε θάν ατο από ιλαρά σε 35χ ρον η γυν αίκα από
τον  γεν ικό πληθυσµό, µε αν αφερόµεν ο εµβολιασµό µε
µία δόση εµβολίου ιλαράς, που κατέληξε λόγω πν ε-
υµον ίας και αν απν ευστικής αν επάρκειας.  

Συν ολικά από την  αρχ ή της επιδηµίας µέχ ρι σήµερα
έχ ουν  σηµειωθεί τρεις θάν ατοι σε αν εµβολίαστα ή
ατελώς εµβολιασµέν α κρούσµατα ιλαράς.

Το γεγον ός αυτό υπογραµµίζει την  αν άγκη της
χ ορήγησης 2 δόσεων  εµβολίου έν αν τι της ιλαράς.

Ποιοι έχουν λόγο να επανεµβολιαστούν και πώς
σκέφτεστε να τους πείσετε, καθώς υπάρχει µεγάλη
αντίδραση, µέσω των κοινωνικών δικτύων για το
συγκεκριµένο αλλά και για άλλα εµβόλια;

Η πλειοψηφία των  κρουσµάτων  ιλαράς του γεν ικού
πληθυσµού ελλην ικής υπηκοότητας ήταν  εν ήλικες
άν ω των  25 ετών . 

Εποµέν ως, έµφαση θα πρέπει ν α δοθεί στην  ολοκ-
λήρωση του εµβολιασµού σε αυτή την  ηλικιακή οµάδα. 

Ο καλύτερος τρόπος για την  αν τιµετώπιση τής
διστακτικότητας έν αν τι των  εµβολιασµών  είν αι οι
εν ηµερωτικές παρεµβάσεις εκπαιδευτικού χ αρακτήρα
από τους υπεύθυν ους φορείς (ηµερίδες, διαν οµή
φυλλαδίων  και αφισών , αν αρτήσεις στα µέσα κοιν ων ι-
κής δικτύωσης), και η συν εχ ής εν ηµέρωση για την
πορεία της επιδηµίας ιλαράς στη χ ώρα µας από τα
µέσα ευρείας εν ηµέρωσης.

Υπάρχει η σκέψη για λήψη επιπλέον µέτρων, σε
επίπεδο πρόληψης ή και αντιµετώπισης της κατά-
στασης;

Προληπτικοί εµβολιασµοί έν αν τι της ιλαράς έχ ουν
ήδη αρχ ίσει πριν  την  έν αρξη της επιδηµίας. 

Συγκεκριµέν α, κατά το διάστηµα Μάρτιος 2016 –
Ιαν ουάριος 2018 πραγµατοποιήθηκαν  35.553 δόσεις
MMR στον  πληθυσµό των  προσφύγων -µεταν αστών
που διαµέν ουν  στα κέν τρα φιλοξεν ίας της ηπειρωτικής
και ν ησιωτικής Ελλάδας από προσωπικό του
ΚΕΕΛΠΝΟ και του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος PHI-
LOS σε συν εργασία µε το υπουργείο Υγείας, τις Υγει-
ον οµικές Περιφέρειες, την  Ύπατη Αρµοστεία, την
Ελλην ική  Έν ωση ∆ιαµεσολαβητών  Ροµά και τις συν ε-
ργαζόµεν ες ΜΚΟ του Υπουργείου Υγείας. Με την  έν α-
ρξη της επιδηµίας, από τον  Αύγουστο 2017, πραγµα-
τοποιήθηκαν  5.194 δόσεις MMR σε καταυλισµούς
Ροµά από προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ και του Ευρω-
παϊκού Προγράµµατος PHILOS.

