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Μάνδρα
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- ∆άσος, 2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις                

Η θερµοκρασία από 18 έως 27
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ανάργυρος, Ανάργυρη,

Αναργυρούλα * Γερµανός
Εύρεση Τιµίων Λειψάνων Αγίων Αναργύρων Κύρου

και Ιωάννου, Οσίου Γερµανού του Ρώσου Ξανά υποβολή αιτήσεων για τη διενέργεια
αυτοψιών σε σπίτια και καταστήµατα 

Μ
ετά τα νέα έντονα και-
ρικά φαινόµενα που
έπληξαν τη Μάνδρα το

βράδυ της 26ης Ιουνίου, ενηµε-
ρώνουµε τους πολίτες ότι µπο-
ρούν να καταθέτουν αιτήσεις
για την διενέργεια αυτοψιών
στις ενδεχόµενες υλικές ζηµιές
που υπέστησαν οι ιδιοκτησίες
τους. 

Κατόπιν της υποβολής της
αίτησης αρµόδια επιτροπή εκ
µέρους του ∆ήµου θα προβεί
στην επιτόπια καταγραφή των
ζηµιών και τη σύνταξη των αυτοψιών. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Τµήµα Πρω-
τοκόλλου του ∆ηµαρχείου Μάνδρας καθηµερινά από τις 8.00 έως τις 15:00

‘’Πριν από επτά µήνες µας κατηγόρησαν για
αντικυβερνητικό µένος. Μας λοιδόρησαν όταν δια-
µαρτυρόµασταν για την καθυστέρηση έναρξης των
αντιπληµµυρικών έργων. ∆υστυχώς επαληθ-
εύτηκαν οι φόβοι µας ότι: όσο δεν κατασκευάζονται
τα αντιπληµµυρικά έργα που θα εκτρέψουν τα νερά
που κατέρχονται από το όρος Πατέρας έξω από την
πόλη της Μάνδρας, θα είµαστε στο έλεος του θεού
σε κάθε βροχόπτωση’’ αναφέρει σε ανακοίνωσή της
η δηµοτική αρχή Μάνδρα.

Και συνεχίζει: ‘’Η φονική πληµµύρα του Νοέµβρη
του 2017 δεν  έγινε µάθηµα. Οκτώ µήνες µετά, τα
έργα της εκτροπής του χειµάρρου της Αγίας Αικατε-
ρίνης όχι µόνο δεν έχουν ολοκληρωθεί αλλά δεν
έχουν ακόµη ξεκινήσει, µπλεγµένα για άλλη µια
φορά στα δίχτυα της γραφειοκρατίας, παρά το
γεγονός ότι η Περιφέρεια Αττικής, ως αρµόδιος
φορέας, τα δηµοπράτησε µε τη διαδικασία του κατε-
πείγοντος. 

Εξ αρχής ο ∆ήµος ζήτησε τα αντιπληµµυρικά 

έργα της Μάνδρας να εκτελεσθούν µε ταχύτατες 
διαδικασίες µε ειδική νοµοθετική ρύθµιση και να

ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις και οι καθυστερήσεις. 
∆υστυχώς δεν εισακουστήκαµε.    
Αµείλικτο πλέον το ερώτηµα από όλους;
Πόσες καταστροφές πρέπει να µετρήσουµε πριν

γίνει κατανοητό και αντιληπτό πως πρόκειται για
ζήτηµα ζωής και θανάτου;

Είναι αδιανόητο να αφήνεται µια πόλη και οι
κάτοικοί της στο έλεος των καιρικών φαινοµένων.  

Είναι αδιανόητο να πνίγεται συνεχώς µια πόλη
επειδή δεν υπάρχει η βούληση ή η ικανότητα των
αρµοδίων µε αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου να
συντοµεύσουν την εκτέλεση των αντιπληµµυρικών
έργων ακόµη περισσότερο.

Ο ∆ήµος και οι πολίτες της Μάνδρας δεν ανέχον-
ται άλλες καθυστερήσεις. 

∆εν ανέχονται άλλον εµπαιγµό και υποσχέσεις. 
Ο ∆ήµος και οι πολίτες της Μάνδρας απαιτούν να

ξεκινήσουν άµεσα τα αντιπληµµυρικά έργα’’. 

 ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
∆∆ΕΕΝΝ  ΑΑΝΝΤΤΕΕΧΧΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΑΑΛΛΛΛΟΟ!!

Είµαστε στο έλεος του θεού σε κάθε βροχόπτωση.

Ανακοίνωση ∆ηµάρχου: Πόσες καταστροφές πρέπει να µετρήσουµε πριν
γίνει κατανοητό και αντιληπτό πως πρόκειται για ζήτηµα ζωής και θανάτου;
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Κλιµάκιο βουλευτών της Ν∆ επισκέφθηκε τη
Μάνδρα,ενώ  σε ανακοίνωσή του το κόµµα αναφέρει
ότι δεν έχει γίνει κανένα έργο ή κάποια προληπτική

παρέµβαση.
Η Νέα ∆ηµοκρατία αποφάσισε µάλιστα να καταθέσει σχετική

ερώτηση στη Βουλή ζητώντας άµεση ενηµέρωση για τις καθυ-
στερήσεις στα έργα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας ∆ηµοκρατίας
Κανένα απολύτως αντιπληµµυρικό έργο ή έστω κάποια προλ-

ηπτική παρέµβαση δεν έχει πραγµατοποιηθεί στη Μάνδρα
στους επτά µήνες που µεσολάβησαν από τις πληµµύρες του
περασµένου Νοεµβρίου. Και αυτή είναι η αιτία που η περιοχή
επλήγη και πάλι από τη χθεσινή ισχυρή βροχή που προκάλεσε
σηµαντικές ζηµιές στις περιουσίες των κατοίκων µε αποκλειστι-
κή ευθύνη της κυβέρνησης και της Περιφερειάρχη Αττικής,
Ρένας ∆ούρου.

Κλιµάκιο της Νέας ∆ηµοκρατίας αποτελούµενο από τον
Tοµεάρχη Eσωτερικών, κ. Μάκη Βορίδη, και τους βουλευτές κ.
Γιώργο Βλάχο, Θανάση Μπούρα και Βασίλη Οικονόµου µετέβη
στις 9 το πρωί στη Μάνδρα, και συναντήθηκε µε τη ∆ήµαρχο κ.
Ιωάννα Κριεκούκη.

Η ίδια τους επιβεβαίωσε κάτι που ήταν ήδη γνωστό στους
κατοίκους της περιοχής. Ότι η κυβέρνηση και η κ. ∆ούρου δεν
έχουν προβεί σε οποιαδήποτε προληπτική αντιπληµµυρική
ενέργεια επτά ολόκληρους µήνες µετά την καταστροφή του
Νοεµβρίου µε αποτέλεσµα χθες και πάλι να σηµειωθούν στην
Μάνδρα σηµαντικές υλικές καταστροφές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ν∆ αποφάσισε να καταθέσει επίκαιρη
επερώτηση προς την Κυβέρνηση ζητώντας άµεση ενηµέρωση
για τους λόγους της απαράδεκτης καθυστέρησης στην υλο-
ποίηση των απαραίτητων έργων αντιπληµµυρικής προστασίας
της περιοχής, και αξιώνοντας να πληροφορηθούν οι πολίτες το
χρόνο στον οποίο εκτιµά ότι αυτά τελικά θα αρχίσουν επιτέλους
να υλοποιούνται.

Επίσης, αποφασίστηκε να πραγµατοποιηθεί παράσταση της
Ν∆ στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώπιον του οποίου εκκρεµεί προς
έγκριση και έλεγχο ένα από τα προς κατασκευή αντιπληµµυρικά
έργα, προκειµένου να ζητηθεί η επίσπευση της αποφάσεώς του.

Οι βουλευτές της Ν∆ επισκέφθηκαν την περιοχή στην οποία
και πάλι πληµµύρισαν χθες σπίτια και καταστήµατα και
συνοµίλησαν µε τους κατοίκους και κάλεσαν σε δηλώσεις τους
τις αρµόδιες αρχές να προχωρήσουν άµεσα στην διαδικασία των
αποζηµιώσεων για τις υλικές ζηµιές και που είναι και πάλι µεγά-
λες..

Μόνο µεγάλα λόγια για τη Μάνδρα

H δήµαρχος Μάνδρας, Ιωάννα Κριεκούκη, δήλωσε  ότι ‘’κανέ-
να αντιπληµµυρικό έργο δεν έχει ξεκινήσει στην περιοχή, επι-
σηµαίνοντας πως τα έργα βρίσκονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο κι
έκανε λόγο για ατέλειωτες διαδικασίες χωρίς αποτέλεσµα.

Πρόσθεσε ότι οι αντοχές και η υποµονή των κατοίκων έχουν
τελειώσει ενώ επεσήµανε ότι έχει ζητήσει ακρόαση από τον
πρωθυπουργό χωρίς να υπάρχει εξέλιξη’’.

Επτά µήνες µετά τις φονικές πληµµύρες αποδεικνύεται ότι
ακόµη απέχουµε παρασάγγας από την αντιµετώπιση των προβ-
ληµάτων που γεννούν τις τραγωδίες. 

Οι κάτοικοι της περιοχής παραµένουν αντιµέτωποι µε προβ-
λήµατα που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν
την περιοχή τον περσινό Νοέµβριο και σε αυτά ήρθαν να προ-
στεθούν οι νέες πληµµύρες, οι οποίες ξύπνησαν «φαντάσµατα»
από το παρελθόν.

Το µπαλάκι ευθυνών µεταξύ των αρµόδιων φορέων, υπουρ-
γείου Υποδοµών – Περιφέρειας κι των άλλων εµπλεκοµένων για
τις καθυστερήσεις στα αναγκαία έργα υποδοµής συνεχίζεται και
η γραφειοκρατία «πνίγει» τις εργασίες αποκατάστασης.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Περιφέρεια Αττικής: 
Η κλιµατική αλλαγή φταίει για 
τις πληµµύρες στην Μάνδρα

Σ
την κλιµατική αλλαγή επιχειρεί να ρίξει η Περιφέρεια
Αττικής το φταίξιµο για τα νέα πληµµυρικά φαινόµενα
στη Μάνδρα Αττικής, την ώρα που τόσο κάτοικοι όσο

και η ∆ήµαρχος της περιοχής υποστηρίζουν ότι κανένα αντιπ-
ληµµυρικό έργο δεν έχει γίνει στην περιοχή παρά το γεγονός
ότι πριν επτά µήνες έχασαν της ζωή τους 23 άτοµα.

Μάλιστα µε επίσηµη ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Αττικής
περνάει στο άλλο άκρο υποστηρίζοντας ότι από τη µεριά της
υλοποιεί τα αντιπληµµυρικά έργα σε χρόνο ρεκόρ.

