
Ειδικό βοήθηµα επανασύνδεσης
ρεύµατος για ευπαθείς οµάδες

πληθυσµού στον ∆ήµο Αχαρνών
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Ιδιαίτερη η περίπτωση
των Μεγάρων για τις

µετεγγραφές των φοιτητών !

Ψήφισµα ∆ιαµαρτυρίας για το
κλείσιµο του υποκαταστήµατος της

Εθνικής Τράπεζας στο Ζεφύρι

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΘΘέέµµαατταα  εεννεερργγεειιαακκήήςς  

ααννααββάάθθµµιισσηηςς  κκααιι  
εεξξοοιικκοοννόόµµηησσηηςς  χχρρηηµµάάττωωνν
σσττοονν  δδήήµµοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

Αρ. Φύλλου 3396 Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ê.2239

««ΣΣττηη  φφάάκκαα»»  µµεεττάά  
ααππόό  κκααττααδδίίωωξξηη  σσττοονν

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο,,  
λληησσττέέςς  ττρρααππεεζζιικκώώνν  

µµηηχχααννηηµµάάττωωνν
Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, 

µέλη της σπείρας – Εξιχνιάσθηκαν 
τρεις περιπτώσεις – Κατασχέθηκαν 

διαρρηκτικά εργαλεία, δύο αυτοκίνητα και  
 το χρηµατικό ποσό των 719 ευρώ

ΕΕννσσττάάσσεειιςς  ττωωνν  ΑΑρρχχααιιοολλόόγγωωνν
για κατασκευή της πεζογέφυρας στο Παλατάκι

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΤΤΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΙΙ,,  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  
TTIIGG  --  MMIIGG,,    ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΣΣΤΤΕΕΣΣ    ΚΚΑΑΘΘΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΥΥΤΤΟΟΙΙ  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΩΩΝΝ σσεελλ..  1155

σσεελλ..    88

σσεελλ..    22--44

σσεελλ..  99

 Μάνδρα: 
αλήθειες και 
ψέµµατα, 4 
µήνες µετά

σσεελλ..  33

σσεελλ..    22--1166

σσεελλ..    33

σσεελλ..  55

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ 

Ηµιαργία η Τρίτη 20/3 για τις 
∆ηµοτικές Υπηρεσίες. Η  δαπάνη 

ταφής θα καλυφθεί από τον ∆ήµο.
Σήµερα η νεκρώσιµη ακολουθία στον Ιερό 

Ναό Ευαγγελισµού της Θεοτόκου σσεελλ..    77

ΑΠΟ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ 

Φωτιά βάζουν οι αντικειµενικές στον ΕΝΦΙΑ και τους άλλους φόρους
ΑΑυυξξάάννοοννττααιι  2200%%  ––  3300%%  οοιι  ττιιµµέέςς  ζζώώννηηςς  σσεε  ΕΕλλεευυσσίίνναα,,  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο,,  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  κκααιι  ΜΜάάννδδρραα

σσεελλ..    55



Μ
πορεί να έχουν περάσει 4 µήνες απο την κατα-
στροφή της Μάνδρας µε τους 24 νεκρούς, και
ακόµα δεν έχουν παρθεί ουσιαστικά µέτρα, για

να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των πληµµυρών.
Ήδη σε αυτό το διάστηµα έχουν γίνει απανωτές εκκλή-

σεις του ∆ήµου Μάνδρας για να σκύψει η κεντρική εξου-
σία πάνω απο το πρόβληµα, η αντιπεριφέρεια αρκέστηκε
σε σε συσκέψεις και συνεντέυξεις τύπου, µε τις εξελίξεις
ωστόσο να πέφτουν σε «τοίχο». Καθηµερινά οι κάτοικοι
ζουν µε τον εφιάλτη, µε τις πρώτες ψιχάλες που πέφ-
τουν, ενω οι εξαγγελίες της αρµόδιας περιφέρειας παρα-
µένουν χρονοδιαγράµµατα.

Σε πρόσφατο άρθρο του Γιώργου Λιάλιου που δηµο-
σιεύει η εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, µεταφέρει µε κάθε
λεπτοµέρεια τη σηµερινή εφιαλτική εικόνα της Μάνδρας.
Παρακάτω το εν λόγω δηµοσίευµα:

Στο φως οι «αµαρτίες» στη Μάνδρα

∆εκάδες «αµαρτίες» παρελθόντων ετών στα ρέµατα
της Μάνδρας έρχονται συνεχώς στο φως. 

Ηδη η πολεοδοµία Ελευσίνας έχει καταγράψει 26 µικρά
και µεγάλα αυθαίρετα στα ρέµατα Σούρες και Αγία Αικα-
τερίνη, και όσες ενστάσεις έχουν µέχρι στιγµής υποβ-
ληθεί απορρίφθηκαν στο σύνολό τους. 

Αξιοσηµείωτη είναι η περίπτωση του ίδιου του ∆ήµου
Μάνδρας, που υποστήριξε ότι ο χώρος του αµαξο-
στασίου που χρησιµοποιούσε τις τελευταίες δεκαετίες
δεν ήταν δικός του, προσπαθώντας να αποφύγει το πρό-
στιµο. 

Πάντως δεν λείπουν και… οι αµετανόητοι, που είτε
έσπευσαν είτε επιδίωξαν να ξαναχτίσουν το αυθαίρετο
που τους παρέσυρε το ρέµα.

συνεχίζεται στη σελ. 16
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Ασπρόπυργος
ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17 ΚΑΙ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
210-5577744

Ελευσίνα 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

∆ΑΡΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Βεν ιζέλου Ελευθερίου 79,
2105544246

Μάνδρα
Γιάν ν ου Γεώργιος Ι. Κοροπούλη Βαγγέλη 25,

2105555844
Άνω Λιόσια

ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΩΦ.ΦΥΛΗΣ 75 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΣΙΑΣ)

210-2411911

Αχαρν ές
Πατριν ού Μαρία

Λεωφόρος Αγίου Πέτρου 27, 2117000902
Χαιδάρι

(Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.) 
Παπαν δρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,

2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά   

Η θερµοκρασία από 10 έως 19
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κλώντια, Κλόντια, Κλαύδια, Κλό

Ροδιανός, Ροδινός, Ροδίνης, Ρόδης,
Ροδιανή, Ροδιάνα, Ροδή, Ροδία

Μάνδρα: αλήθειες και ψέµµατα, 4 µήνες µετά

Αύριο  Τετάρτη 21 Μαρτίου, και ώρα
19:00 µ.µ., στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου,
το ∆.Σ. Ασπροπύργου καλείται να
αποφασίσει για τα ακόλουθα θέµα-
τα της  ηµερήσιας διάταξης:,

Θέµα 1ο :Έγκριση της Τροπο-
ποίησης του Ετήσιου Προγράµµα-
τος ∆ράσης έτους 2018, της  Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.), σύµφω-
να µε την υπ` αριθµ. 13/5ης συνεδρ. 2018 απόφαση του ∆.Σ.
αυτής.
Εισηγητής: Η Πρόεδρος ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Α., κα Σοφία Μαυρίδη.

Θέµα 2ο :Έγκριση της 1ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού
έτους 2018 και της Εισηγητικής Έκθεσης τεκµηρίωσης εσόδων-
εξόδων, της  Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου
(Κ.Ε.∆.Α.), σύµφωνα µε την υπ` αριθµ. 14/5ης συνεδρ. 2018
απόφαση του ∆.Σ. αυτής.
Εισηγητής: Η Πρόεδρος ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Α., κα Σοφία Μαυρίδη.

Θέµα 3ο :Έγκριση της υπ` αριθµ. 9/2018 απόφασης του ∆.Σ.
του ATTICA TV µε τίτλο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ATTICA TV».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆.Σ. του ATTICA TV, κ. Κωνσταντίνος
Τσολερίδης.

Θέµα 4ο :Έγκριση της υπ` αριθµ. 13/2018 απόφασης του ∆.Σ.

του ATTICA TV µε τίτλο: «ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΗΣ
1ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ATTICA
TV».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆.Σ. του

ATTICA TV, κ. Κωνσταντίνος Τσολερίδης.

Θέµα 5ο :Λήψη απόφασης για την προσφορά τµήµατος επιφά-
νειας ιδιοκτησίας, αντί καταβολής εισφοράς σε χρήµα της 4/2010
Πράξης Εφαρµογής στο Ρουπάκι, για τους Βερούτη ∆ηµήτριο,
Βερούτη Σπυρίδωνα, Βρούβα Αντιγόνη και Βρούβα Περικλή.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέµα 6ο :Συµψηφισµός επικειµένων για την ιδιοκτησία των
Μαυράκη Φώτιου, του Αργυρίου και Μαυράκη Ιωάννη, του Αργ-
υρίου, στην περιοχή Νεόκτιστα.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέµα 7ο :Συµψηφισµός µισθωµάτων για τον κο Ρίζο Παναγιώτη,
του Γεωργίου, βάσει της υπ` αριθµ. 1565/2016 απόφασης του
Πρωτοδικείου Αθηνών.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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ΕΕννσσττάάσσεειιςς  ττωωνν  ΑΑρρχχααιιοολλόόγγωωνν
για κατασκευή της πεζογέφυρας στο Παλατάκι

Ο
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ),
σε ανακοίνωσή του,  εκφράζει  την
ανησυχία του και την αντίθεσή του για τη

χωροθέτηση του ακρόβαθρου της προτεινόµενης
πεζογέφυρας στη θέση Παλατάκι, στο Χαϊδάρι Αττι-
κής.

H κατασκευή αυτή, σύµφωνα µε τη µελέτη που
κατατέθηκε στην αρµόδια Υπηρεσία Νεωτέρων
Μνηµείων Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Κυκλά-
δων, προβλέπεται να εδραστεί εντός χώρου που
έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικός και διατηρητέος
τόπος (ΦΕΚ 832/Β/1979), ενώ παράλληλα αποτε-
λεί τον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου, γνωστού
µε την ονοµασία «Παλατάκι», επίσης χαρακτηρι-
σµένου ως νεώτερο µνηµείο και ως «οίκηµα χρή-
ζον ειδικής κρατικής προστασίας» (ΦΕΚ
1364/Β/1976).

Σύµφωνα µε την ανακοινωση: Το ακρόβαθρο της
πεζογέφυρας προβλέπει µια ογκώδη κατασκευή,
η οποία θα περιλαµβάνει ελικοειδή κλίµακα και
µεγάλο ανελκυστήρα. Αυτό σηµαίνει ότι σε πολύ
κοντινή απόσταση από το κηρυγµένο µνηµείο θα
υψωθεί ένας όγκος που θα βλάπτει οπτικά και
αυτό και τον περιβάλλοντα χώρο του. 

Σύµφωνα, πάντα, µε την ανακοίνωση του ΣΕΑ,  η
κατασκευή του στην προτεινόµενη από τη ∆ηµοτι-
κή αρχή θέση  προσβάλλει αισθητικά το µνηµείο,

έργο αναφοράς στην περ-
ιοχή για τη νεότερη πολιτι-
στική κληρονοµιά, το
οποίο θα ασφυκτιά πίσω
από τις σύγχρονες κατασκε-
υές, µε αποτέλεσµα την
οριστική υποβάθµισή του.

«Υπάρχει  δυνατότητα
κατασκευής της πεζογέφυρ-
ας σε εναλλακτική θέση,
όπως έχει άλλωστε προβ-
λεφθεί από τη µελέτη, λύση
η οποία διασφαλίζει  την
προστασία του µνηµείου,
συγχρόνως µε την
εξυπηρέτηση του κοινού»
καταλήγει η ανακοίνωση.

Ειδικό βοήθηµα επανασύνδεσης 
ρεύµατος για ευπαθείς οµάδες 
πληθυσµού στον ∆ήµο Αχαρνών

Ξεκινά η διαδικασία χορήγησης ειδικού βοηθήµα-
τος επανασύνδεσης ρεύµατος σε καταναλωτές
που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού

στον ∆ήµο Αχαρνών.
Οι καταναλωτές µε χαµηλά εισοδήµατα, οι οποίοι

έχουν αποσυνδεθεί µέχρι τις 14/2/2018 από το  δίκτυο
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσµων
οφειλών, µπορούν να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη
δήλωση µε συνηµµένα δικαιολογητικά για την παροχή
εφάπαξ ειδικού βοηθήµατος, προκειµένου να επανα-
συνδεθούν, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 474/τ.Β./14-02-2018).

∆ικαιούχοι

Οι δυνητικοί  δικαιούχοι για  να υποβάλουν αίτηση
στην Επιτροπή του άρθρου 3 θα πρέπει να πληρούν τα
εξής κριτήρια:

Α. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών,
µέχρι και την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω
ΚΥΑ, δηλαδή έως και τις 14.02.2018.

Β. Η αποσύνδεση  να  έχει γίνει στην παροχή ρεύµα-
τος της κύριας κατοικίας του δυνητικού δικαιούχου

Γ. Να πληρούν τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κρι-
τήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.

Το ποσό του ειδικού βοηθήµατος θα καταβάλλεται από
την ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., ως διαχειριστή του ειδικού λογαρια-
σµού, απευθείας στον τελευταίο Προµηθευτή ηλεκτρικής
ενέργειας, στον οποίο εκκρεµούν οι οφειλές του δικαι-
ούχου της εν λόγω παροχής.

συνεχίζεται στη σελ. 11

Στο µικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών έχει µπει
η πώληση ακίνητου των Ελληνικών Αµυντικών
Συστηµάτων Ελευσίνας (ΕΑΣ) στα ΕΛ.ΠΕ. έπειτα

από µηνυτήρια αναφορά που έχει καταθέσει το σωµατείο
εργαζοµένων της εταιρείας.

Πρόκειται για µία απόφαση η οποία ελήφθη τον Απρίλιο
του 2017 και εγείρει πολλά ερωτηµατικά, καθώς στη
µηνυτήρια αναφορά που έχουν καταθέσει οι εργαζόµενοι
καταγγέλλουν ότι το ακίνητο πουλήθηκε χωρίς διαγωνι-
σµό και σε τίµηµα πολύ χαµηλότερο από την αντικειµε-
νική του αξία.

Η απόφαση για την πώληση του, ελήφθη τον Απρίλιο
του 2017, εν µέσω σφοδρών  αντιδράσεων των εργαζο-
µένων της εταιρείας. Πρόκειται για ένα ακίνητο το οποίο
αρκετοί το χαρακτηρίζουν ως «φιλέτο» καθώς η έκταση
έχει παραλιακό µέτωπο ενός χιλιοµέτρου στην Ελευσίνα
και γειτνιάζει µε την Αττική Οδό και τη σιδηροδροµική
γραµµή. Η συνολική  έκταση του οικοπέδου αγγίζει τα
450 στρέµµατα και επ’ αυτού υπάρχει βιοµηχανική εγκα-
τάσταση ενώ το  τίµηµα της πώλησης ορίστηκε στα
25.690.000 ευρώ.