Ελπίζουµε ότι η κιν ητοποίηση και οι εµβολιασµοί σε
όλη τη χ ώρα θα συν τελέσουν  καταλυτικά στον  έλεγχ ο
της επιδηµίας, ώστε ν α µην  τεθεί θέµα εφαρµογής
υποχ ρεωτικού εµβολιασµού.
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ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ

ΑΑΠΠΟΟ  112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ    

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος  (160τµ) το κέντρο του 

Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & 
Υψηλάντου). ∆ιαµορφωµένος χώρος

µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο 
περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

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

33--44//33  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ
∆ιήµερη διαµον ή στο Καρπεν ήσι στο

ΕΛΒΕΤΙΑ µε πρωιν ό, γεύµα Σαββάτου στην
ταβέρν α ΦΩΛΙΑ στο Καρπεν ήσι 

( συµπεριλαµβάν εται ) επίσκεψ η στην  Ιερά
Μ ον ή Παν αγιας Προυσιώτισσας

- ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 75€

1111//33  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΤΤΣΣΙΙΒΒΛΛΟΟΥΥ  --  ΖΖΑΑΡΡΟΟΥΥΧΧΛΛΑΑ
Μ ον οήµερη -  ώρα αν αχώρησης 8.00

τιµή 15€

1188//33  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  --  ΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΛΛΑΑΥΥΡΡΑΑ
--  ΜΜΕΕΓΓΑΑ  ΣΣΠΠΗΗΛΛΑΑΙΙΟΟ

Μ ον οήµερη,  επίσκεψ η στην  Αγία Λαυρα,
µετά Καλάβρυτα για καφέ, φαγητό στο

GRAND CHALLET 
( δεν  συµπεριλαµβάν εται ) και επίσκεψ η

στο Μ έγα Σπήλαιο
-  ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 15€

Τ οπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως
στα δυτικά, τα Νότια και την ανατολική νησιωτι-
κή χώρα, προβλέπουν για το διήµερο οι µετεω-

ρολόγοι.
Τα φαινόµενα θα είναι κατά τόπους έντονα, κατά δια-
στήµατα στο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο
και πιθανόν στη δυτική Στερεά, την Ήπειρο και την
Κρήτη (κυρίως δυτική και νότια), βαθµιαία στα ∆ωδε-
κάνησα και πιθανόν στις Κυκλάδες και από το βράδυ
στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν στην
κεντρική Στερεά και τη Θεσσαλία.Χιόνια στα ορεινά
καθώς και σε ηµιορεινές περιοχές της δυτικής και κεν-
τρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της
κεντρικής Στερεάς.Αναλυτικά:

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: νεφώσεις µε τοπικές βροχές. Χιόνια στα ορεινά
καθώς και σε ηµιορεινές περιοχές της δυτικής και κεν-
τρικής Μακεδονίας.
Ανεµοι: ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 µε 5 και στα
ανατολικά τοπικά 6 µποφόρ.
Θερµοκρασια: από 01 έως 11 βαθµούς κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική
Πελοπόννησος

Καιρός: νεφώσεις µε τοπικές βροχές και σποραδικές
καταιγίδες. Τα φαινόµενα θα είναι έντονα κατά διαστή-

µατα στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και πιθανόν
στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο. Χιόνια στα ορεινά
καθώς και σε ηµιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της
δυτικής Στερεάς.
Ανεµοι: ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 µε 6 µποφόρ.
Θερµοκρασια: από 07 έως 15 βαθµούς κελσίου. Στην
Ήπειρο 3 µε 4 βαθµούς χαµηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική
Πελοπόννησος

Καιρός: νεφώσεις µε τοπικές βροχές και πιθανώς σπο-
ραδικές καταιγίδες κυρίως στη νότια Πελοπόννησο και
από το βράδυ στην κεντρική Στερεά και τη Θεσσαλία,
όπου είναι πιθανό τα φαινόµενα να είναι κατά τόπους
έντονα. Χιόνια στα ορεινά καθώς και σε ηµιορεινές περ-
ιοχές της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.
Ανεµοι: ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 µε 5 µποφόρ.
Θερµοκρασια: από 05 έως 14 βαθµούς κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: νεφώσεις µε τοπικές βροχές και σποραδικές
καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Τα φαινόµενα πιθανόν
να είναι κατά τόπους έντονα.

Άνεµοι: από νότιες διευθύνσεις 3 µε 5 µποφόρ.
Θερµοκρασια: από 09 έως 16 βαθµούς κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, ∆ωδεκάνησα

Καιρός: νεφώσεις µε τοπικές βροχές και βαθµιαία και
σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόµενα θα είναι κατά
τόπους έντονα στα ∆ωδεκάνησα και από το βράδυ και
στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Ανεµοι: στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 µε 6
και στα νότια νότιοι νοτιοανατολικοί 3 µε 5 µποφόρ
Θερµοκρασια: από 11 έως 16 βαθµούς κελσίου. Στα
βόρεια 3 µε 4 βαθµούς χαµηλότερη.