«Tα έργα για την αντιπληµµυρική θωράκιση της Μάνδρας
προχωράνε µε ρυθµούς - ρεκόρ για τα ελληνικά δεδοµένα» και
βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την σύµβαση µε τον
εργολάβο και την έναρξη τους, τονίζει σε ανακοίνωσή της η
Περιφέρεια Αττικής, σηµειώνοντας ότι από την έναρξη της νερ-
οποντής οι υπηρεσίες της ήταν σε πλήρη ετοιµότητα - συνδρά-
µοντας και την Πυροσβεστική - για την αποτροπή του κινδύνου
από τα «πρωτόγνωρα» πληµµυρικά φαινόµενα.

Φαινόµενα, προσθέτει η ανακοίνωση, που σε µεγάλο βαθµό
σχετίζονται µε τη κλιµατική αλλαγή, π.χ. στη Σαµοθράκη, την
Κρήτη, το Βόλο, τη Χαλκιδική κ.α. χωρίς κανείς όµως να αναζ-
ητήσει ευθύνες από τους κατά τόπους περιφερειάρχες, όπως
«συµβαίνει µόνο στην περίπτωση της Αττικής και της περιφερ-
ειάρχη Ρένας ∆ούρου», διαπιστώνει η Περιφέρεια χαρακ-
τηρίζοντας τη στάση αυτή ως «επιλεκτική ντροπή και επιλεκ-
τικό καταλογισµό ευθυνών». 

Σε ό,τι αφορά τις τελευταίες βροχοπτώσεις αναφέρει ότι η
Περιφέρεια από την πρώτη στιγµή που ξεκίνησε η έντονη νερ-
οποντή στο δήµο Μάνδρας ήταν σε πλήρη ετοιµότητα η Περ-
ιφέρεια και σε άµεση επικοινωνία µε τη δήµαρχο, ενώ απέστει-
λε και δύο µηχανήµατα έργου για υποβοήθηση του έργου της
Πυροσβεστικής.

Αναφορικά µε την πορεία των διαδικασιών για την έναρξη
των έργων υπογραµµίζει ότι σε επτά µόνο µήνες έγινε η νέα
χάραξη, η µελέτη και ο σχεδιασµός του δρόµου, ο οποίος στο
καταστροφικό φαινόµενο του περασµένου Νοεµβρίου κυριο-
λεκτικά, είχε µετατραπεί σε κοίτη του ποταµού. Γεγονός που
απαιτούσε ουσιαστική επαναχάραξη µε ταυτόχρονη προώθηση
όλων των διαδικασιών και «ρυθµούς, πρωτόγνωρους για τα
δεδοµένα της χώρας».

Η Περιφέρεια υπενθυµίζει ότι η µελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων του έργου που εκκρεµούσε από το 2015 δόθηκε από

την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση τον Μάρτιο του 2018. Στο
µεταξύ, σηµειώνει, το έργο έχει δηµοπρατηθεί µε κατεπείγου-
σες διαδικασίες και από τις 6 Ιουνίου βρίσκεται υπό έλεγχο στο
Ελεγκτικό Συνέδριο αναµένοντας την έγκριση για να ακολουθ-
ήσει η υπογραφή της σύµβαση µε τον εργολάβο και να ξεκινή-
σουν οι εργασίες καθώς «έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της
επίταξης».

Ειδικότερα, για το αντιπληµµυρικό έργο Αγίας Αικατερίνης -
Σούρες η Περιφέρεια ενηµερώνει λεπτοµερώς για τις εσπευ-
σµένες διαδικασίες που ακολούθησε: Ο χαρακτηρισµός των
εκτάσεων που εκκρεµούσε από τον Ιούλιο του 14, δόθηκε από
το ∆ασαρχείο, Αιγάλεω τον ∆εκέµβριο του 2017. Στα τέλη
∆εκεµβρίου ξεκίνησε την κατεπείγουσα διαδικασία του άρθρου
7α του κανονισµού των απαλλοτριώσεων, που εγκρίθηκε από
το Υπουργικό Συµβούλιο. Συντάχθηκαν οι κτηµατολογικοί πίνα-
κες για την απαλλοτρίωση, η Περιφέρεια περίµενε τον υποχρ-
εωτικό έναν µήνα για δηµοσίευση σε 2 εφηµερίδες και το δηµο-
τικό κατάστηµα Μάνδρας, και µετά το Περιφερειακό Συµβούλιο
πήρε απόφαση για την απαλλοτρίωση. Η Περιφέρεια προσέφυ-
γε στο Πρωτοδικείο για τον προσδιορισµό τιµής µονάδας της
απαλλοτρίωσης και την άδεια επέµβασης στο χώρο του έργου.
Επειδή το δικαστήριο προσδιόρισε τη δικάσιµο για τον
Οκτώβρη του 2018, η Περιφέρεια ζήτησε από το Υπουργείο
Υποδοµών να βγάλει απόφαση επίταξης των εκτάσεων και ανα-
µένει από το υπουργείο την απόφαση αυτή.

Παράλληλα, η Περιφέρεια ξεκίνησε το διαγωνισµό απαλλο-
τρίωσης στις 22 Απριλίου, µε την πιο κατεπείγουσα διαδικασία
που προβλέπει ο νόµος για τις δηµόσιες συµβάσεις (άρθρο 32γ
του ν. 4412/16). Η κατακύρωση έγινε στις 19/6/2018, ετοιµά-
στηκε ο φάκελος για το Ελεγκτικό συνέδριο, ενώ η Περιφέρεια
δεν θα περιµένει να παρέλθουν οι 10 µέρες για τις ενστάσεις
που προβλέπει ο νόµος.

Περιοδεία κλιµακίου του ΚΚΕ στη Μάνδρα 

- Οργή και αγανάκτηση στους κατοίκους για 
την πολιτική κυβέρνησης - Περιφέρειας 
Στη Μάνδρα περιόδευσε και  κλιµάκιο του ΚΚΕ, αποτε-

λούµενο από τον Γιώργο Τούσσα, µέλος της ΚΕ, τον Γιάννη
Γκιόκα, µέλος της ΚΕ και βουλευτή του Κόµµατος και τον
δηµοτικό σύµβουλο Μάνδρας µε το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» Μπάµπη Θεοδώρου . 

Η περιοχή χτυπήθηκε και πάλι από την κακοκαιρία, αλλά
κυρίως από την παντελή έλλειψη µέτρων την οποία διαπι-
στώνει το κλιµάκιο του ΚΚΕ και καταγγέλλουν και οι κάτοικοι
που ζουν για δεύτερη φορά µέσα σε λίγους µήνες µια νέα
καταστροφή ενώ µόλις τον περασµένο Νοέµβρη είχαν ζήσει
την ανείπωτη τραγωδία µε 24 νεκρούς. 

Στον κόσµο επικρατεί οργή και αγανάκτηση για την
ασκούµενη πολιτική της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αλλά
και της Περιφέρειας, που παρά τις υποσχέσεις τους πριν µερι-
κούς µήνες, δεν έχουν κάνει τίποτα όσον αφορά τις υποδοµές και τα απαραίτητα έργα για να προληφθεί ξανά µια καταστροφική
πληµµύρα. Καταγγέλλουν ότι όλο αυτό το διάστηµα παλεύουν µόνοι τους, χωρίς καµιά βοήθεια, για να ξαναστήσουν τα νοικοκυρ-
ιά και τα µαγαζιά τους, κόποι µιας ζωής που καταστράφηκαν σε µία µόλις νύχτα. 

Το κλιµάκιο του ΚΚΕ επισηµαίνει τις βαρύτατες ευθύνες των κυβερνώντων που δεν προχωρούν στην κατασκευή αντιπληµµυρ-
ικών έργων γιατί δεν είναι επιλέξιµα από την ΕΕ, σε αντίθεση µε τα έργα βιτρίνας στα οποία επιδίδονται χωρίς κανένα αντίκρισµα
για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των λαϊκών - εργατικών οικογενειών.  

Οι κάτοικοι µετρούν τις πληγές τους
Η αγωνία και η ανησυχία των κατοίκων είναι διάχυτη. Το κλιµάκιο του ΚΚΕ γίνεται αποδέκτης παραπόνων, αλλά και της αγωνίας

που ζουν οι λαϊκές - εργατικές οικογένειες για τη σηµερινή κατάσταση, αλλά και για το µέλλον τους. Όπως χαρακτηριστικά αναρ-
ωτιούνται οι κάτοικοι εάν µε µία καλοκαιρινή µπόρα γίνεται τέτοια καταστροφή, τι θα γίνει πάλι το χειµώνα, χωρίς τα απαραίτητα
αντιπληµµυρικά έργα. Ενδεικτικό της ανασφάλειας που αισθάνονται οι κάτοικοι είναι η εκτίµηση ενός γονέα που θέλει να φύγει από
την περιοχή γιατί τα παιδιά του φοβούνται το νερό και τις πληµµύρες. 

Μέχρι αυτή την ώρα, τα 20 συνεργεία της Πυροσβεστικής µε 50 άνδρες συνεχίζουν το έργο της απάντλησης υδάτων από υπό-
γεια και ισόγεια σπιτιών και καταστηµάτων στη Μάνδρα. 

Το κέντρο της Πυροσβεστικής δέχτηκε τη νύχτα συνολικά 83 κλήσεις για πληµµύρες στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας, των
Μεγάρων και της Νέας Περάµου.

Οι κάτοικοι µετρούν τις πληγές τους από τα ποτάµια λάσπης και φερτών υλικών που δηµιούργησε η καταιγίδα και τα οποία
πληµµύρισαν σπίτια και καταστήµατα, ενώ για ώρες από προχθες το απόγευµα παρέµεναν κλειστές η Παλαιά Εθνική Οδός Αθήνας
- Θήβας σε όλο το µήκος της, η Παλαιά Εθνική Αθηνών - Κορίνθου στη Νέα Πέραµο, οι κεντρικοί δρόµοι της Μάνδρας και η έξο-
δος της Αττικής Οδού. ∆ύσκολες ώρες έζησαν και αρκετοί άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν σε σπίτια και αυτοκίνητα και χρειάστηκε
η επέµβαση της Πυροσβεστικής για να αποµακρυνθούν σώοι. Ειδικότερα, τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν ανθρώπους σε δέκα
περιπτώσεις από ταράτσες σπιτιών και αυτοκίνητα στη Μάνδρα και σε άλλες πέντε περιπτώσεις στη Νέα Πέραµο.

ΝΝ∆∆  γγιιαα  ΜΜάάννδδρραα::  
ΚΚααννέένναα  ααννττιιππλληηµµµµυυρριικκόό  

έέρργγοο--  ΑΑπποοκκλλεειισσττιικκήή  εευυθθύύννηη
ττηηςς  κκ..  ∆∆οούύρροουυ
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 - Από τύχη δεν θρηνήσαµε θύµατα

Σπίρτζης: Η τραγωδία στη Μάνδρα είναι αποτέ-
λεσµα δεκαετιών χάους και αναρχίας

«Όποιος πάει ν α επιρρίψει τις ευθύν ες στην  περιφε-
ρειάρχ η ή τη δήµαρχ ο τη στιγµή που υπάρχ ουν  τέτοια
γεγον ότα κοροϊδεύει και λαϊκίζει» δήλων ε ο υπουργός
υποδοµών , Χρήστος Σπίρτζης το Νοέµβριο αν αφορικά
µε τις πληµµύρες στη ∆υτική Αττική.