Η αρχική εισήγηση για την πώληση της επίµαχης έκτα-
σης φέρεται να συντάσσεται  από την διοίκηση των ΕΑΣ

τον Αύγουστο του 2016 µε βάση την τεχνικοοικονοµική
έκθεση του αγοραστή ΕΛΠΕ. Όπως καταγγέλλουν στη
µηνυτήρια αναφορά που έχουν καταθέσει οι εργαζόµενοι
τόσο των ΕΑΣ όσο και της ΟΕΧΒΕ, στις εισαγγελικές
αρχές δεν δηµοσιεύτηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος σε
όσους επιθυµούσαν να αγοράσουν το ακίνητο µε τις
κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά επιλέχθηκαν απευθείας τα
ΕΛ.ΠΕ, τα οποία µάλιστα είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και
το 2009 για τµήµα της συγκεκριµένης έκτασης.

Τα ΕΛ.ΠΕ φέρονται να είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να

νοικιάσουν για 25 χρόνια 100 από τα 450
στρέµµατα της έκτασης µε τίµηµα που άγγι-
ζε συνολικά τα 25 εκατ. ευρώ. Μάλιστα
µεταξύ ΕΑΣ και ΕΛ.ΠΕ. φέρεται να είχε
συνταχθεί και σχέδιο προσυµφώνου, το
οποίο   δεν προχώρησε έπειτα από τις αντι-
δράσεις του σωµατείου των ΕΑΣ Ελευσίνας.

Συγκεκριµένα οι εργαζόµενοι καταγγέλ-
λουν ότι δεν επιλέχθηκε εκτιµητής από τα
ΕΑΣ προκειµένου να εκτιµήσει την αξία του
ακινήτου αλλά η τιµή καθορίστηκε από την
έκθεση που είχε παραγγείλει ο αγοραστής.

Η αξία του ακινήτου εκτιµήθηκε συνολικά
σε 20.767 εκατ. ευρώ και  παρά το γεγονός

ότι η εταιρεία είχε  έκθεση εκτίµησης η οποία είχε ζητηθ-
εί από τη προηγούµενη διοίκηση και είχε συνταχθεί  στις
15 Απριλίου 2015 σύµφωνα µε την οποία η εκτιµηθείσα
αξία του ακινήτου ανερχόταν στα 40.320.000 ευρώ, το
∆Σ  των ΕΑΣ αποφάσισε κατά πλειοψηφία  να εκποιηθεί
το ακίνητο στα 20.767.850 ευρώ . Ένα ποσό 50% χαµ-
ηλότερο από αυτό που είχε εκτιµηθεί το 2015 αλλά και
από την αντικειµενική αξία.

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Έπειτα από µηνυτήρια αναφορά που έχει καταθέσει το σωµατείο εργαζοµένων της εταιρείας.

Στον εισαγγελέα η πώληση ακινήτου των ΕΑΣ Ελευσίνας στα ΕΛ.ΠΕ.



4-θριάσιο Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 

Συνεχίζεται από τη σελ. 2
Θέµα 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά

µε την εφαρµογή της υπ` αριθµ. 69/2018
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε
τίτλο: «Αποδοχή δωρεάς µετοχών του Συστή-
µατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσσωρευ-
τών Re-Battery AE», µετά τον έλεγχο νοµιµότ-
ητας, που πραγµατοποίησε η Οικονοµική και η
Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Ασπροπύργου.

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

Θέµα 9ο : Λήψη απόφασης για τον
τρόπο εκτέλεσης της δαπάνης µε τίτλο, «Ενερ-
γειακή αναβάθµιση - αυτοµατοποίηση
συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού κοινόχρηστων
χώρων (Οδοφωτισµός), µε εξοικονόµηση ενέρ-
γειας, στον ∆ήµο Ασπροπύργου», προϋπολο-
γισµού 9.162.116,08 € (συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ).

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

Θέµα 10ο :Λήψη απόφασης για τον τρόπο
εκτέλεσης της δαπάνης µε τίτλο, «Παροχή
Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συµβούλου Υπο-
στήριξης του ∆ήµου για την Ενεργειακή Ανα-
βάθµιση – Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος
Ηλεκτροφωτισµού Κοινόχρηστων χώρων
(Οδοφωτισµός), µε Εξοικονόµηση Ενέργειας,
στον ∆ήµο Ασπροπύργου», προϋπολογισµού
297.600,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ), για τις υπηρεσίες Συµβούλου.

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

Θέµα 11ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση
διενέργειας δαπάνης για επεκτάσεις ∆ηµοτικού
φωτισµού, σε διάφορες περιοχές του ∆ήµου
Ασπροπύργου, από την ∆Ε∆∆ΗΕ (Α` 2018).

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

Θέµα 12ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση
µίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση του «ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

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

Θέµα 13ο : Λήψη απόφασης για την
έγκριση µίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση
του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

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

Θέµα 14ο :Έγκριση διενέργειας δαπάνης και
διάθεση πίστωσης αυτής, σύµφωνα µε την υπ`
αριθµ. 218/ΟΙΚ.ΥΠ./08-03-2018 εισήγηση του
∆ιευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας.

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

Θέµα 15ο :∆ιαγραφή ποσού 400,00€ επ`
ονόµατι ΚΑΛΛΙΕΡΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΤΟΥ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ, για παράβαση Κ.Ο.Κ.

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

Θέµα 16ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Β-
0619 οικογενειακού τάφου στον
ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟ, ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 17ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Γ-
0427 οικογενειακού τάφου στην ΜΑΝΙΑΤΗ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ, ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 18ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Ζ-

0280 οικογενειακού τάφου στον ΠΕΤΡΙ∆Η
ΘΕΟ∆ΩΡΟ, ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 19ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Γ-
0130 οικογενειακού τάφου στον ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η
ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 20ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Α-
0478 οικογενειακού τάφου στον
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 21ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. ∆-
0063 οικογενειακού τάφου στον
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆Η ΕΥΣΤΑΘΙΟ, ΤΟΥ
ΣΟΦΟΚΛΗ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 22ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. ∆-
0014 οικογενειακού τάφου στην ΒΛΑΧΙ∆Η
ΕΛΕΝΗ, ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 23ο :Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρ-
ινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας
και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 24ο :Έγκριση ρύθµισης της οφειλής,
της εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε., µε διαγρ-
αφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του
ποσού σε σαράντα µηνιαίες δόσεις, σύµφωνα
µε την υπ` αριθµ. 92/2018 απόφαση της Οικο-
νοµικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών &
Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 25ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Ζ-
0929 οικογενειακού τάφου στην ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ
∆ΟΜΝΑ, ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΕΒΕΚΚΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών &
Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 26ο :Έγκριση δωρεάς εξόδων κηδείας
(ανόρυξης, ενταφιασµού & τριετίας) για τον

θανόντα ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η ΑΠΟΣΤΟΛΟ, ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, µε ηµ. θανάτου 03/03/2018.

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

Θέµα 27ο :Λήψη απόφασης για την Επέκτα-
ση της Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου και του οικονοµικού φορέα µε την
επωνυµία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Ο.Ε.».

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

Θέµα 28ο:Έγκριση για την υποβολή πρότα-
σης του ∆ήµου Ασπροπύργου στο Περιφερει-
ακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΤΤΙΚΗ
2014-2020», µε τίτλο: «Επέκταση - αναβάθµι-
ση υποδοµών στις οποίες παρέχονται κοινωνι-
κές υπηρεσίες».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας
και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 29ο:Έγκριση για την υποβολή πρότα-
σης του ∆ήµου Ασπροπύργου στο χρηµατοδο-
τικό Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, µε τίτλο:
«Προµήθεια µηχανηµάτων έργου ή/και συνο-
δευτικού εξοπλισµού».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας
και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 30ο: Έγκριση για την υποβολή
πρότασης του ∆ήµου Ασπροπύργου στο
χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ,
µε τίτλο: «Προµήθεια - τοποθέτηση εξοπλι-
σµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των
δήµων της Χώρας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας
και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 31ο:Έγκριση για την υποβολή πρότα-
σης του ∆ήµου Ασπροπύργου στο χρηµατοδο-
τικό Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, µε τίτλο:
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων &
αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας
και Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 32ο :Έγκριση αιτηµάτων χορήγησης
Οικονοµικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 33ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ –
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

∆. Αγίων Αναργύρων-Καµατερού: 
Αλλαγή των διοικητικών ορίων µε τον ∆. Ιλίου

Ο
∆ήµος Αγίων  Αν αργύρων  – Καµατερού αν αθέτει
σε ν οµικούς τη διεκδίκηση της αλλαγής των
διοικητικών  ορίων  µεταξύ αυτού και του ∆ήµου

Ιλίου, επί της Λ. Φυλής, σύµφων α µε ψήφισµα του ∆.Σ.,
κατόπιν  πρότασης του ∆ηµάρχ ου, Νίκου Σαράν τη, µε
αφορµή τα όσα συµβαίν ουν  στο Πάρκο Τρίτση και
κάν ον τας λόγο για αυθαιρεσίες εκ µέρους του ∆ήµου
Ιλίου.

Το Ψήφισµα

Μετά από πρόταση του ∆ηµάρχ ου, Νίκου Σαράν τη,
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αγίων  Αν αργύρων  – Καµατερού
έλαβε το ακόλουθο ψήφισµα:

Όχ ι στις αυθαιρεσίες του ∆ήµου Ιλίου στο Πάρκο
Τρίτσης.

Αλλαγή των  διοικητικών  ορίων  του ∆ήµου µας µε το
Ίλιον .

“Αποτελεί πάγια θέση του ∆ήµου Αγίων  Αν αργύρων  –
Καµατερού η υπεράσπιση της φυσιογν ωµίας, του χ αρ-
ακτήρα και της λειτουργικότητας του Πάρκου ως εν ιαίου
χ ώρου που αν ήκει στους πολίτες.

Ως  ∆ήµος Αγίων  Αν αργύρων  – Καµατερού, πέρα από
τη συµµετοχ ή µας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ν έου
Φορέα ∆ιαχ είρισης του Πάρκου Αν τών ης Τρίτσης, µε
καθηµεριν ές παρεµβάσεις µας συν δράµουµε σε ότι µας
ζητηθεί από τον  Φορέα για την  συν τήρηση και βελτίω-
ση της εικόν ας του Πάρκου (αποκοµιδή απορριµµάτων ,
τρακτέρ και άλλα µηχ αν ήµατα, συν τήρηση εγκαταστά-
σεων , προσωπικό κλπ).

Με την  διαβούλευση του Φορέα µε τον  ∆ήµο Ιλίου
ήρθε η ώρα για κρίσιµες αποφάσεις. Ζητάµε και θα επι-
διώξουµε µε κάθε ν όµιµο µέσο αυτές οι αποφάσεις ν α
δράσουν  προσθετικά στην  περιφρούρηση και αν ά-
πτυξη του Πάρκου.

Καλούµε λοιπόν  τον  Φορέα ∆ιαχ είρισης:

1. Να µην  προβεί σε καµία ν έα παραχ ώρηση χ ρήσης
γης.

2. Ο υφιστάµεν ος αθλητικός χ ώρος (γηπέδο ποδο-
σφαίρου) που χ ρόν ια τώρα χ ρησιµοποιείται από τον
∆ήµο Ιλίου  ν α συν εχ ίσει ν α εξυπηρετεί τους συλλόγο-
υς του ∆ήµου Ιλίου αλλά κατόπιν  συµφων ίας µε τον
Φορέα για τους όρους και τις υποχ ρεώσεις τους απέ-
ν αν τι στο Φορέα. Όλος ο υπόλοιπος πλησίον  χ ώρος
ν α δεν δροφυτευθεί.

3. Η είσοδος από την  οδό Ελευσιν ίων  Μυστηρίων
αποτελεί αυθαίρετη κατασκευή καθώς δεν  προβλέπεται
από καν έν α σχ έδιο και πρέπει άµεσα ν α κλείσει. Η
πρόσβαση ν α γίν εται από την  υπάρχ ουσα ν ότια πύλη
της Λ. Χασιάς.

4. Καµιά σκέψη για δηµιουργία Πράσιν ου Σηµείου
εν τός του Πάρκου.

5. Να αποµακρυν θούν  όσες εγκαταστάσεις καταπα-
τούν  κοιν όχ ρηστους χ ώρους του Πάρκου (αµαξοστά-
σιο) σε χ ρον οδιάγραµµα που πρέπει ν α προσδιοριστεί
άµεσα.

6. Καµιά εκδήλωση δεν  θα πρέπει ν α επιτραπεί ν α
πραγµατοποιηθεί στο χ ώρο που παράν οµα διαµορ-
φώθηκε από τον  ∆ήµο Ιλίου και για τον  οποίο το ∆ασα-
ρχ είο Αιγάλεω έχ ει υποβάλλει µήν υση στο ∆ήµο.

7. Ο χ ώρος φυτωρίου στο Πάρκο που σήµερα έχ ει
παραχ ωρηθεί στον  ∆ήµο Ιλίου ν α αποδοθεί για χ ρήση
σε κάθε εν διαφερόµεν ο κάτοικο και στους όµορους
∆ήµους.

Επίσης αποφασίζουµε ότι:

Ο ∆ήµος Αγίων  Αν αργύρων  – Καµατερού αν αθέτει σε
ν οµικούς τη διεκδίκηση της αλλαγής των  διοικητικών
ορίων  µεταξύ των  ∆ήµων  Αγίων  Αν αργύρων  – Καµατε-
ρού και Ιλίου, επί της Λ. Φυλής.

Ζητάµε:
από τους φορείς της Αυτοδιοίκησης που µετέχ ουν

στο ∆Σ του Φορέα  ν α φέρουν  το ψήφισµα του ∆Σ του
∆ήµου µας στον  Φορέα ∆ιαχ είρισης.

Στη ν έα πραγµατικότητα που έχ ει διαµορφωθεί για το
Πάρκο Αν τών ης Τρίτσης µε το Ν. 4414/2016 αλλά το
κυριότερο µε την  για πρώτη φορά από την  δηµιουργία
του σταθερή µην ιαία χ ρηµατοδότηση, οι όµοροι ∆ήµοι
πρέπει ν α σταθούν  συµπαραστάτες και ν α συν δρά-
µουν  µε όποια βοήθεια ζητηθεί από τον  Φορέα προκει-
µέν ου ν α δηµιουργηθούν  οι συν θήκες µε στόχ ο την
αειφόρο αν άπτυξη της περιοχ ής µας αλλά και όλου του
Λεκαν οπεδίου Αττικής”.

Ο ∆ήµαρχ ος
Νίκος Α. Σαράν της
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Στάση εργασίας στους ∆ήµους
και πανελλαδικό συλλαλητήριο

για τους συµβασιούχους

Στάση εργασίας στους ∆ήµους (από τις 11 το
πρωί έως το τέλος του ωραρίου), την Τρίτη
27 Μαρτίου, και πανελλαδικό συλλαλητήριο

στις 12 το µεσηµέρι της ίδιας ηµέρας στην Οµόνοια,
προκηρύσσει το ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ Ο.Τ.Α Αττικής, κάνον-
τας λόγο για κοροϊδία των Ι∆ΟΧ, και επικείµενες
απολύσεις τους, στη σχετική µε τις προαναφερόµε-
νες δράσεις ανακοίνωσή της.