Αττική

Καιρός: νεφώσεις µε βροχές. Μικρή πιθανότητα για
µεµονωµένη καταιγίδα µέχρι τις πρωινές ώρες.
Ύφεση των φαινοµένων από το απόγευµα.

Ανεµοι: ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 µε 5 µποφόρ.
Θερµοκρασια: από 07 έως 13 βαθµούς κελσίου.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: νεφώσεις µε τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα
ορεινά.

Ανεµοι: από ανατολικές διευθύνσεις 3 µε 5 µποφόρ.
Θερµοκρασια: από 06 έως 10 βαθµούς κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέµπτη 22-02-2018

Καιρός: νεφώσεις µε βροχές και καταιγίδες κατά δια-
στήµατα ισχυρές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και
κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τη
Θεσσαλία, τη δυτική και νότια Κρήτη, τα νησιά του ανα-
τολικού Αιγαίου, τα ∆ωδεκάνησα, από το µεσηµέρι
στα νησιά του βορείου Αιγαίου και πιθανώς στις Κυκλά-
δες, την κεντρική Μακεδονία και από το µεσηµέρι στη
Θράκη και την ανατολική Μακεδονία. Χιόνια θα πέσουν
στα ηπειρωτικά ορεινά και νωρίς το πρωί και σε ηµιορ-
εινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας,
της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.
Ανεµοι: νότιοι νοτιοανατολικοί 3 µε 5 και στα βόρεια
από ανατολικές
∆ιευθύνσεις τοπικά 6 µποφόρ.
Θερµοκρασια: χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

ΓΑΜΟΣ

O NΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΙΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΥΛΙ∆Η ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ΚΑΙ Η ΡΑΦΑΕΛΑ - ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΑΠΟΣΕΡΚΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΩΣΗ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ

ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ΡΡααγγδδααίίαα  εεππιιδδεείίννωωσσηη  ττοουυ  κκααιιρροούύ
- Ισχυρές καταιγίδες το επόµενο διήµερο
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Νέα δεδοµένα για τις θέσεις 
πάρκινγκ στις πιλοτές

Όσοι έχουν αγοράσει θέσεις σε
ξένες πολυκατοικίες απειλούνται µε

πρόστιµο και κράτηση

Αλλάζουν τα δεδοµένα για τα πάρκινγκ στις πιλοτές πολ-
υκατοικιών, καθώς σύµφωνα µε απόφαση του Πολυµε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών όσοι έχουν αγοράσει

θέσεις σε ξένες πολυκατοικίες απειλούνται πλέον µε χρηµατικό
πρόστιµο και µε κράτηση.

Σύµφωνα µε ρεπορτάζ της «Κυριακάτικης Ελευθερίας του
Τύπου», η απόφαση του δικαστηρίου κρίνει ότι η πιλοτή αποτε-
λεί κοινόχρηστο χώρο που είναι εκµεταλλεύσιµος µόνο από τους
ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων (και κατόπιν συµφωνίας) και απα-
γορεύεται να χρησιµοποιείται από τρίτους.

Σε περίπτωση, µάλιστα, που οποιοσδήποτε µη ένοικος της
πολυκατοικίας, ο οποίος έχει αποκτήσει θέση πάρκινγκ µε
συµβολαιογραφική πράξη, αφήνει το αυτοκίνητό του στους χώρ-
ους της πιλοτής, τότε απειλείται µε χρηµατικό πρόστιµο και κράτ-
ηση.

Το Πολυµελές Πρωτοδικείο της Αθήνας (απόφαση υπ’ αριθµόν
255/2018) υποχρεώνει τρεις ιδιώτες, οι οποίοι χρησιµοποιούν τις
θέσεις στάθµευσης σε πιλοτή πολυκατοικίας στο κέντρο της
πρωτεύουσας, όπου διαµένει η ιδιώτης που προσέφυγε στη
∆ικαιοσύνη, να σταµατήσουν να παρκάρουν τα οχήµατά τους
εκεί.