«Η τραγωδία στη Μάν δρα είν αι αποτέλεσµα δεκαε-
τιών  χ άους και αν αρχ ίας» έλεγε  ο υπουργός, µιλών τας
στην  τηλεόραση του ΑΝΤ1. Σύµφων α µε τον  υπουργό
το πρόβληµα των  πληµµυρών  και των  χ ειµάρρων  δεν
περιορίζεται µόν ο στην  Αττική. «Επικίν δυν η είν αι όλη
η Ελλάδα» είχ ε πει  χ αρακτηριστικά.

Ο κ. Σπίρτζης δήλωσε, επίσης, ότι µε βάση τον  ν όµο
για τον  Καλλικράτη αρµόδιοι φορείς για τον  καθαρισµό
και τη διευθέτηση των  ρεµάτων  είν αι οι δήµοι και η
Περιφέρεια, όχ ι το υπουργείο.

Σπίρτζης: Περήφανοι για τα αντιπληµµυρικά µας
έργα

Εν ώ η χ ώρα µετρούσε 24 ν εκρούς , ο υπουργός
Υποδοµών  και Μεταφορών  δήλων ε υπερήφαν ος για τα
αν τιπληµµυρικά έργα της κυβέρν ησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
και επέρριπτε ευθύν ες για την  τραγωδία σε όλους όσοι
κυβέρν ησαν  τα τελευταία 40 χ ρόν ια.

Συγκεκριµέν α, αν έφερε ότι «όποιος πει όταν  έχ ουµε
τέτοια συµβάν τα ότι φταίει ο λειτουργός που έτυχ ε ν α
υπηρετεί εκείν η την  περίοδο ως περιφερειάρχ ης ή ως
δήµαρχ ος, είτε λαϊκίζει, είτε θέλει ν α κοροϊδέψει τον

κόσµο ή δεν  θέλει ν α παρουσιάσει την  πραγµατικότ-
ητα», επιρρίπτον τας ευθύν ες για την  τραγωδία στη
Μάν δρα στις προηγούµεν ες κυβερν ήσεις.

Ακόµη, ο κ. Σπίρτζης υποστήριζε ότι παρά το έλλειµ-
µα οικον οµικών  πόρων  «είµαστε ειλικριν ά πολύ περή-
φαν οι γι’ αυτά που έχ ουµε κάν ει στην  αν τιπληµµυρι-
κή προστασία τα τελευταία τρία χ ρόν ια. Και είν αι
τυχ αίο γεγον ός ότι µέχ ρι τώρα στις πληµµύρες δεν
είχ αµε και άλλα θύµατα και άλλους ν εκρούς. Όλη η
χ ώρα είν αι αν οχ ύρωτη επί της ουσίας από την  αν τιπ-
ληµµυρική προστασία».

Παππάς: ∆ηµιουργούµε τις υποδοµές για να
επαναφέρουµε την κανονικότητα

Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς,
από το βήµα του περιφερειακού – αν απτυξιακού συν ε-
δρίου για τη ∆υτική Αττική είχ ε υποσχ εθεί ως υπουρ-
γείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοιν ων ιών  και
Εν ηµέρωσης ν α δηµιουργήσει τις υποδοµές για ν α
επαν αφέρει την  καν ον ικότητα στους δήµους Μάν δρας
και Ελευσίν ας.

Συγκεκριµέν α, οµάδα εµπειρογν ωµόν ων  θα επισκε-
πτόταν  την  περιοχ ή «για ν α καταγράψει τα προβλή-
µατα που υπάρχ ουν  στο σύστηµα υποβολής των  αιτή-
σεων  για τη λήψη των  αποζηµιώσεων  και ν α
προχ ωρήσει στην  ψηφιοποίησή του, µε στόχ ο ν α επι-
ταχ ύν ει τις διαδικασίες, όπως έλεγε ο κ. Παππάς.

∆ήλωση Γ. Σγουρού για τις νέες πληµµύρες
στη Μάνδρα Αττικής

- Από τύχη δεν θρηνήσαµε θύµατα

Η αποδεδειγµέν η πια αν ικαν ότητα της διοίκησης της
Περιφέρειας Αττικής την  καθιστά επικίν δυν η για την
ασφάλεια και περιουσία των  πολιτών . Για ακόµη µία
φορά οι αρµόδιοι συν ελήφθησαν  κοιµώµεν οι και απρο-
ετοίµαστοι. Καν έν α ουσιαστικό προληπτικό µέτρο,
καν έν α σχ έδιο έκτακτης αν άγκης, παρά την  αν είπωτη
τραγωδία του περασµέν ου Φθιν οπώρου. Είν αι σαφές
ότι από τύχ η δεν  θρην ήσαµε θύµατα.  Ευτυχ ώς που
οι πολίτες αν τιλαµβαν όµεν οι την  αν επάρκεια της Πολι-
τείας έλαβαν  από µόν οι τους µέτρα αυτοπροστασίας,
προλαβαίν ον τας τα πολύ χ ειρότερα. Αυτό όµως δεν
συν άδει µε λειτουργία σοβαρού κράτους. Αλίµον ο  εάν
κάθε φορά που βρέχ ει οι πολίτες στην  Μάν δρα
βγαίν ουν  στις ταράτσες. Η Πολιτεία οφείλει µαζί µε την
Περιφέρεια ν α δώσουν , έστω και µε τεράστια καθυ-
στέρηση, οριστική λύση στο πρόβληµα υλοποιών τας
τα αν αγκαία αν τιπληµµυρικά έργα που έχ ουν  σχ εδια-
στεί.
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Στην εκδήλωση για την κοπή της
πίτας των Τριτέκνων, πριν από
περίπου τρεις µήνες, ο ∆ήµαρχος

Φυλής Χρήστος Παππούς είχε δεσµευτεί
ότι ο Σύλλογος θα αποκτήσει, σύντοµα,
τη δική του στέγη.

Το βράδυ της Παρασκευής 22 Ιουνίου
2018, ο ∆ήµαρχος υλοποίησε τη δέσµευ-
σή του εγκαινιάζοντας τα νέα γραφεία του
Συλλόγου.

Το κτίριο επί της Λ. Φυλής 50, όπου στο
ισόγειο στεγάζεται πλέον ο Σύλλογος Τρι-
τέκνων, βρίσκεται πλησίον του Προαστια-
κού Σταθµού Άνω Λιοσίων και περιλαµβά-
νεται σε µια σειρά παρεµβάσεων που
βρίσκονται σε εξέλιξη από τον ∆ήµο
Φυλής, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους
φορείς και στοχεύουν στην αναβάθµιση
της περιοχής και στην εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού. 

Η παρέµβαση περιλαµβάνει έργα που
έχουν γίνει ή που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ήδη ο ∆ήµος κατεδάφισε τα επικίνδυνα
κτίρια στον Προαστιακό και σύνταξε
µελέτη για τη δηµιουργία τερµατικού
σταθµού λεωφορείων, ενώ στις προθέ-
σεις του είναι να ασφαλτοστρωθούν οι
υπάρχοντες χώροι στάθµευσης, αλλά και
η δηµιουργία Κέντρου Νεότητας στον 1ο
όροφο του κτιρίου που φιλοξενεί το
Σύλλογο Τριτέκνων.   

Έχουµε δηµογραφικό πρόβληµα, τόνι-
σε ο ∆ήµαρχος, «η Ελλάδα γερνάει, αλλά
υπάρχουν γυναίκες που την κάνουν να
νιώθει πιο νέα» είπε, υπογραµµίζοντας
ότι θαυµάζει αυτούς τους γονείς και
υποσχόµενος: «Ό,τι χρειαστείτε από τον
∆ήµο, γνωρίζετε καλά ότι θα κάνουµε τα
πάντα για να το έχετε». 

«Είναι µεγάλη η χαρά µας για τη νέα
στέγη και οφείλουµε ένα µεγάλο ευχαρι-
στώ στον ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παπ-
πού που µας βοήθησε και µας στήριξε»
τόνισε η Πρόεδρος του Συλλόγου, Κατε-
ρίνα Μπλούχαρη, τιµώντας τον µε την
προσφορά εικόνας Αγίου. Η κα Μπλούχα-
ρη ευχαρίστησε και τίµησε επίσης τον
Αναπληρωτή ∆ήµαρχο Κοινωνικής Υπηρ-
εσίας Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αντι-
δήµαρχο Ζεφυρίου Γιάννη Μαυροειδάκο
για τη στήριξη και άµεση κινητοποίησή
τους προκειµένου να εγκατασταθεί στο 

κτίριο ο Σύλλογος και να διοργανωθεί η
τριπλή γιορτή του το βράδυ της Παρασκε-
υής. «Ο ∆ήµαρχος το υποσχέθηκε στην
εκδήλωσή σας για την κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας και το έκανε πράξη»,
δήλωσε ο Γιώργος Αντωνόπουλος στο
σύντοµο χαιρετισµό του. 

«Οι Σύλλογοι είναι στις προτεραιότητες
του ∆ηµάρχου από την πρώτη στιγµή
που ανέλαβε τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου»,
τόνισε ο Γιάννης Μαυροειδάκος, 

καλώντας τα µέλη του Συλλόγου να
είναι ενεργά. 

Να γίνουν µέλη του Συλλόγου κάλεσε
όσες τρίτεκνες οικογένειες δεν είναι, ο
Αντιδήµαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Θανά-
σης Σχίζας, τρίτεκνος και µέλος του
Συλλόγου.

Τα εγκαίνια δεν ήταν ο µόνος λόγος
εορτασµού του Συλλόγου Τριτέκνων την
Παρασκευή, καθώς τα µέλη του Συλλό-
γου γιόρτασαν επίσης τα πέντε χρόνια 

από την ίδρυση του Συλλόγου, ενώ
πραγµατοποιήθηκε και η ετήσια καλοκαι-
ρινή του γιορτή. 

Τα παιδιά των µελών του Συλλόγου το
απόγευµα της Παρασκευής παρακο-
λούθησαν ταχυδακτυλουργικά κόλπα και
έπαιξαν διασκεδαστικά παιχνίδια στην
παρακείµενη των γραφείων πλατεία, η
οποία το βράδυ «φιλοξένησε» το γλέντι
των µεγάλων το οποίο κράτησε µέχρι τις
µικρές ώρες.