Στην ίδια ανακοίνωση, το “ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ” «απαι-
τεί» την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ΑΣΕΠ για
τις 8.166 µόνιµες θέσεις στην καθαριότητα ∆ήµων
και νοµοθετική πρωτοβουλία για τη µετατροπή
όλων των συµβάσεων Ορισµένου σε Αορίστου Χρό-
νου «χωρίς όρους και προϋποθέσεις».

Το ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ την ΤΡΙΤΗ 27 του ΜΑΡΤΗ από τις
11:00 µέχρι το τέλος ωραρίου για όλους τους
συµβασιούχους και τους καλεί να πάρουν µέρος
µαζικά στο ΠΑΝΕΛΛ∆ΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΤΗΡΙΟ στις 12:00
στην ΟΜΟΝΟΙΑ.

Καλούµε, τις επιτροπές αγώνα των συµβα-
σιούχων, τα σωµατεία του κλάδου να αναλάβουν
πρωτοβουλίες και µέσα από µαζικές διαδικασίες να
ενηµερώσουν όλους τους συναδέλφους συµβα-
σιούχους.»

Προς:  Υπουργό Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων    

Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών
Θέµα:  Ιδιαίτερη η περίπτωση των

Μεγάρων για τις µετεγγραφές των
φοιτητών !

Κύριε Υπουργέ,
Στις διατάξεις του Ν.4521/18 άρθρο

17 για τις µετεγγραφές φοιτητών-
αδέρφια δεν έχετε συµπεριλάβει µέσα
στις ρυθµίσεις σας κάποιες ιδιοµορ-
φίες που αφορούν περιοχές της Αττι-

κής, όπως για παράδειγµα
την περίπτωση των Μεγάρ-
ων. 

∆υστυχώς δεν έχετε
λάβει υπόψιν σας ότι οι
φοιτητές που είναι από τα
Μέγαρα και σπουδάζουν
στα διάφορα Πανεπιστήµια
της Αθήνας αναγκάζονται
να διαµένουν υποχρεωτικά
στην Αθήνα για µια σειρά
από λόγους που δεν υπά-

γονται στην θέλησή τους. 
Ειδικότερα η χιλιοµετρική απόσταση

Αθηνών – Μεγάρων είναι πολύ µεγάλη
(40-60χλµ), η αστική συγκοινωνία
είναι ανύπαρκτη, το κόστος µεταφο-
ράς µε ιδιωτικό όχηµα η ΚΤΕΛ είναι
δυσβάσταχτο και ο χρόνος µεταφοράς
είναι δυσανάλογος. 

Για παράδειγµα για να µετακινηθεί
ένας φοιτητής από τα Μέγαρα στο
ΕΚΠΑ χρειάζεται 3-5 µεταφορικά µέσα
και πάνω από 4 ώρες ηµερησίως δια-

δροµής. 
Όπως αντιλαµβάνεστε η πραγµα-

τικότητα αυτή καθιστά πρακτικά
αδύνατη την παρακολούθηση µαθ-
ηµάτων πρωί απόγευµα για ένα Μεγα-
ρίτη Φοιτητή.

Για τον λόγο αυτό οι Μεγαρίτες
φοιτητές που έχουν περάσει στα
Πανεπιστήµια της Αθήνας, διαµένουν
υποχρεωτικά στην Αθήνα χωρίς να
τους δίνεται η δυνατότητα να σπου-
δάσουν µε τα αδέρφια τους που φοι-
τούν σε σχολές άλλης πόλης.

Ζητούµε να εξετάσετε τα ενδεχόµε-
να οι φοιτητές των Μεγάρων να µην
θεωρούνται ότι ανήκουν στην ίδια
Περιφερειακή ενότητα µε τους υπό-
λοιπους φοιτητές της Αττικής, να
τεθεί όριο χιλιοµετρικής απόστασης
και να είναι απαραίτητη η ύπαρξη
αστικής συγκοινωνίας. 

Θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση
ώστε να µπορούν να σπουδάζουν στο
ίδιο σπίτι οι φοιτητές – αδέρφια και οι

γονείς τους να διαµένουν στα Μέγα-
ρα. 

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς
που διανύουµε είναι απαράδεκτο να
επιβαρύνεται  και άλλο ο ήδη περιορι-
σµένος οικογενειακός προϋπολογι-
σµός του κάθε νοικοκυριού και να
πρέπει ο κάθε γονιός να συντηρεί 3
και πλέον σπίτια, µε αποτέλεσµα πολ-
λές φορές να περιορίζεται η πρόσβαση
των νέων ανθρώπων στην Τριτοβάθ-
µια Εκπαίδευση, λόγω οικονοµικής
αδυναµίας. 

Κατόπιν αυτών, ερωτάστε: 
1. Πως προτίθεστε να αντιµετωπίσε-

τε την περίπτωση των Μεγάρων σχε-
τικά µε τις µετεγγραφές  φοιτητών –
αδέρφια και να µην µπαίνουν οι γονείς
στην διαδικασία να συντηρούν 3 και
πλέον σπίτια; 

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Οι υποσχ έσεις
ήρθαν  καιF
παρήλθαν . Η

προστασία της κατοικίας
µετατράπηκε σε πλει-
στηριασµούς και η
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ
σε αύξηση του φόρου
στις λαϊκές συν οικίες και
στην  επαρχ ία. Οι ν έες
αν τικειµεν ικές αξίες
βάζουν  φωτιά στην
τσέπη των  πολιτών
καθώς φέρν ουν  αυξήσεις ως και 40% στις λεγόµεν ες
φθην ές περιοχ ές, εν ώ οι ιδιοκτήτες ακιν ήτων  στα ακρ-
ιβά προάστια θα δουν  µειώσεις.

Σύµφων α µε τα στοιχ εία που υπάρχ ουν  µέχ ρι στιγ-
µής µε βάση τις ν έες αν τικειµεν ικές αξίες οι τιµές ζών ης,
βάσει των  οποίων  υπολογίζον ται και οι φόροι που
συν οδεύουν  έν α ακίν ητο.

Αυξήσεις – φωτιά

Με βάση το γεγον ός ότι πλέον  το µίν ιµουµ στις τιµές
ζών ης θα είν αι τα 800 και τα 900 ευρώ, υπάρχ ουν  περ-
ιοχ ές όπου οι αυξήσεις θα ξεκιν ούν  από το 20% και θα
φτάν ουν  ως και το 40%.

Περιοχ ές στην  Αττική όπως Ελευσίν α, ∆ραπετσών α,
Κερατσίν ι και Νίκαια µε τιµές στα 600 και τα 700 ευρώ
θα δουν  εκτίν αξη της φορολογίας.

Συν ολικά στην  Αττική επηρεάζον ται περιοχ ές όπως
Αγ. Βαρβάρα, Αιγάλεω, Ίλιον , Καµατερό, Νέα Φιλαδέλφ-
εια, Περιστέρι, Πετρούπολη, Ταύρος, Χαϊδάρι, Αρτέµιδα,
Αυλών ας, Αχ αρν ές, Βαρν άβας, Γραµµατικό, Κάλαµος,
Καπαν δρίτι, Μαλακάσα Σκάλα Ωρωπού, Πολυδέν δρι,
Άν ω Λιόσια, Ασπρόπυργος, Ελευσίν α, Ερυθρές,
Ζεφύρι, Μαγούλα, Μάν δρα, Μέγαρα, Κιν έτα, Πάχ η, Νέα

Πέραµος, Φυλή.

Πολύ αυξηµέν ες θα
είν αι οι τιµές σε πολλές
επαρχ ιακές πόλεις όπως
η Πάτρα, τα Ιωάν ν ιν α, η
Λάρισα και η Σπάρτη,
όπου ν αι, µεν  οι πωλή-
σεις έχ ουν  περιοριστεί
λόγω κρίσης η αγορά
φαίν εται όµως ότι οδηγεί
σε αυξήσεις των  τιµών
αν ά ζών η ως και 40%,
γεγον ός που θα σηµάν ει

και αν τίστοιχ ες αυξήσεις στους φόρους.
Φωτιά θα πάρουν  οι τιµές ζών ης µε βάση τις ν έες

αν τικειµεν ικές σε πολλά τουριστικά ν ησιά και ιδιαίτερα
σε Μύκον ο, Σαν τορίν η (γεν ικότερα στις Κυκλάδες)
Κρήτη, αλλά και σε περιοχ ές όπως η Ηρώδου του Αττι-
κού ή ο Λαιµός Βουλιαγµέν ης λόγω ιδιαίτερα υψηλής ζήτ-
ησης. Οι αυξήσεις µπορεί ν α φτάσουν  και το 40%.

Το Airbnb φέρνει αυξήσεις και η υποβάθµιση
µειώσεις

Στο κέν τρο της Αθήν ας σηµαν τικό ρόλο θα παίξει η
ζήτηση µέσω Airbnb ή άλλης πλατφόρµας βραχ υχ ρό-
ν ιας εν οικίασης µε αυξήσεις κον τά στο 10% µε 15%,
εν ώ υποβαθµισµέν ες περιοχ ές όπως Κυψέλη, Αχ α-
ρν ών  και Πατησίων  θα δουν  µειώσεις 10% ως 15%.

Μειώσεις θα δουν  ωστόσο και οι κάτοχ οι ακιν ήτων
στα λεγόµεν α ακριβά προάστια, όπου η κρίση έφερε
µειώσεις στις πωλήσεις και στις τιµές.

Έτσι σε περιοχ ές όπως το Μαρούσι, η Ηλιούπολη, τα
Μελίσσια ή στο Χαλάν δρι και στου Παπάγου θα υπάρ-
ξουν  µειώσεις στις τιµές ζών ης κον τά στο 15%.

ΦΦωωττιιάά  ββάάζζοουυνν  οοιι  ααννττιικκεειιµµεεννιικκέέςς  
σσττοονν  ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ  κκααιι  ττοουυςς  άάλλλλοουυςς  φφόόρροουυςς
Περιοχές στην Αττική όπως Ελευσίνα, ∆ραπετσώνα,
Κερατσίνι και Νίκαια µε τιµές στα 600 και τα 700 ευρώ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

Ιδιαίτερη η περίπτωση των Μεγάρων για 
τις µετεγγραφές των φοιτητών !



Πνευµατικό Κέντρο
Θρακοµακεδόνων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Πνευµατικό Κέντρο Θρα-

κοµακεδόνων σας προσκαλεί,
στην εκδήλωση παρουσίασης
του βιβλίου της Αναστασίας
Παµουκτσόγλου ,που θα πραγ-
µατοποιηθεί την στην Αίθουσα
του Πνευµατικού Κέντρου Θρα-
κοµακεδόνων(Πλατεία Αριστο-
τέλους, Θρακοµακεδόνες) την
∆ευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και
ώρα 19.00 για το βιβλίο θα µιλήσουν οι: 

Ράνυ Καλούρη, Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ,
Λαµπρινός Πλατυπόδης, ∆ρ Φιλοσοφίας, ∆ιδάσ-

κων Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου,
Αναστασία Παµουκτσόγλου, συγγραφέας του βιβ-

λίου
Χαιρετισµό θα απευθύνουν η Προέδρος της

Ε.Γ.Ε. Παράρτηµα Αχαρνών κ. Αλεξάνδρου –Πανά
και ο Προέδρος της Αντικαρκινικής Εταιρεία Αχα-
ρνών και Φυλής κ. Καζανάς.

Το βιβλίο προσφέρεται ως συνδροµή στην Αντι-
καρκινική Εταιρεία Αχαρνών και Φυλής. 

Ο δήµαρχος Αχαρνών
και Προέδρος
του Πνευµατικού Κέντρου Θρακοµακεδόνων
Γιάννης Κασσαβός
Το βιβλίο δεν πωλείται στα βιβλιοπωλεία. Παρ-

αγγελίες στο Facebook (ΕΓΕ Παράρτηµα Αχα-
ρνών), ή στα τηλέφωνα 2102433407
6937161996 κ. Σοφία. 

6-θριάσιο Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 

Λαµπάδες για ιερό σκοπό Λαµπάδες για ιερό σκοπό 
στο Ειδικό Σχολείο Ζεφυρίουστο Ειδικό Σχολείο Ζεφυρίου

ΌΌ
πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η δηµιουργικότητα, η φαντασία, το
µεράκι και η εφευρετικότητα παιδιών, δασκάλων, υπόλοιπου προσω-
πικού και γονιών χτυπάνε κόκκινο στο αυτοσχέδιο εργαστήριο κατασ-

κευής πασχαλινών λαµπάδων του Ειδικού Σχολείου Ζεφυρίου.Αυτό που έχετε
να κάνετε εσείς είναι να περιηγηθείτε σε όλη τη σελίδα, για να επιλέξετε τις φετι-

νές σας πασχαλιάτικες λαµπάδες για µικρούς και µεγάλους και να τις προµηθευτείτε από το Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο
Ζεφυρίου.  Η τιµή κάθε λαµπάδας είναι 5 ευρώ και τα έσοδα από την πώλησή τους θα πάνε στο ταµείο του Συλλό-
γου Γονέων και Κηδεµόνων, για να χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες των παιδιών του σχολείου µας. Κάθε λαµπάδα
είναι χειροποίητη και µοναδική. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για παραγγελίες: Όποιος θα ήθελε να παραγγείλει µπορεί να τηλεφωνήσει στο 210 2386990
και ώρες 8.00 - 13.00 και να δώσει την περιγραφή της λαµπάδας µε το νούµερο που την συνοδεύει.

Εκδήλωση για την οδική ασφάλεια στο ΚΤΕΟ ∆υτικής Αττικής
Εκδήλωση για την  οδική ασφάλεια διοργάν ωσε στα Μέγαρα ο µη κερδοσκοπικός οργαν ισµός My  Grand Road

σε συν εργασία µε την  ∆ιεύθυν ση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής  και την  εταιρεία Hy undai –
Ελλάς στο ΚΤΕΟ ∆υτικής Αττικής την  Πέµπτη 9 Μαρτίου.
Συµµετείχ αν  120 µαθητές τεχ ν ικής εκπαίδευσης από τα Μέγαρα οι οποίοι παρακολούθησαν  έν αν  ολοκληρωµέ-
ν ο κύκλο σχ ετικό µε την  οδική ασφάλεια η οποία αφορούσε τόσο την  παραδοσιακή αν τίληψη της οδικής ασφά-
λειας όσο και στην  σύγχ ρον η αν τιµετώπιση των  κιν δύν ων  µε συστήµατα έξυπν ης εν εργητικής ασφάλειας τα
οποία οι κατασκευαστές εγκαθιστούν  στα ν έα µον τέλα τους.