Η απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας είναι
άµεσα εκτελεστή, ενώ σε αυτήν υπογραµµίζεται χαρακτηριστικά
ότι σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να παραχωρηθεί εγκύρως η
αποκλειστική χρήση στάθµευσης αυτοκινήτου της πιλοτής, εφό-
σον η ίδια η προσφεύγουσα, αν και κάτοχος διαµερίσµατος, στε-
ρείται χώρου για να παρκάρει το αυτοκίνητό της.

Μάλιστα, το δικαστήριο απειλεί τους τρεις εκ των τεσσάρων
κατόχων θέσεων στάθµευσης (σε βάρος των οποίων στρεφόταν
η αγωγή) µε χρηµατική ποινή 1.000 ευρώ και προσωπική κράτ-
ηση ενός µηνός για κάθε παράβαση της απόφασης.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της «Κυριακάτικης Ελευθερίας του
Τύπου», στη ∆ικαιοσύνη προσέφυγε ιδιοκτήτρια διαµερίσµατος
και αποθήκης σε πολυκατοικία της Αθήνας, επικαλούµενη ότι µε
προγενέστερη δικαστική απόφαση είχε κριθεί ότι «οι θέσεις στά-
θµευσης της πιλοτής αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκ-
τησίες, διότι ο χώρος της πιλοτής ή ανοικτά τµήµατα του χώρου
αυτού δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενο διαιρεµέν-
ης ιδιοκτησίας και, συνεπώς, οι χώροι της πιλοτής ανήκουν στα
κοινόκτητα µέρη της οικοδοµής».

Επιπλέον, µε την αγωγή της, η προσφεύγουσα επικαλούνταν
ότι στην προκειµένη περίπτωση οι συµβολαιογραφικές πράξεις
δεν µπορούν να ισχύσουν όσον αφορά την αποκλειστική χρήση
των επίδικων θέσεων στάθµευσης στους εναγόµενους, διότι δεν
έχουν στην κυριότητά τους άλλη οριζόντια ιδιοκτησία, διαµέρισµα
ή αποθήκη για να έχουν δικαίωµα χρήσης στις κοινόκτητες
θέσεις. Οσον αφορά στο τέταρτο άτοµο, σε βάρος του οποίου
στρεφόταν η αγωγή, είχε στην κυριότητά του µόνο την αποθήκη
του υπογείου, που αποτελεί βοηθητικό χώρο. Οπως τόνιζε η
προσφεύγουσα, ούτε σε αυτήν την περίπτωση µπορούσε να
παραχωρηθεί εγκύρως η αποκλειστική χρήση θέσης στάθµευ-
σης αυτοκινήτου της πιλοτής, εφόσον η ίδια, αν και ιδιοκτήτρια
διαµερίσµατος, δεν διέθετε θέση στάθµευσης.

Με αυτό το σκεπτικό, προηγούµενο δικαστήριο είχε ακυρώσει
αµετάκλητα τα συµβόλαια µεταβίβασης των θέσεων στάθµευσης
στους τρεις πρώτους εναγόµενους. Με την προσφυγή της στη
∆ικαιοσύνη, η ιδιοκτήτρια ζητούσε τόσο την επιβολή προστίµου
όσο και την προσωπική κράτηση των τριών κατόχων των
θέσεων στάθµευσης.

Το Πολυµελές Πρωτοδικείο της Αθήνας έκρινε ότι από το σύνο-
λο του αποδεικτικού υλικού, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται
φωτογραφίες και µαρτυρικές καταθέσεις, καταδεικνύεται ότι οι εν
λόγω ιδιοκτήτες κάνουν χρήση των θέσεων στάθµευσης, παρά
το γεγονός ότι ήδη έχει κριθεί αµετακλήτως ότι τα συµβόλαια κυρ-
ιότητάς τους είναι άκυρα. Συνεπώς, η αγωγή της ιδιοκτήτριας
πρέπει να γίνει δεκτή.