Υλοποίησε την υπόσχεσή του για τη στέγαση του Συλλόγου Τριτέκνων ο ∆ήµαρχος Φυλής 

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΡΟΛΟΓΙΟΥ 
Συναυλία – 
Αφιέρωµα 
στο Συνθέτη 
Γιάννη Σπανό
Ο Πρόεδρος του Πνευµατικού
Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς
προσκαλεί όλους τους ∆ηµότες,
σε Συναυλία – Αφιέρωµα στο
Γιάννη Σπανό, την Παρασκευή,
29 Ιουνίου στη Πλατεία Ρολο-
γιού στις 20:30.
Στην εκδήλωση συµµετέχουν, οι
κ.κ. Γιώργος ∆εδούσης και
Άντζελα Παλαιολόγου στο τρα-
γούδι, ∆ηµήτρης Μαργιόλας και
Νίκος Πασσαλίδης, στο µπου-
ζούκι, Μάριος Γληγόρης, στα
πλήκτρα, Κωνσταντίνος Κον-
τονίκαςς, στο ηλεκτρικό µπάσο
και ο ∆ηµήτρης Ουρανός στα
τύµπανα. Η είσοδος είναι ελεύθ-
ερη.      

∆ωρεάν η χρήση
του παλαιού 

∆ηµαρχείου από 
την Ελευσίνα 2021,

µέχρι τις 31/12/2022.

Με απόφαση του Υφυπουρ-
γού Πολιτισµού παραχωρείται
δωρεάν η χρήση του παλαιού

∆ηµαρχείου στην Ελευσίνα
2021, µέχρι τις 31/12/2022.
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Συγκεκριµένα, το 12ο Γυµνά-
σιο Αχαρνών στο Ολυµπιακό
Χωριό,  επιλέχθηκε από την

Eθνική Υπηρεσία Υποστήριξης
etwinning µε σκοπό την υλοποίηση
του συγκεκριµένου έργου και την
προώθηση του θεσµού etwinning.
Από τα 85 etwinning Σχολεία της
Ελλάδας επιλέχθηκαν 4 µόνο σχο-
λεία, βάσει µοριοδότησης: 1 ∆ηµο-
τικό, 2 Γυµνάσια και 1 Λύκειο.

Το 12ο Γυµνάσιο Αχαρνών, χάρη
στη σκληρή δουλειά ετών των εκπαι-
δευτικών του, κατετάγη πρώτο,

πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις
για την θέση αυτή (Ευρωπαϊκά και
Εθνικά Βραβεία eTwinning από την
αρχή της δράσης (2005), συµµετοχή
και διακρίσεις σε Ευρωπαϊκά Εκπαι-
δευτικά Προγράµµατα αλλά και µεγά-
λο αριθµό εγγεγραµµένων εκπαιδευ-
τικών στο eTwinning. ).

Στόχος είναι να λειτουργήσει το
σχολείο µας σαν χώρος συνεργασίας
και επικοινωνίας όλων των εκπαιδευ-
τικών µας και των εκπαιδευτικών των
γειτονικών σχολείων για την δηµιο-
υργία projects και την διάχυση των
δράσεων αυτών.

ΑΑιισσχχύύλλεειιαα  22001188  κκααιι  σσττοο  ββάάθθοοςς  
ηη  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  22002211

ΤΤαα  ννέέαα  ααππόό  ττοο  ππααρρααλλιιαακκόό  µµέέττωωπποο  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  εείίννααιι  κκααλλάά
κκααθθώώςς  ηη  ππόόλληη  δδιιααννύύεειι  τταα  ββήήµµαατταα  ττηηςς  µµεεττάάββαασσηηςς  ττηηςς  σσεε  ««ΠΠοολλιι--
ττιισσττιικκήή  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  22002211»»..

Ενισχυµένος σε πολιτιστικούς χώρους ο ∆ήµος Ελευσίνας µετά τις
πρόσφατες παραχωρήσεις διατηρητέων βιοµηχανικών κτιρίων από
την Εθνική Τράπεζα, και το υπουργείο Εργασίας, σηκώνει την

αυλαία των «Αισχυλείων» στις 26 Αυγούστου, µε 75 εκδηλώσεις θεάτρου,
µουσικής, κινηµατογράφου και µε «δυνατό χαρτί» τα εικαστικά του, τα οποία
από φέτος εντάσονται στο πρόγραµµα της πολιτιστικής πρωτεύουσας.

Στον χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου – παραχωρήθηκε για τέσσερα χρό-
νια από την Εθνική Τράπεζα στον ∆ήµο Ελευσίνας- η Μαρία Παπαδηµητρίου
παρουσιάζει την εικαστική εγκατάσταση «Τιτανοµαχίες πέτρες και κόκαλα»,
γύρω από την οποία ξετυλίγεται η συνύπαρξη αρχαιολογικής παράδοσης και
βιοµηχανίας, τόσο χαρακτηριστική στον ιδιαίτερο αυτό τόπο

Στο πρόγραµµα των Αισχυλείων 2018 συµµετέχουν τραγουδιστές και συνθ-
έτες, όπως ο Θάνος Μικρούτσικος µε τη Ρίτα Αντωνοπούλου, τον Κώστα
Θωµαΐδη, τον Γιώργο Μεράντζα και τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη, ο Βασίλης
Παπακωνσταντίνου, ο Στέφανος Κορκολής, ο Χρήστος Θηβαίος µε τη Μαρία
Παπαγεωργίου, ο Κωστής Μαραβέγιας, ο Φοίβος ∆εληβοριάς µε τη Μαρίνα
Σάττι κ.ά.

Επιλέχθηκε για τη δράση «Ανοιχτά εργαστήρια καινοτοµίας 
και εκπαιδευτικής ροµποτικής – Open eTwinning Hacker 
Lab” το 12ο γυµνάσιο Αχαρνών στο Ολυµπιακό Χωριό
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ΙΛΙΟΝ: ∆ιήµερη δράση συλλογής 
τροφίµων για την ενίσχυση του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου και του 
Κοινωνικού Συσσιτίου 

Ο
ι ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών στον
∆ήµο Ιλίου διοργανώνουν διήµερη δράση
συλλογής τροφίµων για την ενίσχυση του

Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού
Συσσιτίου την Παρασκευή 29 Ιουνίου και το Σάβ-
βατο 30 Ιουνίου, στο υποκατάστηµα Σκλαβενίτης
που βρίσκεται στη Λεωφόρο Θηβών 489 και Τρι-
κούπη Χαρίλαου 2 στο Ίλιον. 

Την Παρασκευή η συλλογή θα γίνεται 12:00-
20:00 και το Σάββατο 10:00-18:00. 

Περιµένουµε τη στήριξή σας!

“Μια νύχτα στο δάσος”
Από την θεατρική οµάδα “ΙΘΑΚΗ” του 

συλλόγου Επτανησίων και Φίλων Φυλής.

Λίγο πριν σηµάνει µεσάνυχτα µια ιστορία ξετυλίγε-
ται στην καρδιά ενός δάσους που κρύβει πολλές
έκπλήξεις. 
Οι ήρωες διαφόρων παραµυθιών ενώνονται για

ένα κοινό σκοπό να σώσουν την χώρα τους.Ένας
θρύλος,ένα σεντούκι µε χρυσάφι,εκείνη την νύχτα
µε πανσέληνο , γίνεται αφορµή οι ήρωές µας  να
ανακαλύψουν µέσα από διάφορες περιπέτειες την
αξία της θυσίας και της φιλίας....
H παράσταση θα πραγµατοποιηθεί την Παρακευή

29 Ιουνίου 2018 στις 7:30 στο 2ο  Γενικό Λύκειο
Άνω  Λιοσίων οδός Πίνδου και Αλιάκµωνος.
Είσοδος ελεύθερη

KEEP CALM AND ENJOY ERASMUS +
Σήµερα στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας  Ηµερίδα µε θέµα

 « Γυµνάσια & Λύκεια Ελευσίνας και Μάνδρας 
στο Erasmus+». Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό

Ο ∆ήµος Ελευσίνας, το 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας και  η M.K.Ο Athens
Makerspace, ως εταίροι του προγράµµατος Erasmus+ “Michelangelo: Ensuring School Success and
Reducing Early School leaving through Fine Arts” διοργανώνουν την Πέµπτη 28/6/2018 στις 11:00
π.µ στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας (2ος όροφος) Ηµερίδα µε θέµα « Γυµνάσια & Λύκεια Ελευσίνας και
Μάνδρας στο Erasmus+». Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

11:00 - 11:15:  Καλωσόρισµα
∆ηµάρχου Ελευσίνας κου Γεώργιου
Τσουκαλά και Αντιδηµάρχου Παι-
δείας κου Γρηγορίου Κοροπούλη 

11:15 – 11:30: 3ο Γυµνάσιο Ελευ-
σίνας

Οµιλήτρια: Γολικίδου Λεµονιά,
Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ86 

Παρουσίαση προγράµµατος
Erasmus+

� KA1“Michelangelo:
Ensuring School Success and
Reducing Early School leaving
through Fine Arts”  

11:30 – 11:45: 1o ΕΠΑΛ Ελευ-
σίνας

Οµιλητής: Μιτζιφίρης Αθανάσιος,
Μηχανολόγος ΠΕ82

Παρουσίαση προγραµµάτων
Erasmus+

� KA1 "Preventing Early
School Leaving", training course in
Slovenia

� KA2 "Tackling Early
School Leavning with a focus on
the Inclusion of Minorities", σχολική
σύµπραξη µεταξύ Ελλάδας,
Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας κ' Πορ-
τογαλίας.

11:45- 12:00: 2o ΕΠΑΛ Ελευσίνας
Οµιλήτρια: Παππά Μαρία, Ηλεκ-

τρολόγος ΠΕ83
Παρουσίαση προγραµµάτων

Erasmus+
� KA1 VET «Τεχνολογίες 

Φόρτισης και Αποθήκευσης ηλεκ-
τρικής ενέργειας Υβριδικών &
Ηλεκτρικών οχηµάτων: Ανάπτυξη
δεξιοτήτων εκπαιδευοµένων και
εκπαιδευτών σε τεχνολογίες οχηµά-
των παραγωγής και πρωτοτύπων»,
στην Βαρκελώνη.