Οι µαθητές είχ αν  την  ευκαιρία ν α επισκεφθούν  το ειδικά διαµορφωµέν ο περίπτερο της Hy undai όπου γν ώρι
σαν  τα έξυπν α συστήµατα εν εργητικής ασφάλειας της εταιρείας.Επισκέφθηκαν  το περίπτερο της ΕΟΜ Κούρος
όπου µέλη της εν ηµέρωσαν  τους µαθητές για την  χ ρήση και µεταφορά του τριγών ου ασφαλείας , του φαρµα-
κείου αλλά και του πυροσβεστήρα.

Στο περίπτερο της Λέσχ ης Μοτοσυκλετιστών  Μεγάρων  αν έδειξαν  τα µέτρα ασφάλειας και την  ασφαλή οδήγ-
ηση µοτοσυκλέτας , ο Αν δρέας Βλάµης έµπειρος εκπαιδευτής οδηγών  εν ηµέρωσε τους µαθητές για την  οικολογι-
κή οδήγηση και τις προϋποθέσεις απόκτησης του διπλώµατος οδήγησης , ο τεχ ν ίτης ελαστικών  Γιάν ν ης Μιχ ά-
λαρος έδωσε τις απαιτούµεν ες γν ώσεις στα παιδιά για τον  σωστό έλεγχ ο των  ελαστικών  – αν τικατάσταση –
αν αγν ώριση και έµπειρος  ελεγκτής ΚΤΕΟ εν ηµέρωσε τους µαθητές για την  σχ έση του αν αγκαίου ελέγχ ου από
ΚΤΕΟ και ποια η σχ έση του µε την  Οδική Ασφάλεια.

Το 2ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων γιορτάζει
την Παγκόσµια Ηµέρα Ποίησης

Πάµε µαζί και ας µας λιθοβολούν 
κι ας µας λεν αεροβάτες…

Οδυσσέας Ελύτης

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου, Παγκόσµια
Ηµέρα Ποίησης, και ώρα 11.30 π.µ. οι
µαθητές και οι καθηγητές στο 2ο ΓΕΛ Άνω
Λιοσίων θα πληµµυρίσουν την πόλη µε

ποίηση! Στην κεντρική πλατεία θα ακουστεί ο λόγος του Ελύτη, του Ρίτσου, του Καβ-
βαδία, της ∆ηµουλά µαζί µε τον αθάνατο Ερωτόκριτο αλλά και η σπαρακτική ποιητι-
κή κραυγή της Γώγου. Ελάτε µαζί µας να ακούσετε ποίηση, να τραγουδήσετε
ποίηση, να βιώσετε την Ποίηση!

Οι µαθητές και οι καθηγητές του 2ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων
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Το Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας
Υγείας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του

∆ήµου Αχαρνών και το Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµα-
κεδόνων, σε συνεργασία µε το "Campridge Weight Plan",
πραγµατοποιούν ηµερίδα µε θέµα: 

"Παχυσαρκία και οι επιπτώσεις της στην υγεία µας". 
Οµιλητές θα είναι οι: ● Καγκελάρη Ελευθερία Ειδικός

Παθολόγος 
● Σιµιντζή Ντόρα ∆ιατροφολόγος 
● Στάντζιου Ιωάννα Παιδίατρος 

● Τοπαλλιανίδης Βασίλειος Πνευµονολόγος 
● Τσίγκας Νικόλαος Md- PhD-MSc Καρδιολόγος Παίδων

και Ενηλίκων. 
Η ηµερίδα πραγµατοποιείται στα πλαίσια της ενηµέρω-

σης και της πρόληψης και απευθύνεται σε όλες τις ηλι-
κιακές οµάδες. 

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί τη Τετάρτη 28
Μαρτίου 2018 και ώρα 18.30 στο Πνευµατικό Κέντρο
Θρακοµακεδόνων (Πλατεία Αριστοτέλους, Θρακοµακεδό-
νες).

ΗΗΗΗµµµµεεεερρρρίίίίδδδδαααα    γγγγιιιιαααα    ττττηηηηνννν    ΠΠΠΠααααχχχχυυυυσσσσααααρρρρκκκκίίίίαααα
Από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ 

Ηµιαργία η Τρίτη 20/3 για τις ∆ηµοτικές
Υπηρεσίες. Η  δαπάνη ταφής θα καλυφ-

θεί από τον ∆ήµο Ασπροπύργου.

Σήµερα στις 14:00 η νεκρώσιµη 
ακολουθία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισµού

της Θεοτόκου.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου, συν ήλθε
εκτάκτως, έπειτα από παράκληση του ∆ηµάρχ ου της
πόλης, κ. Νικόλαου  Μελετίου, µετά από το θλιβερό
άγγελµα του θαν άτου του Ταξίαρχ ου ε.α. Γεώργιου
Παπαµελετίου, ∆ιοικητή της Α’ Μοίρας Καταδροµών  το
1974 και Επικεφαλή της Ελλην ικής Αποστολής «Νίκη»
κατά της εισβολής του Αττίλα.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύρ-

γου εν ηµέρωσε τα µέλη του Σώµατος για το θάν ατο
του Ταξίαρχ ου, που αν αγγέλθηκε το Σάββατο, 17
Μαρτίου 2018, κι εν ηµέρωσε το Σώµα ότι, η κηδεία
θα τελεστεί σήµερα  Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018 και
ώρα 14:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισµού της
Θεοτόκου.

Ο ∆ήµαρχ ος, κ. Νικόλαος Μελετίου εξέφρασε τη
βαθύτατη θλίψη του, για την  απώλεια του Γεώργιου
Παπαµελετίου, και αν έφερε ότι, ο εκλιπών , άξιο µέλος
τόσο της κοιν ων ίας όσο και του στρατιωτικού σώµα-
τος, είχ ε γεν ν ηθεί το 1931 και εξήλθε της Σ.Σ.Ε. το
1954 ον οµασθείς Αν θ/γός ΠΖ. 
Επελέγη και υπηρέτησε στις ∆υν άµεις Καταδροµών

(Λ.Ο.Κ.) συν εχ ώς από το 1955 έως το 1983 όπου
αποστρατεύθηκε µε το βαθµό του Ταξίαρχ ου. Εκπαι-
δεύτηκε ως αλεξιπτωτιστής το 1955, µεταξύ των
πρώτων  Ελλήν ων  αλεξιπτωτιστών  που αποτέλεσαν
τα βασικά στελέχ η των  µετέπειτα µον άδων  αλεξιπτω-
τιστών . 
Το 1974, ως ∆ιοικητής της Α’ Μοίρας Καταδροµών ,

µετείχ ε στις επιχ ειρήσεις της Κύπρου, από της επό-
µεν ης της εισβολής. 

Με οµόφων η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ψηφίστηκαν  τα ακόλουθα:
- Να εκφραστούν  τα βαθύτατα συλλυπητήρια
στην  οικογέν εια του εκλιπόν τος.
- Να παραστεί σύσσωµο το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, στην  κηδεία, που θα τελεστεί στον  Ιερό
Ναού Ευαγγελισµού της Θεοτόκου.
- Η δαπάν η ταφής και αν όρυξης του Γεώργιου
Παπαµελετίου, Ταξίαρχ ου ε.α. ν α καλυφθεί από τον
∆ήµο Ασπροπύργου.
- Να κατατεθεί στεφάν ι, εκ µέρους του
∆ηµάρχ ου και του ∆ηµοτικού Συµβούλιου Ασπροπύρ-
γου.
- Η Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018, ηµέρα της
ν εκρώσιµης ακολουθίας, ν α κηρυχ θεί ηµιαργία για τις
∆ηµοτικές Υπηρεσίες.
- Οι σηµαίες, στα ∆ηµοτικά Καταστήµατα του
Ασπρόπυργου, ν α παραµείν ουν  µεσίστιες την  ηµέρα
της κηδείας.
- Να εκφων ηθεί επικήδειος λόγος, από τον
∆ήµαρχ ο Ασπροπύργου, κ. Νικόλαο Μελετίου.
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Ψ
υχ ρολουσία προκά-
λεσε στους φορολο-
γούµεν ους η ξεκάθα-

ρη στάση του ∆ιεθν ούς
Νοµισµατικού Ταµείου για
επιτάχ υν ση της λήψης των
µέτρων  λιτότητας και της
χ ρον οκαθυστέρησης στην
εφαρµογή των  µέτρων  µείω-
σης της φορολογικής επι-
βάρυν σης, των  λεγόµεν ων
και αν τίµετρων . Ουσιαστικά,
το ∆ιεθν ές Νοµισµατικό
Ταµείο απαιτεί ν α µειωθεί το
αφορολόγητο όριο αν τί για το
2020 που έχ ει ψηφιστεί,
έν αν  χ ρόν ο ν ωρίτερα, δηλα-
δή από το 2019, καθώς θεω-
ρεί ότι δεν  επιτυγχ άν εται ο
δηµοσιον οµικός στόχ ος για
πρωτογεν ές πλεόν ασµα
3,5% του Ακαθάριστου
Εγχ ώριου Προϊόν τος. Από
την  άλλη, θεωρεί ότι δεν
πρέπει ν α εν εργοποιηθούν
τα αν τίµετρα της λιτότητας,
όπως είν αι οι φορολογικές
ελαφρύν σεις ν ωρίτερα από
το 2021 ή ακόµη πιο αργά,
εν ώ η κυβέρν ηση υπο-
στηρίζει ότι θα αρχ ίσουν  ν α
εφαρµόζον ται από το 2019,
µαζί µε την  περικοπή των
συν τάξεων .

Σε κάθε περίπτωση, αν
τελικά επικρατήσει η προ-
σέγγιση του ∆ιεθν ούς Νοµι-
σµατικού Ταµείου, οι φορο-

λογούµεν οι θα βρεθούν  σε
εξαιρετικά δυσµεν ή θέση
αφού θα δουν  ν έα καθαρή
µείωση των  εισοδηµάτων
τους χ ωρίς ν α υπάρχ ει το
αν τιστάθµισµα των  αν τίµε-
τρων . Μεγάλες χ αµέν ες από
τη χ ρον οκαθυστέρηση της
εν εργοποίησης των  αν τίµε-
τρων  και οι επιχ ειρήσεις
καθώς δεν  θα µειωθεί ο εται-
ρικός φορολογικός συν τελε-
στής.

Το µαχαίρι στο αφορ-
ολόγητο

Η µείωση του αφορολόγ-
ητου ορίου επιβλήθηκε
ουσιαστικά από τους τεχ ν ο-
κράτες του ∆ιεθν ούς Νοµι-
σµατικού Ταµείου ως µέτρο

για τη διεύρυν ση της φορο-
λογικής βάσης, καθώς θεωρ-
ούν  ότι έν ας στους δυο
µισθωτούς και συν ταξιούχ ο-
υς δεν  καταβάλλει φόρο εισο-
δήµατος µε αποτέλεσµα ν α
προκαλείται υπέρµετρη φορ-
ολογική επιβάρυν ση στα
µεσαία και υψηλά εισοδήµα-
τα. Η µείωση του αφορολόγ-
ητου αυτή θα φαν εί από τον
πρώτο µισθό ή σύν ταξη µετά
την  εν εργοποίηση της µείω-
σης µέσω της παρακράτησης
φόρου εισοδήµατος.

Το ψαλίδι στο αφορολόγητο
θα υλοποιηθεί µέσω της περ-
ικοπής κατά 650 ευρώ της
έκπτωσης φόρου που δικαι-
ούν ται µισθωτοί και συν τα-
ξιούχ οι. 

Συγκεκριµέν α, η µείωση

του φόρου µε βάση την
οποία προκύπτει το ύψος
του αφορολόγητου εισοδήµα-
τος διαµορφών εται ως εξής:

- Στα 1.250 ευρώ από
1.900 ευρώ σήµερα για µισθ-
ωτούς χ ωρίς προστατευόµε-
ν α τέκν α (έτσι το αφορολόγ-
ητο όριο µειών εται από
8.636 σε 5.681 ευρώ).

- Στα 1.300 ευρώ από
1.950 ευρώ σήµερα για µισθ-
ωτούς µε έν α προστατευόµε-
ν ο τέκν ο (έτσι το αφορολόγ-
ητο όριο µειών εται από
8.863 σε 5.909 ευρώ).

- Στα 1.350 ευρώ από
2.000 ευρώ σήµερα για µισθ-
ωτούς µε δύο προστατευόµε-
ν α τέκν α (έτσι το αφορολόγ-
ητο όριο µειών εται από
9.090 σε 6.136 ευρώ).

- Στα 1.450 ευρώ από
2.100 ευρώ σήµερα για µισθ-
ωτούς µε τρία τέκν α και άν ω

(έτσι το αφορολόγητο όριο
µειών εται από 9.545 σε
6.590 ευρώ).

Από τους παραπάν ω αριθ-
µούς γίν εται πλέον  καταν οη-
τό ότι η µείωση του αφορ-
ολόγητου ορίου θα έχ ει ως
αποτέλεσµα ν α ξεκιν ήσουν
ν α πληρών ουν  φόρο εισο-
δήµατος ακόµη και µισθωτοί
ή συν ταξιούχ οι µε µην ιαίο
εισόδηµα χ αµηλότερο των
500 ευρώ.

ΠΠοοιιοοιι  φφοορροολλοογγοούύµµεεννοοιι  θθαα  χχάάσσοουυνν  
ααππόό  ττηη  µµεείίωωσσηη  ττοουυ  ααφφοορροολλοογγήήττοουυ

Επιστρέφουν σε ∆ήµους 30 εκατ. από τα κλεµµένα της Energa

Εισαγγελι κή διάταξη που προωθεί ται  από την κυβέρνηση δί νει  το «πράσινο
φως» ώστε να γυρίσουν περίπου 10 εκατ. ευρώ στα ταµεία 72 δήµων, χαράσ-
σοντας µονοπάτι  για άλλους 188 δήµους της χώρας, και  την επιστροφή ποσού

που αγγί ζει  συνολι κά τα 30 εκατ. ευρώ.

Στην ί δια λογι κή, το ∆ηµόσιο έχει  λαµβάνει ν 80 εκατ. ευρώ.

Η άκρη του νήµατος βρίσκεται  στη σχετι κά νωπή απόφαση για το σκάνδαλο των
Energa – Hellas Power, µε την οποία κρίθηκαν ένοχοι  οι  βασικοί  κατηγορούµενοι  Αρι -
στείδης Φλώρος και  Βασίλης Μηλιώνης, και  συνολι κά 11 εκ των 19 κατηγορουµέ-
νων.Με παρεµπίπτουσα απόφαση, το Α΄ Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων δι έταξε
την επιστροφή των υπεξαιρεθέντων σε δήµους και  ∆ηµόσιο, από τους λογαριασµούς
των εταιρειών µε µετρητά, ύψους 121 εκατ. ευρώ, που εί χαν ήδη δεσµευθεί  από την
Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,
από το 2012.