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
Ποιοι µπορούν να διαγράψουν 

ακόµα και όλο το χρέος από 
απλήρωτους λογαριασµούς της ∆ΕΗ

Ανάσα σε νοικοκυριά που ζουν χωρίς ρεύµα δίνει
η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε

την οποία παρέχεται εφάπαξ ειδικό βοήθηµα ύψους 10
εκατ. ευρώ. Αφορά όσους καταναλωτές έχουν χαµηλά
εισοδήµατα και τους έχει γίνει αποκοπή ρεύµατος λόγω
ληξιπρόθεσµων οφειλών.

Η απόφαση αναµένεται να ανακουφίσει τουλάχιστον
1.342 νοικοκυριά που τους κόπηκε το ρεύµα πέρσι και
πληρούν τα συγκεκριµένα κριτήρια αλλά και όσα νοικοκ-
υριά µπουν στην κατηγορία αυτή στη συνέχεια. Το κούρ-
εµα του χρέους κυµαίνεται ανάλογα µε το εισόδηµα,
αφορά όσους πολίτες ζουν σήµερα στα σκοτάδια, ενώ η
χρηµατοδότηση γίνεται µόνο για κύρια κατοικία.

Για χρέη έως 6.000 ευρώ διαγράφεται το 100% της
οφειλής, για ποσά ύψους 6.001 – 9.000 ευρώ καλύπτεται
το 75%, για οφειλές 9.001- 12.000 ευρώ έως το 30%.

Ειδικότερα όπως αποκάλυψαν πρώτα τα dikaiologiti-
ka.gr, το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος εξέδω-
σε την υπουργική απόφαση που εξειδικεύει τα κριτήρια
για το εφάπαξ επίδοµα για την στήριξη καταναλωτών µε
χαµηλά εισοδήµατα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το
δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθε-
σµων οφειλών και την επανασύνδεση τους στην παροχή
ρεύµατος. Το ειδικό βοήθηµα θα φτάνει το ανώτατο τις
6.000 ευρώ.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήµατος για
να υποβάλουν αίτηση σε ειδική επιτροπή και να λάβουν
το ειδικό επίδοµα ώστε να επανασυνδεθεί το ρεύµα που
έχει διακοπεί λόγω οφειλών πρέπει να πληρούν τα παρ-
ακάτω κριτήρια:

Μέχρι και την ηµεροµηνία θέσεως σε ισχύ της παρ-
ούσας υπουργικής απόφασης, να είναι αποσυνδεδεµένοι
από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξι-
πρόθεσµων οφειλών. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην
παροχή ρεύµατος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση
δικαιούχου.

Το ύψος του ειδικού βοηθήµατος θα αντιστοιχεί σε
ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνο-
λικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προµηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριµένα: Για συνολικές
οφειλές έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ θα καταβάλλεται
εφάπαξ το σύνολο της οφειλής, για συνολικές οφειλές
άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και έως εννέα χιλιά-
δες (9.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το εβδοµήντα
πέντε τοις εκατό (75%) της οφειλής, για συνολικές οφει-
λές άνω των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ και έως δώδε-
κα χιλιάδες (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το
πενήντα τοις εκατό (50%) της οφειλής και για συνολικές
οφειλές άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ θα
καταβάλλεται εφάπαξ το τριάντα τοις εκατό (30%) της
οφειλής. Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραµµα
διακανονισµού και το εναποµείναν ποσό θα εξοφλείται
από τους ίδιους σε άτοκες µηνιαίες δόσεις. Το ποσό και ο
αριθµός των δόσεων θα ορίζονται από τον εκάστοτε
Προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΙΜΙΣΙ∆ΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΡΙΧΟΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΚΟΥΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ) ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο ιδιώτη µονοκατοικία στον Ασπρόπυργο, οδός
Ποσειδώνος 4, σε Α’ ζώνη ∆όµησης.

Εµβαδόν 466 τ.µ., µε κτίσµατα 100τ.µ .κύρια κατοικία και 2 αποθήκες των
30 και 40τ.µ. αντίστοιχα.