12:00- 12:15: 1ο Ε.Κ. ∆υτικής
Αττικής

Οµιλήτρια: Κοντογιάννη Σοφία,
Μηχανολόγος ΠΕ82

Παρουσίαση προγραµµάτων
Erasmus+

� KA1  "Using E-learning in
the Classroom", στην Τσεχία

12:15 – 12:45: ∆ιάλειµµα για καφέ

12:45 – 13:00: 3ο Γυµνάσιο Ελευ-
σίνας

Οµιλητές: ∆ηµήτρουλας Ιωάννης ,
Φιλόλογος ΠΕ02

Γολικίδου Λεµονιά , Πληροφορι-
κής ΠΕ86

Παρουσίαση προγράµµατος
Erasmus+

ΚΑ2 “ Art, Technology and Sport
keep me bound to my School”

13:15 – 13:30: 1o Γυµνάσιο Ελευ-
σίνας

Οµιλήτρια: Στάθη Αναστασία ,
Χηµικός ΠΕ04.02

Παρουσίαση προγράµµατος 
Erasmus+
� ΚΑ2 “Stay with us”

13:30 – 13:45: 1 ΓΕΛ Ελευσίνας
& ∆ιεύθυνση ∆/θµιας Εκπαίδευσης
∆υτικής Αττικής

Οµιλήτρια: ∆ρεττάκη Κατερίνα,
Καθηγήτρια Αγγλικών ΠΕ06

Παρουσίαση προγράµµατος
Erasmus+

� ΚΑ1 “ Ο ρόλος του επαγ-
γελµατικού προσανατολισµού, της
συµβουλευτικής και των πολιτι-
στικών δραστηριοτήτων στη
βελτίωση του παιδαγωγικού κλίµα-
τος του σχολείου»

13:45- 14:00: 1ο Γυµνάσιο Μάν-
δρας

Οµιλήτριες: Μπακώλη ∆ήµητρα,
Φιλόλογος ΠΕ02

Μπαρµπέρη Μαρία , Καθηγήτρια
Αγγλικών ΠΕ06

Παρουσίαση προγραµµάτων
Erasmus+

� ΚΑ2 “Εκπαιδευτικοί –
Εµπνευστές ενός πολυπολιτισµικού
Σχολείου”

� KA1 “ThinkK..actK..and
make a better world”

14:00 – 14:30
Ανοιχτή συζήτηση – Τοποθετήσεις                                       
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Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της
Κυριακής 24 Ιουνίου 2018 στην Πάτρα,
από αστυνοµικούς της Ασφαλείας Πατρών,

ένας 52χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεµούσε
καταδικαστική απόφαση ισόβιας κάθειρξης.

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την Αστυνοµία, ο
δράστης είχε καταδικαστεί από το Τριµελές Εφετείο
Κακουργηµάτων Αθηνών σε ισόβια κάθειρξη για
υπόθεση θανατηφόρας ληστείας κατά συναυτο

υργία, που είχε τελεστεί το 2012, στα Μέγαρα της
Αττικής.

Σύµφωνα πάντα µε την Αστυνοµία, η σύλληψη
του 52χρονου πραγµατοποιήθηκε έπειτα από
επιχείρηση των αστυνοµικών της Ασφάλειας
Πατρών, αφού πρώτα αξιοποιήθηκαν στοιχεία που
είχαν για τις κινήσεις του. 

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Πατρών.

ΣΣΣΣυυυυννννεεεελλλλήήήήφφφφθθθθηηηη    σσσσττττηηηηνννν    ΠΠΠΠάάάάττττρρρραααα    55552222χχχχρρρροοοοννννοοοοςςςς    
γγγγιιιιαααα    λλλληηηησσσσττττεεεε ίίίίαααα    µµµµεεεεττττάάάά    φφφφόόόόννννοοοουυυυ    σσσστττταααα    ΜΜΜΜέέέέγγγγααααρρρραααα

Τ
α δύο πρώτα εργαστηριακά επιβεβαιωµένα
περιστατικά λοίµωξης από τον ιό του ∆υτικού
Νείλου, για φέτος, ανακοίνωσε το Κέντρο

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).Οι
ασθενείς που διαγνώσθηκαν µε τον ιό που µεταδίδεται
κυρίως µέσω του τσιµπήµατος µολυσµένων «κοινών»
κουνουπιών, νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Οι ασθενείς που καταγράφηκαν είναι κάτοικοι αστι-
κής περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττι-
κής, ωστόσο οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού κατά την
τρέχουσα περίοδο δεν µπορούν να προβλεφθούν µε
ασφάλεια, καθώς η επιδηµιολογία του ιού καθορίζεται
από πολλούς παράγοντες.

Κρούσµατα λοίµωξης από τον ιό του ∆υτικού Νείλου
σε ανθρώπους και ζώα είχαν καταγραφεί από το 2010
έως το 2014 και το 2017, κατά τους θερινούς µήνες, σε

διάφορες περιοχές της χώρας µας, ενώ κυκλοφορία
του ιού είχε καταγραφεί σε όλες σχεδόν τις Περιφέρει-
ες. ∆εδοµένης της σύνθετης επιδηµιολογίας και της
απρόβλεπτης κυκλοφορίας του ιού, το ΚΕΕΛΠΝΟ θεω-
ρεί πιθανή και αναµενόµενη την επανεµφάνιση περι-
στατικών λοίµωξης από τον ιό στη χώρα και κατά την
τρέχουσα περίοδο 2018, τόσο σε γνωστές όσο και σε
νέες περιοχές.

Ήδη από τον Μάιο είχε ενηµερώσει τους επαγγε-
λµατίες υγείας πανελλαδικά για την ανάγκη εγρήγο-
ρσής τους για την πρώιµη διάγνωση περιστατικών, µε

στόχο την έγκαιρη εφαρµογή στοχευµένων µέτρων από-
κρισης και πρόληψης.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ υπενθυµίζει πως η βασική δεξαµενή
του ιού στη φύση είναι κυρίως τα άγρια πτηνά, από
όπου µολύνονται τα κουνούπια, ενώ οι άνθρωποι δε
µεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι ασθενείς παρ-
αµένουν ασυµπτωµατικοί ή έχουν ήπια συµπτωµατο-
λογία, ενώ οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις της νόσου, όπως
π.χ. εγκεφαλίτιδα, αφορούν συνήθως σε άτοµα
µεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και άτοµα µε χρόνια υπο-
κείµενα νοσήµατα.

Τα µέτρα ατοµικής προστασίας από τα κουνούπια
σύµφωνα µε το Κέντρο, περιλαµβάνουν τη χρήση εγκε-
κριµένων δραστικών εντοµοαπωθητικών ουσιών σώµα-

τος και περιβάλλοντος, σητών, κουνουπιέρων, κλιµατι-
στικών, ανεµιστήρων κλπ. 

Επιπρόσθετα, συνιστάται να λαµβάνονται µέτρα για τη
µείωση των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών,
που περιλαµβάνουν αποφυγή δηµιουργίας λιµναζόντων
νερών σε µπαλκόνια, αυλές και χωράφια, αποµάκρυνση
των στάσιµων νερών µε αναποδογύρισµα ή κάλυψη
όλων των δοχείων/ περιεκτών που συγκρατούν νερό
(π.χ. κάλυψη µε σίτα των αγωγών εξαερισµού των βόθ-
ρων) ή µε τακτικό άδειασµα του νερού (τουλάχιστον
κάθε επτά ηµέρες).

Χρόνος εκδήλωσης ασθένειας και διάρκεια συµπτω-
µάτων

Μεσολαβούν συνήθως 2-14 ηµέρες  µέχρι την εµφά-
νιση των συµπτωµάτων.

Τα συµπτώµατα από τον ιό του ∆υτικού Νείλου διαρ-
κούν µερικές µέρες.

Θεραπεία
∆εν υπάρχει ειδική θεραπεία για τη λοίµωξη από τον

ιό του ∆υτικού Νείλου.  Στις πιο ήπιες εκδηλώσεις του,
τα συµπτώµατα υποχωρούν µέσα σε λίγες ηµέρες. Στα
πιο βαριά περιστατικά  χορηγείται υποστηρικτική θερα-
πεία.

Βρέθηκε νεκρός σε χαράδρα 
80χρονος που είχε εξαφανιστεί 
στη Λούµπα Μεγάρων

∆εν  είχ ε αίσιο τέλος η περιπέτεια του Εµµαν ουήλ Κου-
κουράκη που είχ ε χ αθεί την  31/03/2018.

Την  22/06/2018, η Κοιν ων ική Υπηρεσία δέχ θηκε
κλήση στην  Εθν ική Γραµµή SOS 1065 και εν ηµερώθη-
κε για τον  εν τοπισµό και την  απώλεια ζωής του άτυχ ου
άν δρα.
Η σορός του εν τοπίστηκε σε χ αράδρα, στην  περιοχ ή

των  Μεγάρων  Αττικής.
Ο άτυχ ος 80χ ρον ος, είχ ε εξαφαν ισθεί την

31/03/2018, στην  περιοχ ή Λούµπα, µεταξύ Μεγάρων
και Αλεποχ ωρίου, όπου είχ ε πάει µε φίλους του για ν α
µαζέψουν  χ όρτα.

Έκτοτε δεν  είχ ε δώσει σηµεία ζωής. Η ΓΡΑΜΜΗ
ΖΩΗΣ, µετά από αίτηµα των  οικείων  του και µε τη
συγκέν τρωση των  απαραίτητων  δικαιολογητικών , εξέ-
δωσε SILVER ALERT για την  κιν ητοποίηση όλων  για
την  αν εύρεσή του. ∆υστυχ ώς, βρέθηκε ν εκρόςK

ΜΕΤΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

ΚΚΕΕΕΕΛΛΠΠΝΝΟΟ::  ΣΣττηηνν  ΑΑττττιικκήή  τταα  δδύύοο  ππρρώώτταα  
κκρροούύσσµµαατταα  ααππόό  ττοονν  ιιόό  ττοουυ  ∆∆υυττιικκοούύ  ΝΝεείίλλοουυ..  
ΕΕίίννααιι  κκάάττοοιικκοοιι  ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  
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ΕΛΠΕ: Αναχρηµατοδότηση 
δανείων µε καλύτερους όρους

Την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου
δανεισµού ολοκλήρωσε στις 26 Ιουνίου
2018 η Ελληνικά Πετρέλαια, ενώ ταυ-

τόχρονα προέβη και στη σύναψη νέων δανείων
συνολικού ύψους περίπου 900 εκατ. ευρώ,
γεγονός που διασφαλίζει την επάρκεια κεφαλαίων
για τις λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες του
στα επόµενα δύο χρόνια.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη σχετική ανα-
κοίνωση, ο όµιλος αναχρηµατοδότησε υφιστάµενο
κοινοπρακτικό δάνειο, µε ταυτόχρονη αύξηση του
ποσού σε 400 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας,
µε συµµετοχή Ελληνικών και ξένων τραπεζών.

Επίσης προέβη στη σύναψη νέου κοινοπρακτι-
κού δανείου ύψους 250 εκατ. δολαρίων τριετούς
διάρκειας.

Σηµειώνεται ότι εντός του Α’ εξαµήνου 2018,
υπεγράφη και η αναχρηµατοδότηση κοινοπρακτι-
κού δανείου τριετούς διάρκειας µε ταυτόχρονη
αύξηση του ύψους του δανείου κατά 100 εκατ.
ευρώ σε 300 εκατ. ευρώ.

Τα δάνεια έχουν βελτιωµένους όρους χρηµα-
τοδότησης συµπεριλαµβανοµένου του σηµαντικά
µειωµένου κόστους δανεισµού που αναµένεται να
έχει θετική επίπτωση στην κερδοφορία του
Οµίλου. Ταυτόχρονα επιτεύχθηκε η αύξηση της
µέσης διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων
του Οµίλου. Τα δάνεια έχουν τη µορφή ανακ-
υκλούµενης πίστωσης γεγονός που παρέχει ευε-
λιξία στη διαχείριση.