Η συγκεκριµένη διαδι κασία εφαρµόζεται  πρώτη φορά για ΟΤΑ, βάσει  σχετι κά πρόσφατου νόµου, του 2014.
Το ζήτηµα των 72 δήµων, πληρεξούσιος δι κηγόρος των οποίων εί ναι  ο Ανδρέας Παπαρρηγόπουλος, έφθασε µε δι κή τους πρωτοβουλία προς εξέ-

ταση προς τον αρµόδιο Εισαγγελέα Εκτελέσεων του Εφετείου, ο οποίος τελι κώς ενέκρι νε την αί τησή τους, καθιστώντας και  στην πράξη εισπρακτέα
τα ποσά.

Το µόνο που αποµένει  πλέον εί ναι  η παρακατάθεση των χρηµάτων από τι ς τράπεζες στο Ταµείο Παρακαταθηκών και  ∆ανείων, και  ασφαλώς η
έκδοση της κοι νής υπουργι κής απόφασης από τους υπουργούς Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, και  ∆ι καιοσύνης, Σταύρο Κοντονή, προκειµένου να
επιστραφούν τα λεφτά στα ταµεία των δήµων. Απαραί τητη προϋπόθεση, προκειµένου να αποδοθούν τα ποσά σε όσους έχουν υποστεί  ζηµιά, εί ναι  η
διατύπωση σχετι κού αι τήµατος προς τον εισαγγελέα Εκτελέσεων, όπως έγι νε µε τους 72 δήµους.

Εντύπωση, σε κάθε περίπτωση, προκαλούν πληροφορί ες που φέρουν το ∆ηµόσιο να µην έχει  µπει  ακόµη σε τροχιά δι εκδί κησης.

Τι  λένε δήµαρχοι

Αιρετοί  εκφράζουν την ι κανοποίησή τους για το γεγονός ότι  θα µπει  στα δηµοτι κά ταµεία «ζεστό» χρήµα και  µάλιστα σε µια δύσκολη οι κονοµι κή
συγκυρία για τους ΟΤΑ. ∆εν παρέλειψαν, ωστόσο, να σχολιάσουν αρνητι κά το γεγονός, ότι  δόθηκε σε αυτές τι ς εταιρεί ες το δι καίωµα είσπραξης
δηµοσίου χρήµατος, χωρί ς τι ς απαραί τητες εγγυήσει ς που θα διασφάλι ζαν τους τελι κούς αποδέκτες.

Υπενθυµί ζεται  ότι  οι  Energa – Hellas Power δεν απέδιδαν στους δήµους και  στο ∆ηµόσιο τα δηµοτι κά τέλη και  το τέλος ακι νήτων (το λεγόµενο «χαρά-
τσι») που εισέπρατταν από τους λογαριασµούς ηλεκτρι κού ρεύµατος των πελατών τους, την περίοδο 2011-2012.

Άρα, τα αποδιδόµενα ποσά εί ναι  σε γενι κές γραµµές ανάλογα µε τον πληθυσµό των δήµων και  το εύρος της δι είσδυσης που εί χαν οι  εταιρεί ες στην
αγορά κάθε περιοχής. Όταν στι ς αρχές του 2012 διαγράφηκαν από το σχετι κό µητρώο εταιρειών, κατεί χαν το 8% της αγοράς ρεύµατος στη χώρα, µε
περίπου 200.000 πελάτες. Αυτό έχει  ως αποτέλεσµα τα αποδιδόµενα ποσά σε µεγάλους δήµους της Αττι κής να εί ναι  της τάξης εκατοντάδων χι λιάδων
ευρώ. Ενδει κτι κό εί ναι  ότι  ο δήµος Περιστερίου έχει  λαµβάνει ν περίπου 637.000 ευρώ, ο δήµος Χαλανδρίου περί  τα 500.000 ευρώ και  ο δήµος Ιλί ου
113.200 ευρώ.

«Στη φάκα» µετά 
από καταδίωξη στον
Ασπρόπυργο, 
ληστές τραπεζικών 
µηχανηµάτων
Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, µέλη
της σπείρας – Εξιχνιάσθηκαν τρεις

περιπτώσεις – Κατασχέθηκαν 
διαρρηκτικά εργαλεία, δύο αυτοκίνητα
και το χρηµατικό ποσό των 719 ευρώ

«Τέλος» στη δράση σπείρας που
«χτυπούσε» τραπεζικά µηχανήµατα δηµοσίων
κτιρίων  έδωσε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
Βορειανατολικής Αττικής.

Η Αστυνοµία συνέλαβε, την  Τετάρτη, στα
Πατήσια και στην  Ελευσίνα, τρεις αλλοδαπούς,
εκ των  οποίων  οι δύο ήταν  Γεωργιανοί 27 ετών
αµφότεροι και ο τρίτος Αλβανός ηλικίας 37
ετών .

Ως προς το χρον ικό της σύλληψης, οι δρά-
στες την  Τετάρτη, παραβίασαν  µε τροχό και
διέρρηξαν  αυτόµατο µηχάνηµα πληρωµών , το
οποίο βρίσκον ταν  εγκατεστηµένο σε κτίριο της
Περιφερειακής Ενότητας της Ανατολικής Αττι-
κής στην  Αγία Παρασκευή, αφαιρώντας χρηµα-
τικό ποσό από το εσωτερικό του.

Κατά τη διαφυγή τους, έγιναν  αν τιληπτοί
από προστρέξαν τες αστυνοµικούς και ακο-
λούθησε καταδίωξη µέχρι την  περιοχή του
Ασπροπύργου, όπου οι δράστες εγκατέλειψαν
το όχηµα.

Όπως προέκυψε από την  έρευνα, το όχηµα
άνηκε στον  27χρονο, το οποίο είχε παρ-
αχωρήσει στους υπόλοπιλους δράστες, ενώ
στο εσωτερικό του βρέθηκαν  και κατασχέθη-
καν  διαρρηκτικά εργαλεία, ένας τροχός καθώς
και χρηµατικό ποσό.

Από την  περαιτέρω έρευνα, εξακριβώθηκε
ότι ο δράστες είχαν  δηµιουργήσει συµµορία, η
οποία διέπραττε κλοπές από τραπεζικά µηχα-
νήµατα αυτόµατα πληρωµών , που βρίσκον ταν
εγκατεστηµένα σε κτίρια ∆ηµόσιων  Υπηρε-
σιών , σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Οι δράστες, κατά τη διάρκεια των  νυχτερ-
ινών  ωρών ,  παραβίαζαν  µε τη χρήση λοστού
τις θύρες των  κτιρίων , απενεργοποιούσαν  τον
συναγερµό κόβον τας τα καλώδια και ακολούθ-
ως διερρήγνυαν , µε τη χρήση τροχού, τα
µηχανήµατα πληρωµών  και αφαιρούσαν  µεγά-
λα χρηµατικά ποσά.

Μέχρις στιγµής, έχουν  εξιχν ιασθεί δύο περι-
πτώσεις κλοπών  στην  Αγία Παρασκευή και
στο Περιστέρι και µία απόπειρα στην  Αγία
Παρασκευή, ενώ η έρευνα για την  ταυτο-
ποίηση και άλλων  παρόµοιων  περιπτώσεων
συνεχ ίζεται.

Οι συλληφθέν τες, οδηγήθηκαν  στον  Εισαγ-
γελέα Πληµµελειοδικών  Αθηνών , ο οποίος τους
παρέπεµψε σε Τακτικό Ανακριτή.



Την έντονη διαµαρτυρία τους
για την Απόφαση της Εθνικής
Τράπεζας να προχωρήσει στο

κλείσιµο του Υποκαταστήµατος στο
Ζεφύρι εκφράζει ο ∆ήµος και οι
µαζικοί φορείς της πόλης. 
Αµέσως µόλις έγινε γνωστή η Απόφαση και

συγκεκριµένα το πρωί του Σαββάτου 17
Μαρτίου 2018 ο ∆ήµαρχος Φυλής έκανε
επαφές ζητώντας την ανάκληση της Απόφα-
σης. 
Παράλληλα, το απόγευµα της Κυριακής 18

Μαρτίου 2018 συγκλήθηκε Συνέλευση στο
∆ηµαρχείο Ζεφυρίου, µε τη συµµετοχή
µελών του ∆ηµοτικού και Τοπικού Συµβου-
λίου και φορέων της πόλης που κατέληξε
στην έκδοση Ψηφίσµατος ∆ιαµαρτυρίας.
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Ο
φόβος και ο τρόµος, αν ηλίκων  και ηλικιωµέν ων
σε διάφορες περιοχ ές της ∆υτικής Αττικής και
του Πειραιά, είχ αν  γίν ει δύο Ροµά, ηλικίας 17

και 28 ετών , που συστηµατικά διέπρατταν  ληστείες.Το
Τ.Α. Αγίας Βαρβάρας, πριν  από λίγες ηµέρες, προέβη
τελικά στην  εξάρθρωση της συµµορίας των  δύο
αν δρών , εν ώ σε βάρος τους, ασκήθηκε ποιν ική δίωξη
για τα αδικήµατα της σύστασης συµµορίας, των
ληστειών  κατά συρροή, κατά συν αυτουργία, τετελεσµέ-
ν ες και σε απόπειρα, της διακεκριµέν ης περίπτωσης
κλοπής από υπαίτιο που διαπράττει κλοπές και
ληστείες κατ’ επάγγελµα και κατά συν ήθεια, της
επικίν δυν ης σωµατικής βλάβης κατά συν αυτουργία και
κατά συρροή, της παράν οµης οπλοφορίας και της απο-
δοχ ής προϊόν των  εγκλήµατος.

Η ΕΛ.ΑΣ., κάν ον τας χ ρήση σχ ετικής εισαγγελικής
διάταξης, έδωσε στη δηµοσιότητα τα στοιχ εία τους.

Συγκεκριµέν α πρόκειται για τoυς:

Ζαχ αρίου Νικόλα,
αγν ώστου πατρός και της
∆έσποιν ας, γεν ν ηθέν τα στις
27-9-1990 στη Νίκαια Αττικής

∆ηµητρίου Χρήστο του
Κων σταν τίν ου και της
∆έσποιν ας, γεν ν ηθέν τα
στις 25-11-1990 στη Νίκαια
Αττικής

Το modus operandi των
δύο δραστών

Από την  έρευν α των  αστυν οµικών  της Ασφάλειας
προέκυψε ότι τουλάχ ιστον  από τις αρχ ές του 2018, ο
17χ ρον ος και ο 28χ ρον ος είχ αν  συστήσει συµµορία µε

σκοπό τη διάπραξη ληστειών  σε βάρος πεζών  σε διά-
φορες περιοχ ές της Αττικής.

Το σχ έδιο τους ήταν  αρκετά απλό. Κιν ούµεν οι, βρα-
διν ές ώρες, στις περιοχ ές της Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω,
Πετρούπολης, Αγίων  Αν αργύρων , Νίκαιας, ∆ραπε-
τσών ας και Αγίου Ιωάν ν η Ρέν τη εν τόπιζαν  και στοχ ο-
ποιούσαν  αν ήλικους και ηλικιωµέν ους, σε στάσεις λεω-
φορείων  και ακολούθως τους προσέγγιζαν  µε διάφορα
προσχ ήµατα.Στη συν έχ εια, µε την  απειλή όπλου ή µε
σωµατική βία, τους αποσπούσαν  κυρίως κιν ητά τηλέφ-
ων α, τα οποία διοχ έτευαν  αµέσως σε κλεπταποδόχ ο-
υς. Σε πολλές περιπτώσεις δεν  δίσταζαν  ν α χ τυπή-
σουν  τα θύµατά τους προκειµέν ου ν α επιτύχ ουν  το
σκοπό τους.Αστυν οµικοί της Οµάδας ∆Ι.ΑΣ. εν τόπι-
σαν  το βράδυ της 10ης Μαρτίου τους δύο ληστές,
περν ών τας χ ειροπέδες στον  17χ ρον ο, λίγη ώρα µετά
τη διάπραξη ληστείας σε βάρος αν ηλίκου, στην  Αγία
Βαρβάρα. Από την  περαιτέρω έρευν α, πρόεκυψε ότι οι
αν ωτέρω έχ ουν  διαπράξει δεκατέσσερις ληστείες σε
διάφορες περιοχ ές της Αττικής.

Η συµµορία Ροµά που λήστευε πεζούς σε ∆υτική Αττική και Πειραιά
ΤΤοο  ππρροοφφίίλλ  κκααιι  ττοο  mmoodduuss  ooppeerraannddii  ττωωνν  δδρραασσττώώνν

Ψήφισµα ∆ιαµαρτυρίας για το κλείσιµο του 
υποκαταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας στο Ζεφύρι
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ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ  
ΟΟ  ΑΑΒΒΡΡΑΑΜΜΙΙ∆∆ΗΗΣΣ  ΑΑΛΛΕΕΞΞΙΙΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΦΦΙΙΛΛΙΙΠΠΠΠΟΟΥΥ

ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΡΡΙΙΝΝΑΑΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΝΝΟΟΒΒΑΑ
ΠΠΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΗΗ  ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ
ΗΗ  ((MMΠΠΛΛΑΑΓΓΚΚΟΟΝΝΤΤΑΑΤΤΣΣΚΚΙΙΧΧ))  BBLLAAGGOODDAATTSSKKIIKKHH
((ΕΕΛΛΕΕΝΝΑΑ))  YYEELLEENNAA  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝΤΤΡΡ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ

ΖΖΟΟΪΪΑΑ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΝΝΤΤΟΟΒΒΜΜΠΠΝΝΙΙΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΕΕΙΙ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΘΘΑΑ  ΠΠΑΑΝΝΤΤΡΡΕΕΥΥΤΤΟΟΥΥΝΝ

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ
∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ππωωλλοούύννττααιι  77,,55

σσττρρέέµµµµαατταα  
θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη

κκοοννττάά  σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα
θέση Κατσουλιερη κοντά

στο Ρουπάκι
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ΠΠωωλλοούύννττααιι  2244
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη
θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη
περίπου 24 στρέµµατα θέση 

Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Ύψος βοηθήµατος
Το ύψος  του ειδικού βοηθήµατος αντιστοιχεί σε

ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της
συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον
Προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριµέ-
να:

Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδων ευρώ
(6.000,00 €) θα καταβάλλεται το σύνολο της οφει-
λής.Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδων ευρώ
(6.000,00 €) θα καταβάλλεται το σύνολο της οφει-
λής.

Για συνολικές οφειλές άνω των έξι χιλιάδων
ευρώ (6.000,00 €) και έως εννέα χιλιάδες ευρώ
(9.000,00 €) θα καταβάλλεται εφάπαξ το εβδο-
µήντα πέντε τοις εκατό (75%) της οφειλής.

Για συνολικές οφειλές άνω των εννέα χιλιάδες
ευρώ (9.000,00 €) και έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ
(12.000,00 €) θα καταβάλλεται εφάπαξ το πενήν-
τα τοις εκατό ( 50%) της οφειλής των.

Για συνολικές οφειλές άνω των δώδεκα χιλιάδες
ευρώ (12.000,00 €) θα καταβάλλεται εφάπαξ το
τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής.

Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραµµα
διακανονισµού και το εναποµείναν ποσό θα εξοφ-
λείται από τους ίδιους σε άτοκες µηνιαίες δόσεις,
το ποσό και ο αριθµός των οποίων θα ορίζονται
από τον εκάστοτε Προµηθευτή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµε-

νοι µπορούν να επικοινωνούν µε τη ∆ιεύθυνση
Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών (Φιλα-
δελφείας 87 & Μπόσδα, ΤΚ: 136 73,  Αχαρνές) στο

τηλέφωνο 213 2123 128 (∆ευτέρα έως Παρασ-
κευή, 8:00 έως 15:00).

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος στη Γερµανία

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

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

ΑΑππόό  22  ΑΑππρριιλλίίοουυ  έέωωςς  2299  
ΙΙοουυννίίοουυ  ηη  υυπποοββοολλήή  
φφαακκέέλλωωνν  γγιιαα  εεκκππααιιδδεευυττιικκάά
ππρροογγρράάµµµµαατταα  κκααιι  δδρράάσσεειιςς
σστταα  σσχχοολλεείίαα

Από τις 2 Απριλίου έως τις 29 Ιουν ίου θα
µπορούν  ν α υποβάλλον ται στις αρµόδιες
υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας οι φάκε-
λοι για την  υλοποίηση εκπαιδευτικών  προγρ-
αµµάτων  και δράσεων  στα σχ ολεία την
ερχ όµεν η σχ ολική χ ρον ιά (2018-19).
Έτσι, οι εν διαφερόµεν οι φορείς, οργαν ισµοί,
υπηρεσίες, ΜΚΟ, ΑΕΙ, επιστηµον ικές
εν ώσεις, δήµοι, υπουργεία, ν οσοκοµεία,
µουσεία, αθλητικές οµοσπον δίες, που υλο-
ποιούν  ή επιθυµούν  ν α υλοποιήσουν  εκπαι-
δευτικά προγράµµατα-δράσεις και µαθητικούς
διαγων ισµούς στα σχ ολεία Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδεσης, καλούν ται ν α
καταθέσουν  πλήρη φάκελο µε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την  έγκριση των  δρά-
σεων .Σύµφων α µε τη σχ ετική αν ακοίν ωση
του υπουργείου, αιτήµατα που θα κατατίθεν -
ται πέραν  της προθεσµίας, δεν  θα εξετάζον -
ται. Η ακριβής διαδικασία κατάθεσης και οι
προδιαγραφές αξιολόγησης αιτηµάτων  έγκρι-
σης εκπαιδευτικών  προγραµµάτων -δραστηρ-
ιοτήτων  και εκπαιδευτικού υλικού, βρίσκον -
ται στον  σύν δεσµο:
ht tp: / /www.iep.edu.gr/ images/ IEP/XRISI-
M A / 2 0 1 7 - 1 0 -
05_prodiagraf es_aks iologis is_ekp_pro-
gram_drastiriot__ekpaid_y likou.pdf

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΙΙΑΑ
Συναγερµός για τρόφιµα µε βλαβερές ουσίες στην ελληνική αγορά

Συν αγερµός για εισαγωγές επικίν δυν ων  για την  υγεία ν ωπών  φρούτων  και αποξηραµέν ων  φρούτων  από την
Τουρκία, καθώς περιέχ ουν  βλαβερές για τον  άν θρωπο ουσίες.
Σύµφων α µε την  εφηµερίδα «Έθν ος» λαχ αν ικά, ξηροί καρποί, φρούτα, αποξηραµέν α φρούτα, κατασχ έθηκαν ,

καθώς εν τοπίστηκαν  σε αυτά µεγάλες ποσότητες από φυτοφάρµακα, αλλά και ουσίες από χ ηµικά επεξεργασίας
σε πολύ µεγάλες ποσότητες.
υγκεκριµέν α τους τελευταίους µήν ες εν τοπίστηκαν  στο Τελων είο Κήπων  62 τόν οι µε λεµόν ια και 48,5 τόν οι µε
ρόδια που είχ αν  υπερβάσεις στο θειώδες άλας και 12 τόν οι φουν τούκια και 4 τόν οι φιστίκια µε αφλατοξίν ες. Τα
εµπορεύµατα αυτά κατασχ έθηκαν  στα σύν ορα, εν ώ πάγιο αίτηµα πολλών  εγχ ώριων  οργαν ώσεων  είν αι οι έλεγχ οι
ν α γίν ον ται σε όλα τα φορτία καθώς αρκετά επικίν δυν α για την  δηµόσια υγεία εµπορεύµατα ξεφεύγουν .
Συν ολικά µέσα σε λίγους µόν ο µήν ες έχ ουν  κατασχ εθεί πάν ω από 400 τόν οι. Είν αι εν δεικτικό ότι κατασχ έθη-

καν  110 τόν οι ν ωπά φρούτα, 260 τόν οι λαχ αν ικά και 30 τόν οι αποξηραµέν α φρούτα. Οι υπηρεσίες στον  Έβρο
είν αι σε συν αγερµό, καθώς η περιοχ ή αποτελεί και πύλη της Ευρώπης για τις εξαγωγές της Τουρκίας.
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ
Την Κυριακή 4/3/18 στην Λεωφόρο Αθηνών- Κορίνθου πρός Ελευσίνα στο

σηµείο  'Πιλινίου hot spot' οδηγός χτύπησε πεζό στις 22:00  µ.µ.  
Όποιος είδε το περιστατικό και έχει πληροφορίες παρακαλείται 

να επικοινωνησει µε την Τροχαία Περιστερίου ή µε το 6973517965 .

Ενοικιάζεται ισόγειος  επαγγελµατικός χώρος  
(160τµ) στο κέντρο του Ασπροπύργου

(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου). ∆ιαµορφωµένος χώρος
µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο περιβάλλοντα χώρο.

Τηλ. 6973823418

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ
ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ

ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ  
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

48

Ρωσία: Επανεκλογή Πούτιν 
µε ποσοστό 76,65%

Ο
Βλαντί µι ρ Πούτι ν επανεκλέγεται  στην προεδρί α της Ρωσι κής Οµοσπονδί ας συγκεν-
τρώνοντας το 76,65% των ψήφων, µε το 99% των εκλογι κών τµηµάτων να έχει  ενσω-
µατωθεί , γνωστοποί ησε χθες η ρωσι κή εκλογι κή επι τροπή.Τον ψήφι σαν σχεδόν 55,5

εκατοµµύρι α Ρώσοι .
Ο κοµµουνι στής υποψήφι ος Πάβελ Γκρουντί νι ν έλαβε το 11,82% των ψήφων, ο επι κεφαλής

του Φι λελεύθερου ∆ηµοκρατι κού Κόµµατος της Ρωσί ας Βλαντί µι ρ Ζι ρι νόφσκι  συγκέντρωσε
το 5,68%, ενώ η υποψήφι α της Πρωτοβουλί ας Πολι τών Ξένι α Σόµπτσακ έλαβε το 1,66% των
ψήφων, ανέφερε η Κεντρι κή Εκλογι κή Επι τροπή.

Ο Γκρι γκόρι  Γι αβλί νσκι , συνι δρυτής του κόµµατος Γι άµπλοκο, έλαβε το 1,04% των ψήφων,
ο Μπαρί ς Τί τοφ το 0,75%, ο έτερος κοµµουνι στής υποψήφι ος Μαξί µ Σουράι κι ν 0,68% και  ο Σεργκέι  Μπαµπούρι ν 0,65%.Το 2012, ο Βλαντί µι ρ Πούτι ν εί χε κερδί σει
τι ς προεδρι κές εκλογές συγκεντρώνοντας το 63,6% των ψήφων.

Ο Βλαντί µι ρ Πούτι ν κρατά τα κλει δι ά του Κρεµλί νου γι α τέταρτη θητεί α. ∆ηλαδή µέχρι  το 2024, όταν θα εί ναι  72 ετών, και  25 χρόνι α αφού ορί σθηκε δι άδοχος του
Μπορί ς Γέλτσι ν.

Πρώην αξι ωµατι κός της KGB, ο Βλαντί µι ρ Πούτι ν, 65 ετών, ανέλαβε το 2000 την εξουσί α µί ας χώρας µε αποσταθεροποι ηµένη ηγεσί α και  παραπαί ουσα οι κο-
νοµί α. Γι α πλήθος συµπατρι ωτών του εί ναι  ο άνθρωπος της σταθερότητας και  µί ας νέας ευηµερί ας χάρη στην εκµετάλλευση του πετρελαϊ κού µπουµ επί  σει ρά
ετών, αλλά γι α άλλους ευθύνεται  γι α τη σαφή υποχώρηση των ανθρωπί νων δι και ωµάτων και  των ελευθερι ών στη χώρα του.

Στη δι εθνή σκηνή, σύµφωνα µε δηµοσί ευµα του Γαλλι κού πρακτορεί ου Ει δήσεων, που αναµεταδί δει  το αντί στοι χο Αθηναϊ κό, αυτός που χαρακτήρι σε τη δι άλυση της
Σοβι ετι κής Ενωσης «τη µεγαλύτερη γεωπολι τι κή καταστροφή του 20ού αι ώνα», έβαλε ως στόχο να επαναφέρει  την επι ρροή της Ρωσί ας στον κόσµο µετά τη δι άλυση
την πτώση της ΕΣΣ∆ και  τα χαώδη χρόνι α της περι όδου Γέλτσι ν που ακολούθησαν.

Γεννηµένος στι ς 7 Οκτωβρί ου 1952 σε οι κογένει α εργατών που έµενε σε δι αµέρι σµα του ενός δωµατί ου σε εργατι κή πολυκατοι κί α του Λένι γκραντ, ο Βλαντί µι ρ
Πούτι ν δεν προορι ζόταν γι α το Κρεµλί νο.

Από την νεανι κή του ζωή στους δρόµους του Λένι γκραντ, όπως δήλωσε το 2015, έµαθε ένα πράγµα: «Εάν ο καυγάς εί ναι  αναπόφευκτος, χτύπα πρώτος».
Εφοδι ασµένος µε πτυχί ο Νοµι κής, µπαί νει  στην KGB, όπου γί νεται  εξωτερι κός πράκτορας. Θα σταλεί  σε ένα ταπει νό πόστο στη ∆ρέσδη της Ανατολι κής Γερ-

µανί ας από το 1985 µέχρι  το 1990.
Μετά τη δι άλυση της Σοβι ετι κής Ενωσης, ο πράκτορας της KGB µεταλλάσσεται  σε σύµβουλο γι α τι ς εξωτερι κές σχέσει ς του τότε φι λελεύθερου δηµάρχου της

Αγί ας Πετρούπολης Ανατόλι  Σαµπτσάκ. Από εκεί  αρχί ζει  η θεαµατι κή άνοδός του.
Το 1996 καλεί ται  να εργαστεί  στο Κρεµλί νο. Το 1998 ορί ζεται  αρχηγός της FSB, δι αδόχου της KGB, και  µόλι ς έναν χρόνο αργότερα, ορί ζεται  πρωθυπουργός από

τον Μπορί ς Γέλτσι ν.
Ο Γέλτσι ν και  το περι βάλλον του εί χαν γοητευτεί  από «τη δι ακρι τι κότητα και  την αποτελεσµατι κότητα» του άνδρα αυτού µε το γυµνό µέτωπο και  το δι απεραστι κό

βλέµµα. Ορι σµένοι  συνεργάτες του Γέλτσι ν θεωρούν τότε ότι  θα µπορέσουν να τον χει ραγωγήσουν εύκολα. Ο Πούτι ν όµως ξεκι νά µι α επι χεί ρηση ανασύστασης µι άς
ι σχυρής και  συγκεντρωτι κής κρατι κής εξουσί ας και  ενί σχυσης των προεδρι κών εξουσι ών.Καλλι εργώντας ήδη την ει κόνα του σκληρού, την 1η Οκτωβρί ου 1999, έπει -
τα από ένα κύµα επι θέσεων, ξεκι νά τον δεύτερο πόλεµο της Τσετσενί ας, έναν αι µατηρό πόλεµο που σηµαδεύεται  από τι ς ωµότητες του ρωσι κού στρατού και  τον
τυφλό βοµβαρδι σµό του Γκρόζνι .Ο πόλεµος αυτός θα γί νει  το θεµέλι ο της δηµοφι λί ας του στη Ρωσί α και  η βάση της ει κόνας του ως ανθρώπου µε σι δηρά πυγµή που
δεν φοβάται  τι ς δύσκολες αποφάσει ς.

Οταν ο Μπορί ς Γέλτσι ν παραι τεί ται  στο τέλος του 1999 και  ορί ζει  δι άδοχό του τον πρωθυπουργό του, ο Βαντί µι ρ Πούτι ν έχει  ήδη γί νει  ο ι σχυρός άνδρας της
Ρωσί ας.Εκλέγεται  εύκολα το 2000 και  επι ταχύνει  την εδραί ωση της εξουσί ας του βασι ζόµενος στους κρατι κούς θεσµούς ι σχύος, τι ς µυστι κές υπηρεσί ες, την
αστυνοµί α και  τον στρατό, και  στους ανθρώπους του στην Αγί α Πετρούπολη.
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Η απόφαση αυτή προωθήθηκε στη Γενική
Συνέλευση για έγκριση  προκαλώντας  αντι-
δράσεις από την πλευρά των εργαζοµένων
και στη συνέχεια στις 12 Σεπτεµβρίου 2016
πραγµατοποιήθηκε Γενική Συνέλευση των
µετόχων των ΕΑΣ.

Εκεί, ο κύριος µέτοχος της εταιρείας, δηλα-
δή το υπουργείο Οικονοµικών,    δια του
εκπροσώπου του, δεν δέχεται την από
22.8.2016 εισήγηση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και προτείνει να αναθέσει η ΕΑΣ
µε δική της δαπάνη την αποτίµηση του ακι-
νήτου σε άλλο πιστοποιηµένο εκτιµητή,
σύµφωνα µε το Ν. 4152/2013. ∆ηλώνει δε
στην σχετική απόφαση ότι η εκτίµηση αυτή
θα αποτελέσει τη βάση της διαπραγµάτευ-
σης µεταξύ της ΕΑΣ και των ΕΛΠΕ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη πρόταση
του κυρίου Μετόχου  και αναβάλλεται η
λήψη απόφασης επί του θέµατος. Μάλιστα,
η νέα εκτίµηση αποφασίστηκε να αποτελέσει
τη βάση των διαπραγµατεύσεων µεταξύ ΕΑΣ
και ΕΛ.ΠΕ για την πώληση της έκτασης. Τη
διαδικασία ανέλαβε τελικά η εταιρεία Solum
Property Solutions, η οποία εκτίµησε το
τίµηµα του ακινήτου σε 25.630.000 ευρώ.