∆υνατότητα κατάτµησης οικοπέδου σε 300τ.µ. + 166τ.µ. αντίστοιχα.
Τιµή διαπραγµατεύσιµη   6980733454
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγε-

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

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

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

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

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, 

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβά-
νει οικιακές εργασίες(καθαρ-
ιότητα -σίδερο) µε 5 ευρώ
την ώρα . Κα. Σοφία 
6997505700

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ

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

ΚΥΡΙΑ 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 παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

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

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

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

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600

τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρω-
µένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατά-
στηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαρ-
αίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.
gr. Τηλ. fax: 2105570474

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

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

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

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

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας
Nissan Navara το οποίο
εκλάπη
Την Πέµπτη 18/1/18
εκλάπη έξω από το νοσο-
κοµείο "ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφο-
ρίας ΧΑΤ9437. Το
αυτοκίνητο ανήκει σε καρκι-
νοπαθή ο οποίος βρισκό-
ταν στο νοσοκοµείο για τη
χηµειοθεραπεία του.  ∆εδο-
µένου ότι ζει στην επαρχία,
η απώλεια του αυτοκινήτου
του καθιστά τη µετακίνηση
του στην Αθήνα για τις θερ-
απείες του απελπιστικά
δύσκολη. Οποιαδήποτε
πληροφορία που θα βοηθ-
ήσει στην εύρεσή του, θα
εκτιµηθεί ιδιαίτερα, ∆ίνεται
αµοιβή. Τηλέφωνο:
6974769704 (Ζαχαρίας &
Ντίνα Καλουπη)
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ                                                                                                      
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΗΗΣΣ
ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΣΣ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4455  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,
ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EE--mmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΥΥΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::

ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  3355  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::
ΠΠττυυχχιιοούύχχοοιι  ΑΑΕΕΙΙ//ΤΤΕΕΙΙ

ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΞΞέέννεεςς  ΓΓλλώώσσσσεεςς  ::  ΑΑγγγγλλιικκάά
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,
ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ
ΆΆννττρρεεςς  --  ΓΓυυννααίίκκεεςς
ΑΑρριιθθµµόόςς  ΥΥπποοψψηηφφίίωωνν::3300
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::  ΑΑππόόφφοοιιττοοιι
ΓΓυυµµνναασσίίοουυ--ΑΑππόόφφοοιιττοοιι  ΛΛυυκκεείίοουυ
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΠΠρρόόσσθθεετταα  ΠΠρροοσσόόνντταα::  ΓΓννώώσσηη  PPiicckkiinngg
&&  SSccaannnneerr
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
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ην  ώρα που το πρόγραµµα στέγασης αιτούν των
άσυλο ESTIA επεκτείν εται από δήµο σε δήµο
στεγάζον τας όλο και περισσότερες χ ιλιάδες

δικαιούχ ων  αιτούν των  άσυλο σε διαµερίσµατα  στις
µεγάλες πόλεις της χ ώρας, η  χ ρηµατοδότηση του προ-
γράµµατος είν αι άγν ωστο αν  θα συν εχ ίσει ν α χ ορη-
γείται µετά το 2019, εν ώ ήδη από  τα τέλη του 2018 η
Γεν ική ∆ιεύθυν ση Αν θρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτι-
κής Προστασίας (DG ECHO) έχ ει αν ακοιν ώσει ότι θα
αποχ ωρήσει από την  Ελλάδα.

Σε συν έν τευξή του ωστόσο στο Αθην αϊκό Πρακτορ-
είο ο επικεφαλής της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες στην  Ελλάδα, Φιλίπ Λεκλέρκ µίλησε
για «εγγυήσεις» και «πολύ σταθερές διαβεβαιώσεις»
από την  πλευρά τής Επιτροπής για τη συν έχ ιση της
χ ρηµατοδότησης του προγράµµατος ESTIA κατά το
2019 . Αν τί της Γεν ικής ∆ιεύθυν σης Αν θρωπιστικής
Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (DG ECHO) που
επισήµως χ ρησµοδοτεί το πρόγραµµα µέχ ρι σήµερα θα
υπάρξουν   άλλες χ ρηµατοδοτικές πηγές, οι οποίες
όµως ,όπως είπε, ακόµα δεν  έχ ουν  καθοριστεί (πιθ-
αν όν  από τη DG HOME).

Ο κ. Λεκλέρκ επισηµαίν ει ότι «αυτή η χ ρηµατοδότ-
ηση για το 2019 είν αι σηµαν τική, αλλά το κύριο είν αι
ν α δούµε τι θα γίν ει µετά το 2019».