Η ζήτηση για συµµετοχή από τράπεζες ήταν
ιδιαίτερα µεγάλη, επιβεβαιώνοντας την εµπι-
στοσύνη του ελληνικού και διεθνούς χρηµατοπι-
στωτικού συστήµατος στον Όµιλο.

Στο ∆ηµόσιο η ∆εξαµενή 5 των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά

Επιστράφηκε στο Ελληνικό ∆ηµόσιο η ∆εξαµενή 5 των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, παρουσία του υφυπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Στέργιου Πιτσιόρλα. Η µεγαλύτερη δεξαµενή της Μεσογείου, µαζί µε 220 στρέµ-
µατα χερσαίας έκτασης, αποδόθηκε από την Eλληνικά Nαυπηγεία ΑΕ (ΕΝΑΕ) στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, στο

πλαίσιο της ανάκτησης των παράνοµων κρατικών ενισχύσεων, που έχουν επιδικαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή ήδη από το 2008.
«Σήµερα έγινε το πρώτο βήµα για την αξιοποίηση µιας πολύ σηµαντικής υποδοµής. Το ∆ηµόσιο θα προχωρήσει

άµεσα σε διαγωνιστικές διαδικασίες για να βρεθούν επενδυτές. Στη συνέχεια, θα γίνουν ακόµη δύο διαγωνισµοί από
τον ειδικό διαχειριστή και στις αρχές του 2019 θα µπορούµε να πούµε ότι έχουµε επιλύσει οριστικά ένα πρόβληµα
ετών» δήλωσε ο υφυπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας, κατα την επίσκεψή του στις εγκατα-
στάσεις του ναυπηγείου. «∆εν µένουµε στα λόγια. Προχωράµε µεθοδικά και βήµα βήµα για την αναβίωση των ναυ-
πηγείων Σκαραµαγκά, όπως και συνολικά της ναυπηγοεπισκεαστικής βιοµηχανίας στη χώρα» συµπλήρωσε.
Πρόκειται για µια διαδικασία που ξεκίνησε πριν ενάµιση χρόνο, προκειµένου να γίνει η ανάκτηση των κρατικών

ενισχύσεων ύψους άνω των 670 εκατ. ευρώ µε τις προσαυξήσεις, αλλά και να αποφύγει η χώρα την καταδίκη από
το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο σε ηµερήσιο πρόστιµο λόγω της µη συµµόρφωσης µε τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών
αρχών.
Η παράδοση της ∆εξαµενής 5, που αποτελεί το εµπορικό κοµµάτι των ναυπηγείων, έγινε παρουσία του ειδικού

διαχειριστή και της διοίκησης της Εταιρείας Ακινήτων ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆). Η ΕΤΑ∆ ως το τέλος του καλοκαιριού θα
προχωρήσει σε δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων που της αποδόθηκαν.

Συµπλοκή στο Περιστέρι 
-Νεκρός 26χρονος αλλοδαπός

Ένας 26χρονος Αλβανός βρήκε τον θάνατο κατά
τη διάρκεια συµπλοκής µε άγνωστο άτοµο, τα

ξηµερώµατα της Τετάρτης , στο Περιστέρι.
Το θύµα διακοµίστηκε βαρύτατα τραυµατισµένο,

από αιχµηρό αντικείµενο, µε ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ σε νοσοκοµείο, όπου κατέληξε.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η
∆ιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Έκλεισε χθες το απόγευµα η εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου από τον χείµαρρο

Η
κακοκαιρία συν εχ ίσθηκε και
εχ θές προκαλών τας σοβαρά
προβλήµατα στην   κυκλοφ-

ορία των  αυτοκιν ήτων . Εχ θές
ν ωρίς το απόγευµα  έκλεισε η
εθν ική οδός Αθην ών -Κορίν θου
από χ είµαρρο.
Η ν έα εθν ική οδός Αθην ών -
Κορίν θου πληµµύρισε µε ν ερά,
λάσπες και φερτά υλικά το οδό-
στρωµα στο 29,5 χ ιλιόµετρο. Από
τις 16:00 το µεσηµέρι της Τετάρτ-
ης έχ ουν  κλείσει και τα τρία ρεύµατα κυκλοφορίας της εθν ικής οδού προς Κόριν θο και Πάτρα. Πρέπει ν α αν αφ-
έρουµε ότι από τοκλείσιµο της εθν ικής δηµιουργήθηκε τεράστια  ουρά αυτοκιν ήτων  περίπου εν ός χ ιλιοµέτρου.
Συν εργεία της Πυροσβεστικής, µαζί µε οχ ήµατα και υπαλλήλους της εταιρείας που διαχ ειρίζεται την  εθν ική οδό
Αθην ών -Κορίν θου-Πατρών  για ώρες προσπαθούσαν  ν α εκτρέπουν  τα αυτοκίν ητα που κιν ούν ται προς Κόριν θο
πίσω στην  Αθήν α, στο ύψος των  διοδίων  της Ελευσίν ας.
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Ενέδρα θανάτου σε γνωστό νονό
της νύχτας στο Παλαιό Φάληρο

Στον πόλεµο που έχει ξεσπάσει
τον τελευταίο καιρό, µε δια-
δοχικές δολοφονίες

αρχηγικών στελεχών της νύχτας,
εντάσσει η Αστυνοµία τη µαφιόζικη
δολοφονική επίθεση σε βάρος
45χρονου, πολύ γνωστού στον
χώρο του υποκόσµου, χθες  το πρωί
στο Παλαιό Φάληρο.
Το θύµα µεταφέρθηκε µε ασθενοφ-

όρο, βαρύτατα τραυµατιµένος στο
Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Νικαιας,
όπου παρά τις προσπάθειες των
γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή,
υπέκυψε.
Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφο-

ρίες, πρόκεται για γνωστό νονό της
νύχτας, γνωστό ως «καράφλα» ή
«Νταίζη» ο οποίος οπλοφορούσε,
ενώ φέρεται να είχε εξεταστεί ως
ύποπτος στην υπόθεση της δολοφ-
ονίας Στεφανάκου.
Οι δράστες του είχαν στήσει ενέδρα

θανάτου καθώς άδειασαν µια του-

λάχιστον γεµιστήρα πολεµικού
καλάζνικοφ. Το θύµα το οποίο δια-
κοµίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαι-
ας, δέχτηκε τουλάχιστον 4-5 σφαίρες
από τρεις διαφορετικές κατε-
υθύνσεις.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν

συγκεντρωθεί από τους αστυνοµι-
κούς του Τµήµατος Εγκληµάτων
κατα Ζωής της Ασφάλειας Αττικής, οι
δράστες επέβαιναν σε ΙΧ
αυτοκίνητο, ενώ πιθανότατα υπήρχε
και µια µοτοσικλέτα και προσέγγισαν
τον 45χρονο µάλλον την ώρα που
έβγαινε από την πολυκατοικία. 
Σύµφωνα µε τις πρώτες ενδείξεις,

προσπάθησε να καλυφθεί πίσω από
αυτοκίνητα, αλλά δεν κατάφερε, ενώ
τα 2-3 ΙΧ έχουν αρκετές τρύπες από
σφαίρες. 
Στο σηµείο δίπλα του βρέθηκε και

ένα πιστόλι, το οποίο το θύµα φαίνε-
ται ότι δεν πρόλαβε να χρησιµοποιή-
σει. 

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ οι
αστυνοµικοί έχουν εξαπολύσει ανθρ-
ωποκυνηγητό για τον εντοπισµό των
δραστών.Στον τόπο της αιµατηρής
επίθεσης βρέθηκαν πολλοί κάλυκες
από καλάσνικοφ και πιστόλι, οι
οποίοι θα µεταφερθούν στα
εγκληµατολογικά εργαστήρια, προ-
κειµένου να γίνει βαλλιστική έρευνα,
για να διαπιστωθεί αν τα όπλα έχουν
χρησιµοπιηθεί σε άλλες εγκληµατι-
κές ενέργειες.
Παράλληλα, οι αξιωµατικοί της Ασφ-

άλειας παίρνουν καταθέσεις από
αυτόπτες µάρτυρες και αναζητούν
υλικό απο κάµερες, που τυχόν

υπάρχουν στην περιοχή και οι
οποίες ενδεχοµένως να έχουν κατα-
γράψει τους δράστες πριν ή µετά την
επίθεση.

Ποιος είναι ο «Καράφλας» ήΠοιος είναι ο «Καράφλας» ή
«Νταίζη»«Νταίζη»

O 44χρονος µε τα προσωνύµια
«Καράφλας»- «Νταίζη» ή «Σαµπρέ-
λας», µε τον οποίο ο Βασίλης Στεφ-
ανάκος είχε αντιπαλότητα από το
2008, και αποφυλακίστηκε το καλο-
καίρι του 2017 ήταν ανάµεσα στους
υπόπτους της δολοφονίας του
Βασίλη Στεφανάκου στο Χαϊδάρι.

H
Ελλάδα και η Γαλλία προβλέπεται ν α
καταγράψουν  τις µεγαλύτερες µειώσεις στο
συν ολικό κόστος για το δηµόσιο από τη

γήραν ση του πληθυσµού (total public age-related
costs) τις επόµεν ες δεκαετίες, σηµειών εται σε αν άλυση
της Ευρωπαϊκής Κεν τρικής Τράπεζας.

Η αν άλυση αν αφέρεται στην  τελευταία έκθεση της
οµάδας εργασίας για τη γήραν ση του πληθυσµού της
Επιτροπής Οικον οµικής Πολιτικής (The 2018 Ageing
Report), η οποία δηµοσιοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2018
και κάν ει προβλέψεις για το συν ολικό κόστος από τη
γήραν ση του πληθυσµού για όλες τις χ ώρες της ΕΕ την
περίοδο 2016-70. Οι προβλέψεις αυτές εξαρτών ται,
φυσικά, από τις υποθέσεις που γίν ον ται.

Σύµφων α µε την  έκθεση, το συν ολικό κόστος για το
δηµόσιο από τη γήραν ση του πληθυσµού προβλέπεται
ν α αυξηθεί κατά 1,1 ποσοστιαίες µον άδες του ΑΕΠ
στην  περίοδο αν αφοράς (2016-70) - από 26% του ΑΕΠ
το 2016 στο 28,2% το 2040, πριν  µειωθεί στο 27,1% το
2070. Το κόστος αυτό θα κορυφωθεί στις αρχ ές της
δεκαετίας του 2040 και θα αρχ ίσει εν  µέρει ν α µειών εται
από το 2050. Το 2070, το κόστος λόγω γήραν σης του

πληθυσµού αν αµέν εται ν α είν αι υψηλότερο στο Βέλγιο,
το Λουξεµβούργο, την  Αυστρία και τη Φιν λαν δία,
φθάν ον τας σε επίπεδα πάν ω από 30% του ΑΕΠ
έν αν τι 15% στη Λετον ία και τη Λιθουαν ία (στην
Ελλάδα, σύµφων α µε πίν ακα, προβλέπεται λίγο κάτω
από το 20% του ΑΕΠ). Στην  προβλεπόµεν η περίοδο,

το κόστος γήραν σης προβλέπεται ν α αυξηθεί σε 11
χ ώρες, ν α µείν ει γεν ικά αµετάβλητο σε τέσσερις και
ν α µειωθεί σε άλλες τέσσερις χ ώρες.