Ακολούθησε νέα εισήγηση από τον τότε
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Χρηστίδη προς το
∆Σ  και το ∆Σ αποφάσισε κατά πλειοψηφία
να εισηγηθεί στο µέτοχο την πώληση του
ακινήτου στο ποσό των 25.630.00 Ευρώ
δηλαδή 5.000.000 παραπάνω από την αρχι-
κή εισήγηση τους. Στη συνέχεια η Γ.Σ. απο-
φάσισε ότι το τελικό τίµηµα πώλησης να µην
είναι µικρότερο της παραπάνω αξίας που 

αναφέρεται στην έκθεση εκτίµησης της
εταιρίας Solum  Property Solutions.

Τελικά τον Απρίλιο του 2017 το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την 

έγκριση της σύµβασης πώλησης του ακινή-
του σε  25.690.000 ευρώ . Όπως όµως
καταγγέλλουν οι εργαζόµενοι  το τίµηµα
αυτό είναι σηµαντικά χαµηλότερό από τα  45
εκατοµµύρια ευρώ περίπου της αντικειµενι-
κής του αξίας. Μάλιστα η συγκεκριµένη αξία
αναγράφεται και στην υπ’ αριθµόν
38477/12/04/2017 συµβολαιογραφική
πράξη για την πώληση του ακινήτου.

Κάτι δε που προκαλεί µεγάλη εντύπωση
είναι  ότι στην συνεδρίαση του ∆Σ της
3.4.2017 όταν δηλαδή πήραν απόφαση για
να εγκρίνουν  τη Σύµβαση µεταβίβασης του
ακινήτου της Ελευσίνας στα ΕΛΠΕ, φέρεται
να ψηφίζει και ο παραιτηθείς ∆ιευθύνων
Σύµβουλος κ. Χρηστίδης µε εξουσιοδότηση-
ο οποίος στη συνεδρίαση αυτή εκπροσω-
πήθηκε   από το Πρόεδρο κ. Βασιλείου αν και
έχει ήδη παραιτηθεί νοµίµως από τις 9 Φεβρ-
ουάριου 2017.

∆ηλαδή  ο παραιτηθείς από το Φεβρουάριο
∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. Κοσµάς Χρηστίδης
συµµετέχει για πρώτη και µοναδική φορά
τον Απρίλιο του 2017  στην λήψη απόφασης
για πώληση του ακινήτου και χωρίς το ∆Σ  να
έχει προβεί καν στην ανάκληση της απόφα-
σης του 57/14.2.2017 όπου τότε το διοικ-
ητικό συµβούλιο της εταιρίας  λόγω της παρ-
αίτησης Χρηστίδη είχε αποφασίσει την ανα-
συγκρότηση του  χωρίς τον Χρηστίδη και
είχε εκχωρήσει όλες  τις  αρµοδιότητες  του
στον κ. Νεάρχου Περικλή.

Οι διαµαρτυρίες κάποιων µελών του ∆Σ
αλλά και οι έγγραφες ανακοινώσεις δεν πτο

ούν ούτε τον Πρόεδρο ∆Σ  αποκλειστικά
Υπεύθυνο για τη λειτουργία του ∆Σ  αλλά και 

το Εκτελεστικό µέλος  του ∆Σ κ. Περικλή
Νεάρχου ο οποίος µε βάσει το ως άνω πρακ-
τικό του ∆Σ παρίσταται και υπογράφει τελικά
την συµβολαιογραφική πράξη για µεταβίβα-
ση   του ακινήτου στα ΕΛΠΕ έναντι του
ποσού των 25.690.000 ευρώ.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι  οι όροι αυτοί που
παρεισέφρησαν στο συµβόλαιο πώλησης
παραβιάζουν την απόφαση της Γ.Σ των
Μετόχων της 7.12.2016   η οποία είχε δώσει
εντολή για συγκεκριµένο τίµηµα χωρίς πρό-
σθετες επιβαρύνσεις και όρους. Οι εργαζόµε-
νοι καταγγέλλουν επίσης ότι τα ΕΛ.ΠΕ είχαν
αναγκαιότητα στο να αποκτήσουν τη συγκε-
κριµένη έκταση λόγω «αναγκαιότητας» και
λόγω της ρύπανσης εξαιτίας διαρροής πετρ-
ελαίου στο χώρο των ΕΑΣ.

«Τον Απρίλιο του 2017 τα ΕΑΣ προχώρη-
σαν στην πώληση του πιο σηµαντικού εργο-
στασίου τους στην παραγωγή πυροµαχικών
της εταιρείας, τα ΕΑΣ Ελευσίνας (πρώην
ΠΥΡΚΑΛ). Στην πραγµατικότητα δεν είναι
πώληση αλλά ξεπούληµα καθώς η αντικειµε-
νική αξία του ακινήτου ανέρχεται σε
44.537.631 ευρώ και η ανάγκη για τα ΕΛΠΕ
Ελευσίνας να αγοραστεί το συγκεκριµένο
ακίνητο αποτελούσε άµεση προτεραιότητα
για την περαιτέρω λειτουργία και επιβίωση
τους.

Γι’ αυτό δεν έγινε δηµόσιος διαγωνισµός
διότι διοίκηση και κυβέρνηση ήθελαν να
διευκολύνουν τον ιδιώτη των ΕΛ.ΠΕ. Ο
χώρος των ΕΑΣ έχει γεµίσει από γεωτρήσεις
που χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της
µόλυνση του υπεδάφους. Θυσιάστηκε το πιο
σηµαντικό εργοστάσιο για τα ΕΑΣ και την
άµυνα της χώρας τα ΕΛ.ΠΕ» τονίζει στο poli-
tik.gr ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Εργα-
τοϋπαλλήλων Χηµικής Βιοµηχανίας Ελλάδος
(ΟΕΧΒΕ) και µέλος της ΓΣΕΕ Μάκης Θεοχάρ-
ης και συµπληρώνει:

«Η  βιαστική πώληση του ακινήτου σε τόσο
χαµηλή τιµή δεν βοήθησε σε τίποτα τα οικο-
νοµικά της εταιρίας, δεδοµένου ότι η εταιρία
βρίσκεται σήµερα σε  δραµατική οικονοµική
κατάσταση,  µε µεγάλα χρέη  προς το ∆ηµό-
σιο, στα ασφαλιστικά ταµεία και σε τρίτους,
ενώ την προηγούµενη εβδοµάδα η ∆ΕΗ
έβγαλε εις βάρος της εταιρίας απόφαση δια-

ταγής πληρωµής για χρέη  ύψους
18.000.000 ευρώ».

Οι δεσµεύσεις Καµµένου το 2015

Το ερώτηµα βέβαια που τίθεται και ερευ-
νούν οι εισαγγελικές αρχές είναι το κατά
ποσό πουλήθηκε η επίµαχη έκταση σε
τίµηµα σηµαντικά χαµηλότερο από την αντι-
κειµενική αξία της έκτασης, αλλά και την
έκθεση εκτίµησης που είχε συνταχθεί για την
εταιρεία τον Απρίλιο του 2015 µε αποτέλε-
σµα να ζηµιωθεί το ελληνικό ∆ηµόσιο. Ερω-
τήµατα επίσης προκαλεί η απόφαση της
κυβέρνησης να προχωρήσει στο κλείσιµο
του εργοστασίου των ΕΑΣ Ελευσίνας, παρά
το γεγονός ότι είχε υποσχεθεί ακριβώς το
αντίθετο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε συνάντηση
που πραγµατοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2015
µεταξύ του υπουργού Εθνικής Άµυνας,
Πάνου Καµµένου και του κ. Θεοχάρη ο κ.
Καµµένος είχε δεσµευτεί ότι δεν πρόκειται
να κλείσει κανένα εργοστάσιο καθώς επίσης
και ότι θα δοθούν στην εταιρεία ακόµη περ-
ισσότερες παραγγελίες από τις ήδη υπάρχου-
σες.

∆ύο χρόνια όµως µετά το εργοστάσιο
έκλεισε, ενώ η χώρα µας φέρεται να απώλε-
σε και παραγγελία αξίας 200 εκατοµµυρίων
ευρώ µε την αµερικανική εταιρεία ATK  για
την παραγωγή των βληµάτων 40L60 των 40
χιλιοστών για τις ανάγκες της αµερικανικής
αεροπορίας που είχε υπογραφεί το 2014.

«Η αδυναµία των ΕΑΣ να χρηµατοδοτή-
σουν τη µετεγκατάσταση των συνεργείων
παραγωγής  του εργοστασίου µετά την
πώληση είχε ως αποτέλεσµα η χώρα µας να
γίνει πιο φτωχή σε ότι αφορά την γραµµή
πυροµαχικών.

∆ιότι οι περισσότερες γραµµές παραγωγής
του εργοστασίου µεταφέρθηκαν σε αποθ-
ήκη, ενώ και όσες στήθηκαν σε κτίριο των
ΕΑΣ Λαυρίου ήταν ακατάλληλα γιατί είχαν
φτιαχτεί για άλλους σκοπούς, µε αποτέλεσµα
να είναι αντιπαραγωγικά σε θέµα παραγω-
γικότητας. 

Επίσης προέκυψαν και προβλήµατα ποιότ-
ητας, όπως έγινε µε το 40L60 µε αποτέλεσµα
να χαθούν παραγγελίες 200 εκατοµµυρίων
ευρώ», σηµειώνει o κ. Θεοχάρης.

Από τις 16 Απριλίου οι αιτήσεις 120 
δόσεων οφειλετών του τ. ΕΤΑΑ

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοιν ων ικής Ασφάλισης και Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης αν α-
κοιν ών ει ότι η ηµεροµην ία έν αρξης λειτουργίας της ηλεκτρον ικής πλατφόρµας για
την  υποβολή αίτησης ρύθµισης οφειλών  σε έως 120 δόσεις από οφειλέτες- ασφαλι-
σµέν ους του τ. ΕΤΑΑ, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού µηχ αν ισµού και σε εφαρµο-
γή της Υπουργικής Απόφασης µε αριθ. οικ. 62134/4100 (ΦΕΚ Β΄4640/29-12-2017),
θα ξεκιν ήσει στις 16 Απριλίου 2018.

 Αλλαγή ώρας 2018: 
Πότε  θα γυρίσουµε τα ρολόγια µια ώρα µπροστά

Π
ότε αλλάζει η ώρα 2018: Την  Κυριακή 25 Μαρτίου στις 03:00 τα ξηµερώµατα
θα βάλουµε τα ρολόγια µας µία ώρα µπροστά, στις 04:00 δηλαδή το πρωί. Η
ώρα αλλάζει πάν τα την  τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου και την  τελευταία

Κυριακή του Μαρτίου.
Η ιδέα εφαρµόστηκε για πρώτη φορά από την  γερµαν ική κυβέρν ηση κατά την

διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου από 30 Απριλίου ως 1η Οκτωβρίου του 1916.
Σήµερα υπολογίζεται ότι τους επτά µήν ες της θεριν ής ώρας εξοικον οµούµε εκµε-

ταλλευόµεν οι τον  ήλιο 210 ώρες ηλεκτρικής εν έργειας. 
Στην  Ελλάδα η θεριν ή ώρα εφαρµόστηκε για πρώτη φορά, δοκιµαστικά, το 1932

και συγκεκριµέν α από τις 6 Ιουλίου µέχ ρι την  1η Σεπτεµβρίου, αλλά στη συν έχ εια
εγκαταλείφθηκε. Από το 1975 ωστόσο το µέτρο εφαρµόζεται αν ελλιπώς στο σύν ολο
της ΕΕ και στην  Ελλάδα.

Μπορεί η θερινή ώρα να καταργηθεί; 

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι το Φεβρουάριο το Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο ψήφισε υπέρ
της κατάργησης της θεριν ής ώρας µε βασικό επιχ είρηµα ότι πλήττει την  υγεία των
πολιτών  και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται ν α το αξιολογήσει.

Το επιχ είρηµα που χ ρησιµοποίησαν  τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου ήταν
ότι η αλλαγή ώρας έχ ει επιπτώσεις στην  υγεία των  αν θρώπων . Οι µεγαλύτερες πιέ-
σεις για την  κατάργηση της αλλαγής της ώρας στην  Ε.Ε προέρχ ον ται από τη Φιν -
λαν δία, όπου οµάδες πολιτών  συγκέν τρωσαν  70.000 υπογραφές ζητών τας από το
Κοιν οβούλιο ν α καταργήσει την  αλλαγή της ώρας. Η αρµόδια κοιν οβουλευτική επι-
τροπή µάλιστα έπειτα από εξέταση επιστηµόν ων  κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η
αλλαγή της ώρας προκαλεί διαταραχ ές στον  ύπν ο, µειωµέν η απόδοση στην  εργασία
και θα µπορούσε επίσης ν α προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα υγείας.
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Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

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

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

Ενοικιάζεται 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.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή

συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-

νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα-
ση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

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

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

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

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

1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές εργασίες(καθαριότητα -
σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα . Κα.
Σοφία 6997505700

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
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 παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε
εχεµύθεια και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη φύλαξη
χώρων και σπιτιών. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 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 Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 
- Αναστάσιος

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου
(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 

Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον
του super market Σκλαβενίτης. 

Επικοινωνία : 6946369359

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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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

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΤΤΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΙΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  TTIIGG  --  MMIIGG
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟΥΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ

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

ΑΑΝΝΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΥΥΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΩΩΝΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΥΥΣΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Μετά την καταστροφή του περασµένου Νοεµβρίου, τα
συναρµόδια (για πολεοδοµικά ζητήµατα) υπουργεία
Περιβάλλοντος και Εσωτερικών ζήτησαν από την πολεο-
δοµία Ελευσίνας (όπου υπάγεται η Μάνδρα) να κατα-
γράψει άµεσα τις παράνοµες κατασκευές που είχαν χτι-
στεί µέσα στα δύο κυριότερα ρέµατα της περιοχής, τις
Σούρες και την Αγία Αικατερίνη.

Η πρώτη καταγραφή

Το πρώτο «πακέτο» περιελάµβανε 13 αυθαίρετα:
κάποιες µικροπαρανοµίες (λ.χ. µάντρες) και κάποιες
σηµαντικών διαστάσεων. Ανάµεσα σε αυτές ξεχωρίζουν:

• Μεγάλη επιχείρηση της περιοχής καθ’ υπέρβασιν της
άδειάς της επεξέτεινε την αποθήκη της κατά 338 τετρα-
γωνικά και έχτισε επιπλέον βοηθητικούς χώρους 216 τ.µ.
Η εταιρεία είχε νοµιµοποιήσει τις πολεοδοµικές παρα-
νοµίες µέσω του ν.4178/13, παρότι αυτό δεν επιτρέπε-
ται. Η ένστασή της απορρίφθηκε και οι Αρχές ζήτησαν τη
µερική ανάκληση της οικοδοµικής άδειας καθώς απο-
δείχθηκε ότι στα σχέδια… δεν αποτυπωνόταν πουθενά
το ρέµα. Κατόπιν των εξελίξεων, ο ιδιοκτήτης της εταιρ-
είας δεσµεύθηκε ότι θα κατεδαφίσει µόνος του τις παρά-
νοµες προσθήκες.