Η µετάβαση του ESTIA στους δήµους

Με την  εξέλιξη αυτή, το πλάν ο της µετάβασης αρµο-
διοτήτων  στην  τοπική αυτοδιοίκηση για διαχ είριση των
διαµερισµάτων  θα µετατεθεί για το 2020, σύµφων α µε
τον  Φιλίπ Λεκλέρκ,  οπότε «έτσι µας δίν εται περισσό-
τερος χ ρόν ος για ν α γίν ουν  οι θεσµικές αλλαγές στη
σχ έση µεταξύ υπουργείων  και δήµων , ώστε ν α µπο

ρέσει ν α υπάρξει πρόσβαση στην  απαραίτητη
χ ρηµατοδότηση, είτε απευθείας στους δήµους είτε
µέσω των  εθν ικών  αρχ ών », προκειµέν ου «οι εθν ικοί
φορείς ν α αν αλάβουν  πλήρως την  υλοποίηση του προ-
γράµµατος στέγασης».

«Σκοπός της Ύπατης Αρµοστείας είν αι ν α εξασφ-
αλίσουµε ότι σταδιακά κάποια από τα συµβόλαια θα
υπογράφον ται µέσα από τους ίδιους τους δήµους είτε
µέσω της κυβέρν ησης, αλλά δεν  είµαστε ακόµα σε αυτό
το σηµείο». Μετά το 2019 ο στόχ ος είν αι «όλο και περ-
ισσότερο το πρόγραµµα ν α υλοποιείται πλήρως από
τον  κρατικό προϋπολογισµό και µέσα από συµφων ίες

µε τους δήµους», επεσήµαν ε ο Λεκλέρκ.

«Κοµµάτι του προϋπολογισµού», λέει ο Λεκλέρκ

Ο επικεφαλής της Ύπατης Αρµοστείας ζητά ν α γίν ει
σταθερή  η ευρωπαϊκή χ ρηµατοδότηση «ν α σταθερο-
ποιηθεί και ν α γίν ει κοµµάτι του εθν ικού προϋπολογι-
σµού, ώστε οι δήµοι ν α ν ιώσουν  πιο σίγουροι για ν α
µπορέσουν  ν α υλοποιήσουν  έν α πρόγραµµα που έχ ει
αποδείξει ότι έχ ει πολύ θετικά αποτελέσµατα τόσο για
τους αιτούν τες άσυλο όσο και για τις τοπικές κοι-
ν ων ίες».

Η φιλοξενία σήµερα

Σύµφων α µε τα εβδοµαδιαία στοιχ εία της Ύπατης
Αρµοστείας, το πρόγραµµα ESTIA περιλαµβάν ει σήµε-
ρα 23.374 θέσεις φιλοξεν ίας σε διαµερίσµατα, κτίρια και
ξεν οδοχ εία σε όλη την  Ελλάδα, στις οποίες φιλοξε-
ν ούν ται 19.331 πρόσφυγες και αιτούν τες άσυλο. Στο
πρόγραµµα συµµετέχ ουν  επτά ΜΚΟ, καθώς και οι
δήµοι Αθην αίων  και Θεσσαλον ίκης µαζί µε όµορους
δήµους, Λάρισας, Τρικκαίων , Καρδίτσας, Λιβαδειάς,
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόν ας και οι τέσσερις µεγάλοι δήµοι
της Κρήτης (Ηρακλείου, Χαν ίων , Ρεθύµν ου και Αγίου
Νικολάου). Πιο πρόσφατη είν αι η συµφων ία που υπο-
γράφηκε µε το δήµο Τρίπολης, τον  πρώτο στην  περ-
ιοχ ή της Πελοπον ν ήσου

Ο κύριος Λεκλέρκ θα παραστεί αύριο στην  επίσηµη
υπογραφή του συµβολαίου του ∆ήµου Τρίπολης µε το
προγράµµατος ESTIA που προβλέπει την  φιλοξεν ία
300 προσφύγων  συν ολικά, σε 50 διαµερίσµατα που θα
εν οικιαστούν  στην  πόλη της Τρίπολης  για τον  σκοπό
αυτό.

ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥΣΣ  
το πρόγραµµα στέγασης προσφύγων σε διαµερίσµατα µετά το 2019