Οι προβλέψεις για το συν ολικό κόστος γήραν σης
του πληθυσµού επηρεάζον ται σε µεγάλο βαθµό από
το κόστος των  δηµόσιων  συν τάξεων  και στη
συν έχ εια από το κόστος υγειον οµικής περίθαλψης
και του µακροπρόθεσµου κόστους φρον τίδας.

Το κόστος των  δηµόσιων  συν τάξεων , κατά µέσο
όρο στην  Ευρωζών η, αν αµέν εται ν α αυξηθεί κατά
1,3 ποσοστιαίες µον άδες του ΑΕΠ έως το 2040, αλλά
ν α µειωθεί κατά 0,4 της µον άδας του ΑΕΠ στη
συν ολική περίοδο αν αφοράς στο 11,9% του ΑΕΠ το
2070. Το κόστος για τις δηµόσιες συν τάξεις είν αι ο
σηµαν τικότερος παράγον τας αύξησης του κόστους
από τη γήραν ση στο Βέλγιο, το Λουξεµβούργο, τη
Σλοβεν ία, τη Γερµαν ία, τη Μάλτα και την  Κύπρο,

εν ώ συµβάλλει σηµαν τικά στη µείωση του κόστους
στην  Ελλάδα και τη Γαλλία.

Αν τίθετα, το κόστος υγειον οµικής περίθαλψης και
µακροπρόθεσµης φρον τίδας συµβάλλει στην  αύξηση
του κόστους σε όλες τις χ ώρες.

ΕΚΤ: Η Ελλάδα θα έχει µεγάλη µείωση του κόστους από τη γήρανση
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Θερινές εκπτώσεις:

ΠΠόόττεε  ξξεεκκιιννοούύνν,,  
πποοιιαα  ΚΚυυρριιαακκήή  θθαα  
εείίννααιι  ααννοοιιχχττάά  
τταα  κκαατταασσττήήµµαατταα
Τη ∆ευτέρα 9 Ιουλίου ξεκινούν οι

θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέ-
σουν έως την Παρασκευή 31
Αυγούστου 2018, ενηµερώνει ο
Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
(ΕΣΘ).

Στη διάρκεια των εκπτώσεων,
εκτός από την αναγραφή της παλαι-
άς και της νέας µειωµένης τιµής των
αγαθών και υπηρεσιών που
πωλούνται µε έκπτωση, επιτρέπεται
και η αναγραφή και εµπορική επικοι-
νωνία ποσοστού έκπτωσης.

«Εφόσον παρέχεται µειωµένη τιµή
σε περισσότερα από το 60% του
συνόλου των πωλούµενων ειδών,
θα πρέπει να αναγράφεται στην
προθήκη του καταστήµατος και σε
οποιαδήποτε άλλη εµπορική επικοι-
νωνία, το παρεχόµενο ποσοστό
έκπτωσης και στην περίπτωση που
υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά
έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόν-
των, θα πρέπει να αναγράφεται το
εύρος του παρεχόµενου ποσοστού

("από ...% έως ...%"). Σε κάθε άλλη
περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι
εκπτώσεις αφορούν επιλεγµένα είδη
µε αναφορά στο αντίστοιχο ποσο-
στό», υπογραµµίζει ο ΕΣΘ.

Τονίζει, δε, ότι, «ο τρόπος µε τον
οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται
η µειωµένη τιµή, πρέπει να ανταπο-
κρίνεται στην αλήθεια και να µην
είναι ανακριβής. 

Οι καταστηµατάρχες θα πρέπει, σε
περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση
να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιµή
πώλησης που αναγράφεται στην
πινακίδα, ανταποκρίνεται στην
πραγµατικότητα.

Οι πρακτικές επικοινωνίας µείω-
σης της τιµής διενεργούνται υποχρ-
εωτικά στην ελληνική γλώσσα και
προαιρετικά σε οποιαδήποτε άλλη
γλώσσα».

Ο ΕΣΘ σηµειώνει, επίσης, ότι, η
διενέργεια εκπτώσεων είναι στη δια-
κριτική ευχέρεια της κάθε επιχείρη-
σης και υπενθυµίζει ότι, σύµφωνα µε
την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013,
τα καταστήµατα µπορούν να
ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη
Κυριακή, κατά την έναρξη της χρονι-
κής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι
την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018 (προ-
τεινόµενο ωράριο λειτουργίας 11 το
πρωί έως τις 6 το απόγευµα).

∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ∆∆ΕΕΣΣΦΦΑΑ  668899//1177

««ΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  SSCCAADDAA  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  --  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ

ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΝΝΕΕΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ
ΤΤΗΗΛΛΕΕΕΕΠΠΟΟΠΠΤΤΕΕΙΙΑΑΣΣ    ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ((SSCCAADDAA))

ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΟΟΜΜΗΗΣΣ  ΦΦΟΟΡΡΤΤΙΙΟΟΥΥ  ((ΚΚΕΕΦΦΚΚ))»»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνουµε ότι δίδεται παράταση της προθεσµίας για την υποβολή
των προσφορών στον εν θέµατι ∆ιαγωνισµό.

Νέα ηµεροµην ία λήξης υποβολής προσφ ορών : 03/08/2018 και ώρα
12:00 
Νέα ηµεροµην ία αποσφ ράγισης προσφ ορών : 03/08/2018 και ώρα
12:30 µ.µ.

Οι λοιποί όροι της ∆ιακήρυξης παραµένουν αµετάβλητοι.

∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ∆∆ΕΕΣΣΦΦΑΑ  774488//1177

««ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΝΝΑΑΦΦΕΕΙΙΣΣ
ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΙΙΕΕΣΣΗΗΣΣ

ΑΑΠΠΑΑΕΕΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΤΤΕΕΡΡΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟ  ΥΥΦΦΑΑ  ΣΣΤΤΗΗ
ΡΡΕΕΒΒΥΥΘΘΟΟΥΥΣΣΑΑ»»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνουµε ότι δίδεται παράταση της προθεσµίας για την υποβολή
των προσφορών στον εν θέµατι ∆ιαγωνισµό.

Νέα ηµεροµην ία λήξης υποβολής προσφ ορών : 01/08/2018 και ώρα
12:00 
Νέα ηµεροµην ία αποσφ ράγισης προσφ ορών : 01/08/2018 και ώρα
12:30 µ.µ.

Οι λοιποί όροι της ∆ιακήρυξης παραµένουν αµετάβλητοι.
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ IT

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπ-
λώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή
αντίστοιχου αντικειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

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

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών
& Αττικής "Ο Καπετάν Ευκλείδης"

"ΕΥΚΛΕΙ∆ΕΙΑ 2018"
Η Εύξειν ος Λέσχ η Αχ αρν ών  & Αττικής

"Ο Καπετάν  Ευκλείδης", διοργαν ών ει τα "ΕΥΚΛΕΙ∆ΕΙΑ 2018",
την  Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 & ώρα 20:00. (Parking δίπλα από το κτήριο

της Λέσχ ης). Συµµετέχ ουν  το µικρό & µεγάλο χ ορευτικό της Ευξείν ου 
Λέσχ ης Αχ αρν ών  & Αττικής "Ο Καπετάν  Ευκλείδης".

Ακολουθεί Πον τιακό Γλέν τι µε τους: Ιωαν ν ίδη Γιώργο στο τραγούδι, Ξεν ιτόπουλο
∆ηµήτρη στη λύρα και Παπαδόπουλο Κυριάκο στο κλαρίν ο. 

Το καλλιτεχ ν ικό πρόγραµµα συµπληρών ουν  και ο Τσιλικίδης Γιώργος στο 
τραγούδι µε τον  Κοσµίδη ∆ηµήτρη στη λύρα καθώς επίσης και οι Κωστελίδης
Κώστας στη λύρα και το τραγούδι, Κατουρτσίδης Λευτέρης στο τραγούδι και 

Καραγιαν ν ίδης Σίµος στην  λύρα.Νταούλι: Σιδηρόπουλος Νίκος & Παρασκευόπου-
λος Βασίλης Ντραµς: Αβραµίδης Γιώργος Πλήκτρα: Κοσµίδης Γιώργος. 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Κ. Μητσοτάκης: Άµεσα η µείωση 
στη φορολογία των επιχειρήσεων

Συνάντηση µε τον τον υπουργό 
Οικονοµικών της Γερµανίας,  Όλαφ Σολτς

Με τον υπουργό Οικονοµικών της Γερ-
µανίας, κ. Όλαφ Σολτς συναντήθηκε
εχθές ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρ-

ατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της
επίσκεψης του στο Βερολίνο.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Ν∆, ο Πρόεδρος
της Νέας ∆ηµοκρατίας εξήγησε στον κ. Σολτς ότι
θα προχωρήσει άµεσα στη µείωση των φορολο-
γικών συντελεστών στις επιχειρήσεις, τον προσ-
διορισµό του κόστους στις εισφορές και τη δηµιο-
υργία σταθερού οικονοµικού περιβάλλοντος, φιλι-
κού προς τις επενδύσεις.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση «κεντρικός
στόχος του σχεδίου της Νέας ∆ηµοκρατίας  που
παρουσίασε στους συνοµιλητές του  ο κ. Μητσο-
τάκης, είναι η δηµιουργία ενός αξιόπιστου και απο-
τελεσµατικού κράτους».

Ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας, στις συναν-
τήσεις που είχε και µε τους κοινοβουλευτικούς
εκπροσώπους των Χριστιανοδηµοκρατών-Χρι-
στιανοκοινωνιστών και των Φιλελευθέρων κάλεσε
τους Γερµανούς να επενδύσουν στην Ελλάδα σε

τοµείς υψηλής προστιθέµενης αξίας, όπως είναι ο
τουρισµός, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και οι
υποδοµές µεταφορών.

Ύστερα από τη συνάντησή του µε τον κ. Σολτς,
ο κ. Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με τον Γερµανό Υπουργό Οικονοµικών, τον κ.
Σολτς δεν συζητήσαµε για το παρελθόν, αλλά
συζητήσαµε για το µέλλον. Για το πως η Ελλάδα
µπορεί να κάνει ένα µεγάλο αναπτυξιακό άλµα. Για
το πως µπορεί να προσελκύσει επενδύσεις. Για το
πως µπορεί να δηµιουργήσει πολλές καλοπληρω-
µένες θέσεις απασχόλησης. Για το πως τα νέα παι-
διά, τα οποία έφυγαν κατά εκατοντάδες χιλιάδες
στα χρόνια της κρίσης, θα επιστρέψουν πίσω.
Πως µια διαφορετική φορολογική πολιτική, µε µει-
ωµένους φόρους και µειωµένες εισφορές, θα
βελτιώσει το διαθέσιµο εισόδηµα των Ελλήνων.
Για το πως η χώρα θα γίνει -επιτέλους- ένας
ελκυστικός επενδυτικός προορισµός και θα αξιο-
ποιήσει τα µεγάλα της συγκριτικά πλεονεκτήµατα. 