• Κέντρο διασκέδασης επεξέτεινε παράνοµα (καθ’
υπέρβασιν της οικοδοµικής του άδειας) κατά 696 τ.µ. τις
ισόγειες εγκαταστάσεις του µέσα στις όχθες του ρέµατος
Σούρες. Επίσης είχε προσθέσει παράνοµα µικρό υπόστε-
γο και άλλες βοηθητικές κατασκευές.

• Εταιρεία σούπερ µάρκετ έχτισε στις αποθήκες της
στην περιοχή, καθ’ υπέρβασιν της οικοδοµικής της άδει-
ας, τοιχία από µπετόν µέσα στο ρέµα, τα οποία και νοµι-
µοποίησε µέσω του 4178/13.

• Ιδιώτης έχτισε διώροφη κατοικία περίπου 100 τ.µ.,
τσιµέντωσε την αυλή και την περιτοίχισε µέσα στην
όχθη του ρέµατος, όλα παράνοµα.

• Ιδιώτης µπάζωσε κοµµάτι του ρέµατος και δηµιούργ-
ησε οικόπεδο το οποίο και περιέφραξε.

• Ιδιώτης έχτισε κτίριο 186 τ.µ. µε προσθήκες 91 τ.µ.,
στέγαστρο και τοιχοποιία δίπλα στην όχθη του ρέµατος
Σούρες.

Η πιο… ειδυλλιακή από τις περιπτώσεις αυτές είναι
εκείνη του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας, ο οποίος διατ-
ηρούσε σε µπαζωµένο κοµµάτι του ρέµατος το αµαξο-
στάσιό του – γραφεία 27 τ.µ., αποθήκες 678 τ.µ. και διά-
φορα στέγαστρα, όλα παράνοµα. Η πολεοδοµία Ελευ-
σίνας επέβαλε στον δήµο πρόστιµο ανέγερσης αυθαιρέ-
του ύψους 458.000 ευρώ και διατήρησης 229.000 ευρώ.
Το ενδιαφέρον είναι ότι ο δήµος υπέβαλε ένσταση υπο-
στηρίζοντας ότι το ακίνητο, έκτασης 10,5 στρεµµάτων,
που χρησιµοποιούσε από το 1990, δεν του ανήκει, αλλά
ότι αγοράστηκε το 1996 από τον Οργανισµό Εργατικής
Κατοικίας. Και ότι ο δήµος δεν κατασκεύασε τα αυθαίρ-
ετα, αλλά ότι… τα βρήκε έτοιµα. Να σηµειωθεί ότι η «Κ»
επιχείρησε επανειληµµένως να έρθει σε επαφή µε τη
δήµαρχο της περιοχής Ιωάννα Κριεκούκη, ωστόσο δεν
υπήρξε ανταπόκριση.

Οι παράνοµες εγκαταστάσεις του αµαξοστασίου
κατεδαφίστηκαν.

Η ένσταση που υπέβαλε ο δήµος, όπως και όλες οι
αιτήσεις των εταιρειών και ιδιωτών στους οποίους επιβ-
λήθηκαν πρόστιµα, απορρίφθηκε από το ΣΥΠΟΘΑ
(Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητή-
σεων, όργανο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης). Ο δήµος
πάντως κατεδάφισε τις αυθαίρετες κατασκευές και έχει
ήδη µεταστεγάσει αλλού το αµαξοστάσιο.

Τις προηγούµενες ηµέρες οι πολεοδοµικοί έλεγχοι επα-
ναλήφθηκαν, καθ’ υπόδειξιν των επιθεωρητών Περιβάλ-
λοντος. Εκτός από δύο συµπληρωµατικές αυτοψίες στο
ρέµα Σούρες, οι έλεγχοι κινήθηκαν στα «ανώτερα» κοµ-
µάτια των ρεµάτων. Κατέγραψαν επτά αυθαίρετες
κατασκευές στο Σκυλόρεµα (έχει υποβληθεί µία ένσταση
που δεν έχει ακόµη εξεταστεί) και ακόµα τέσσερις στο
ρέµα Αγίας Αικατερίνης, κυρίως µάντρες και πρόχειρες
κατασκευές.

∆εν έγινε µάθηµα
Πάντως το ζητούµενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 

κατά πόσον η καταστροφή λειτούργησε και εκπαιδευ-
τικά, ως προς τις συνέπειες της καταπάτησης και του
µπαζώµατος των ρεµάτων στο κοινωνικό σύνολο. Υπό
αυτή την οπτική, αξιοσηµείωτες είναι δύο περιπτώσεις:

• Ιδιώτης είχε επεκτείνει παράνοµα την ιδιοκτησία του
µέσα στο ρέµα, προσθέτοντας µάντρα και µπάρµπεκιου.
Το µπάρµπεκιου και η µάντρα παρασύρθηκαν από το
ρέµα και ο ιδιοκτήτης τους απευθύνθηκε στις Αρχές
ρωτώντας µε ποιο τρόπο θα µπορούσε… να τα
ξαναχτίσει.

• Την ίδια τύχη είχε παράνοµη καντίνα στην κοίτη του
ρέµατος Σούρες. Εκεί όµως ο ιδιοκτήτης δεν µπήκε καν
στη διαδικασία να ρωτήσει και… την ξαναέχτισε. Οι επιθ-
εωρητές Περιβάλλοντος εντόπισαν τον αµετανόητο
ιδιοκτήτη και του επιβλήθηκε πρόστιµο ανέγερσης και
διατήρησης αυθαιρέτου.

Πάντως, όπως φάνηκε (και) σε αυτή την περίπτωση,
αρκετοί ιδιοκτήτες παράνοµων κατασκευών έσπευσαν τα
προηγούµενα χρόνια να τις «νοµιµοποιήσουν» µέσω των
σχετικών ρυθµίσεων για τα αυθαίρετα, παρότι τυπικά
αυτό δεν επιτρέπεται. ∆υστυχώς οι σχετικές ρυθµίσεις
είναι «δοµηµένες» µε τέτοιο τρόπο, που είναι εύκολο να
δηλωθεί ένα αυθαίρετο σε δάσος ή ρέµα (ίσως λίγο
δυσκολότερα σε αιγιαλό), καθώς κανείς δεν ελέγχει την
ακρίβεια των όσων δηλώνονται. Οι δηλώσεις γίνονται µε
ευθύνη του µηχανικού που τις συντάσσει, έλεγχοι δεν
γίνονται και ακόµα κι αν ένας µηχανικός τελικά βρεθεί
(λ.χ. από καταγγελία ή… ατυχία) ότι έχει χρησιµοποιήσει
ψευδή στοιχεία, θα αντιµετωπίσει ασήµαντες κυρώσεις.

Τα σηµάδια της καταστροφής υπάρχουν ακόµη
στην πόλη

Σε κάθε οικοδοµικό τετράγωνο θα συναντήσεις κάποιο
συνεργείο. Ενας µάστορας αλλάζει τη βιτρίνα ενός άδει-
ου καταστήµατος. ∆ύο άλλοι «θωρακίζουν» την αυλή
ενός σπιτιού χτίζοντας έναν ψηλό, ισχυρό µαντρότοιχο.
Αλλος σοβατίζει, άλλος βάφει, άλλος κλείνει µε τσιµέντο
µια τρύπα στο πεζοδρόµιο, άλλος επανατοποθετεί µια
πινακίδα. Η ίδια εικόνα και στους δρόµους. Στην είσοδο
της πόλης, µε τη µεγάλη µαρµάρινη επιγραφή «∆ήµος
Μάνδρας – Ειδυλλίας» συνεργείο του δήµου σκάβει και
φυτεύει τα παρτέρια, που δείχνουν µόλις να έχουν ανα-
κατασκευαστεί. Λίγο πιο πάνω, ένας γερανός κόβει µεγά-
λα δέντρα των οποίων οι ρίζες έχουν «ξεσκαφτεί».

Ενα βαν των ΕΛΤΑ έχει αναλάβει τον ρόλο
ταχυδροµείου.

Τέσσερις µήνες µετά την καταστροφή, η Μάνδρα δίνει
πλέον την εικόνα µιας «τακτοποιηµένης» πόλης. Τα
σηµάδια, όµως, δεν γίνεται να σβήσουν τόσο γρήγορα,
παρά τη φροντίδα των κατοίκων της. Στους κεντρικούς
δρόµους, σε κάθε ανοιχτό κατάστηµα (που ξεχωρίζει
από τα ολοκαίνουργια πλαίσια αλουµινίου της βιτρίνας
του) αντιστοιχούν δύο κλειστά, άδεια, ακόµα λασπωµέ-
να. Μικρά κενά και φρεσκοστρωµένα οικόπεδα στο κέν-
τρο της πόλης υποδεικνύουν τα σηµεία όπου βρίσκονταν
κάποια από τα σπίτια που κατέρρευσαν.

Μερικές πέτρινες µονοκατοικίες παραµένουν ακόµα
µισογκρεµισµένες, άλλες µε τις πόρτες ορθάνοιχτες,
χωρίς τζάµια στα παράθυρα. Σε κάποιες µπορεί να λείπει
ένας από τους τοίχους, δίνοντας στον περαστικό την
απρόσµενη εικόνα ενός φτωχικού µπάνιου, µιας άδειας
κρεβατοκάµαρας.

Αρκετά σπίτια στο κέντρο της Μάνδρας παραµέ-
νουν µισογκρεµισµένα.

Σε ολόκληρη τη Μάνδρα ακόµα σχηµατίζονται µικροί
λόφοι από τα αποµεινάρια της καταστροφής. Μπάζα,
είδη υγιεινής, σωλήνες, σαπισµένα έπιπλα, λασπωµένα
υφάσµατα που ήταν κάποτε κουρτίνες, σεντόνια, ρούχα. 

Η ίδια η καθηµερινότητα είναι ακόµα προσαρµοσµένη
στα νέα δεδοµένα: για παράδειγµα, ένα βαν των ΕΛΤΑ
µπροστά στην κεντρική πλατεία του δήµου, δίπλα στην
εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης έχει ανα-
λάβει ρόλο ταχυδροµείου. «Μα είναι δυνατόν να στέλ-
νουν συστηµένα γράµµατα στη Μάνδρα, που πολλοί
έχουν φύγει από τα σπίτια τους; Θέλουν να ταλαιπωρ-
ούν τον κόσµο;», εξανίσταται ο υπάλληλος, συµπάσχον-
τας στο δράµα µιας εκ των γυναικών που περιµένουν
στη µικρή ουρά.

Με δεδοµένη την προσπάθεια επαναφοράς µιας
«κανονικότητας», τα ίχνη της ξεραµένης λάσπης στους
τοίχους λειτουργούν ως υπενθύµιση του τι συνέβη µόλις
πριν από τέσσερις µήνες. Τα ίχνη φθάνουν σε ύψος το
ένα µέτρο στα κτίρια γύρω από το κέντρο της πόλης,
ενώ στην οδό Κοροπούλη ακόµα και στα τρία ή και τέσ-
σερα µέτρα. Είναι πραγµατικά αδιανόητο το τι είχε
συµβεί, πώς µια µικρή πόλη χωρίστηκε στα δύο από ένα
ορµητικό ποτάµι που παρέσυρε τα πάντα, ακόµα και
ανθρώπινες ζωές.

Περπατώντας στο κέντρο της Μάνδρας, βλέποντας το
κλειστό σουπερµάρκετ «Γαλαξίας», αµέσως έρχονται
στο µυαλό τα βίντεο που τράβηξαν µε τα κινητά από τα
µπαλκόνια τους οι κάτοικοι της περιοχής, µε τα
αυτοκίνητά τους να πλέουν σαν πλαστικά παιχνίδια και
να παρασύρονται από το νερό. Τόσο, που η λαµπερή
ηµέρα µοιάζει σχεδόν ξένη σε όποιον είχε δει για πρώτη
φορά τη Μάνδρα από τα δελτία ειδήσεων.

Κι όµως, οι «ψηφίδες» των αιτίων της καταστροφής
βρίσκονται παντού. Μερικές φορές… κάτω από τα πόδια
του παρατηρητικού επισκέπτη: η οδός Κοροπούλη, για
παράδειγµα, είναι ασυνήθιστα πλατιά για έναν τόσο
«σφιχτοδοµηµένο», χωρίς ρυµοτοµία οικισµό. Είναι
σχεδόν προφανές ότι χαράχθηκε εκεί όπου κάποτε περ-
νούσε ρέµα.

Το ρέµα εµφανίστηκε

Ενα άλλο κοµµάτι της εξήγησης βρίσκεται γύρω από
τη Μάνδρα. Ο φιδωτός δρόµος (στην πραγµατικότητα η
παλαιά εθνική οδός) που οδηγεί στον οικισµό του Αγίου
Σωτήρα έχει ανά σηµεία µετατραπεί… σε µονόδροµο. Το
ρέµα που πριν από χρόνια «εξαφανίστηκε» φαίνεται
πλέον ξεκάθαρα (µε την κοίτη του να φθάνει τα δέκα
µέτρα) και έχει παρασύρει ό,τι βρέθηκε στον δρόµο του:
µάντρες, αποθήκες, σπίτια, ακόµα και τον ίδιο τον
δρόµο. Ως αποτέλεσµα, σε κάποια σηµεία το οδόστρω-
µα κυριολεκτικά χάσκει στον αέρα, ενώ κάποιοι σηµα-
τοδότες που τοποθετήθηκαν προσωρινά διευθετούν την
κυκλοφορία στα σηµεία όπου έχει αποµείνει µία λωρίδα
κυκλοφορίας.

Στο «κενό» δίπλα στον δρόµο έχει επανατοποθετηθεί
πρόσφατα αγωγός ύδρευσης, που προφανώς παρασύρ-
θηκε, ενώ συνεργείο του ΟΤΕ «περνά» νέα καλώδια.

Οι καταστροφικές ανθρώπινες παρεµβάσεις είναι ορα-
τές διά γυµνού οφθαλµού: αποθήκη µισογκρεµισµένη
στο όριο της κοίτης, µάντρες «κοµµένες» στον αέρα,
ακόµα και τεράστιες εγκαταστάσεις logistics µέσα στην
παλαιά κοίτη, αρκετά µέτρα χαµηλότερα από το επίπεδο
του δρόµου.

Πίσω στη Μάνδρα, οι κάτοικοι προσπαθούν να
γυρίσουν σελίδα. «Σκόνη, παντού σκόνη… ∆εν τολµώ να
ανοίξω τα παράθυρα», λέει µια ηλικιωµένη, που ξεπλένει
–πιθανότατα για πολλοστή φορά– τον δρόµο µπροστά
από το σπίτι της. «Κάποτε λέγαµε πότε θα βρέξει να
καθαρίσει ο τόπος. Τώρα κάθε φορά που βρέχει τρέµο-
υµε».

«Πακέτο» µε 13 αυθαίρετα ανέδειξε η αρχική καταγραφή στην περιοχή 