Όποια ρύθµιση και αν δώσουµε στο ελληνικό
χρέος δεν είναι αρκετή, αν εµείς οι ίδιοι δεν αποφ-
ασίσουµε να κάνουµε εκείνες τις αλλαγές που θα
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονοµίας, ώστε η χώρα να µην είναι επαίτης της
Ευρώπης, αλλά πρωταγωνιστής των ευρωπαϊκών
εξελίξεων. Και αυτήν την προοπτική, αυτήν την
ελπίδα, την διασφαλίζει σήµερα µόνο η Νέα ∆ηµο-
κρατία».   

Σε επιφυλακή λόγω της καταιγίδας η ∆ηµοτική Ενότητα Ζεφυρίου

Η ∆ηµοτική Ενότητα Ζεφυρίου, λόγω της καταιγίδας  είναι σε επιφυλακή. Χωµατουργικά µηχανήµατα βρίσκονται
σε ετοιµότητα, ενώ οι δηµότες που χρειάζονται απάντληση υδάτων µπορούν να επικοινωνούν µε το ∆ηµαρχείο Ζεφ-
υρίου στο τηλ. 2132038850- 6932438689 .Το ∆ηµαρχείο θα είναι ανοικτό µέχρι τις 22:00, αλλά και αργότερα αν
συνεχιστεί η βροχόπτωση.

Γιάννης Μαυροειδάκος
Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου

Αναβάλλεται η προγραµµατισµένη για την Παρασκευή 29/06 πολιτική 
εκδήλωση της ΟΜ Ελευσίνας και της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ∆υτικής Αττικής µε οµιλητές τους Π. Ρήγα 

και Φ. Κουβέλη µε θέµα «Βαλκάνια µε ειρήνη, σταθερότητα, συνανάπτυξη» .
Το Γραφείο Τύπου
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγε-
λµατικός χώρος (1ος όροφος)
160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσ-
σών. Τιµή συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ.
ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή
πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός
Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθη-

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπά-
νιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση '15, τιµή
250€, συζητήσιµη
6949629435

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

, 
κατασκευή '65,

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος,
µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2
υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονο-

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

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

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

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

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής
µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισό-
γεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 master),
2 µπάνια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και 1.500€

τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

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

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

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

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

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής. Τηλ:
6945728662 - Αναστάσιος

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

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

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη

κοντά  στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  2244  
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

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

νωνίας: 6948560208

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

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

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

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ΧΧώώρροοςς    --    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

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

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

θέση π άρκινγκ. τηλέφωνο επ ικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

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

οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι
Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτικ ού

Σχολείου 60 τ.µ. 
Τηλέφωνο επικ οινωνίας: 

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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ΕΝΦΙΑ: Πλησιάζει ο «εφιάλτης» για τους ιδιοκτήτες
«Φωτιά» θα είναι τα εκκαθαριστικά που θα αποσταλούν για πληρωµή

Τα πάν ω – κάτω έρχ ον ται στους φόρους που βαρ-
αίν ουν  τα ακίν ητα µετά και την  αύξηση των  αν τι-

κειµεν ικών  αξιών  των  ακιν ήτων .
Το υπουργείο Οικον οµικών  σχ εδιάζει ν α κάν ει τα

αποκαλυπτήρια του ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουν  φέτος
πάν ω από 6,4  εκατοµµύρια ιδιοκτήτες ακιν ήτων  τον
Σεπτέµβριο.  Και εκεί όπου ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας έλεγε ότι «ο ΕΝΦΙΑ είν αι τόσο άδικος που
δεν  διορθών εται αλλά καταργείται» , τώρα έρχ εται
ακόµη πιοK τσουχ τερός.

Με την  εφαρµογή των  ν έων  αν τικειµεν ικών  αξιών , ο
λογαριασµός του φόρου ακιν ήτων  θα είν αι «φουσκω-
µέν ος» για σχ εδόν  1 εκατ. φορολογούµεν ους.

Για πάν ω από περίπου 200.000 ιδιοκτήτες ακιν ήτων
τοK ραβασάκι θα είν αι ιδιαίτερα βαρύ αφού θα γράφει
περισσότερο φόρο σε σχ έση µε το 2017 και σε ορι-

σµέν ες περιπτώσεις θα υπερβαίν ει ακόµη και
τα 200 ευρώ.

Μάλιστα οι ιδιοκτήτες ακιν ήτων  θα πρέπει ν α
πληρώσουν  την  πρώτη από τις πέν τε δόσεις
του ΕΝΦΙΑ µέχ ρι το τέλος Σεπτεµβρίου, αφού
η διάταξη µε τις τελευταίες αλλαγές που έγιν αν
στο φόρο προβλέπει ότι στην  περίπτωση
βεβαίωσης του ΕΝΦΙΑ τον  Σεπτέµβριο, πρώτη
δόση καταβάλλεται µέχ ρι το τέλος του ίδιου
µήν α.

Έτσι, τα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ είν αι δεδο-
µέν ο πλέον  ότι δεν  πρόκειται ν α σταλούν  τον
Αύγουστο. Θα σταλούν  τον  Σεπτέµβριο και τον
ίδιο µήν α θα πρέπει ν α πληρωθεί η πρώτη
δόση του φόρου και η δεύτερη δόση του φόρου
εισοδήµατος φυσικών  προσώπων .

Παράταση έξι µηνών για 
εγγραφές του Κτηµατολογίου
Με τροπολογία που κατα-

τέθηκε χ θες στη Βουλή, παρα-
τείν εται η προθεσµία οριστικο-
ποίησης των  πρώτων  εγγρα-
φών  του Κτηµατολογίου για τις
περιοχ ές που έληγε τέλος του
2018.

Κατά έξι µήν ες παρατείν εται
η  προθεσµία οριστικοποίησης
των  πρώτων  εγγραφών  του
Κτηµατολογίου για τις περιοχ ές
που έληγε τέλος του 2018.
Αυτό προβλέπεται σε τροπο-
λογία που κατατέθηκε και
ψηφίζεται σήµερα στην  Ολοµέλεια της Βουλής. Για τις περιοχ ές αυτές είχ ε ήδη χ ορη-
γηθεί τρίµην η παράταση, προς επίλυση διοικητικών  δυσλειτουργιών .

Με την  προτειν όµεν η ρύθµιση διασφαλίζεται, όπως αν αφέρεται στην  τροπολογία,
το απαιτούµεν ο διάστηµα προς πλήρη εξοµάλυν ση της διαδικασίας και την  κατοχ ύρ-
ωση της δηµιουργίας ορθής και αξιόπιστης βάσης Κτηµατολογίου.

Πολλά παιδιά και νέοι στη Γερµανία έχουν
τόσο λίγα χρήµατα στη διάθεσή τους ώστε
είναι αδύνατο να συµµετέχουν στις

δραστηριότητες και την κοινωνική ζωή που έχουν
άτοµα της ηλικίας τους. Το ζήτηµα της παιδικής
φτώχειας απασχολεί εδώ και µεγάλο διάστηµα
ερευνητές στη Γερµανία. Μία νέα έρευνα που
διενεργήθηκε κατ’ εντολή του Ιδρύµατος Bertelsmann
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το συχνό οικογενειακό
µοντέλο του εργαζόµενου πατέρα και της µητέρας
που δεν δουλεύει αναλαµβάνοντας τη φροντίδα των
παιδιών και το νοικοκυριό, µπορεί να είναι
συνυπεύθυνο για την ένδεια των παιδιών. ∆ιότι, όπως
επισηµαίνεται στην έρευνα, το εισόδηµα της µητέρας
παίζει καθοριστικό ρόλο για το εάν ένα παιδί
µεγαλώσει σε συνθήκες φτώχεια ή όχι.

«Μείναµε πραγµατικά έκπληκτοι για το πόσο πολύ
επηρεάζει το εργασιακό στάτους των µητέρων την
κατάσταση των παιδιών», σχολίασε στην DW η
υπεύθυνη της έρευνας Σάρα Μένε από το Ίδρυµα
Bertelsmann. Η έρευνα κατέδειξε ότι σχεδόν όλα τα
παιδιά είναι οικονοµικά εξασφαλισµένα όταν η µητέρα
τους διαθέτει πλήρη ή ακόµη και µερική απασχόληση.
Αντίθετα σε περιπτώσεις µητέρων που αποσύρθηκαν
από την αγορά εργασίας σχεδόν το ένα τρίτο των
παιδιών βρέθηκε διαρκώς ή επανειληµµένα
αντιµέτωπο µε συνθήκες φτώχειας. Η έρευνα
διευκρινίζει ότι τέτοιες συνθήκες διαµορφώνονται όταν
οικογένειες διαθέτουν κάτω από το 60% του µέσου
οικογενειακού εισοδήµατος ή λαµβάνουν κρατικά
κοινωνικά επιδόµατα. Για τις ανάγκες της έρευνας
συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν στοιχεία από 3.180
παιδιά για διάστηµα πέντε χρόνων.

Ακόµη δυσκολότερη η κατάσταση για
µονογονεϊκές οικογένειες

Τα πράγµατα γίνονται ακόµη δυσκολότερα για
µητέρες που µεγαλώνουν µόνες τα παιδιά τους. Όταν
µια µητέρα καταφέρνει να εργάζεται τουλάχιστον 30
ώρες την εβδοµάδα, σε πολλές περιπτώσεις
αποτρέπεται η ανατροφή των παιδιών κοντά στο όριο
της φτώχειας. Σύµφωνα πάντα µε την έρευνα όµως,
για πολλές µητέρες το να καταφέρουν κάτι τέτοιο είναι
εξαιρετικά δύσκολο, δεδοµένου ότι η αποκλειστική
ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών στερεί από τις
µητέρες τον χρόνο που απαιτεί η πλήρης ή ακόµη και
η µερική απασχόληση.

Η Γερµανική Οργάνωση Αρωγής για τα Παιδιά
(Deutsches Kinderhilfswerk) ζητεί να ληφθούν µέτρα
οικονοµικής στήριξης για µονογονεϊκές οικογένειες.
Για παράδειγµα, πρόσθετες φοροαπαλλαγές και
αύξηση του κατώτατου µισθού.

Είτε πρόκειται για παιδιά «κλασικών» είτε
µονογονεϊκών οικογενειών, το βέβαιο είναι ότι το να
µεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας έχει βαρύτατες
επιπτώσεις στην καθηµερινότητά τους. Συχνά τα
παιδιά που πλήττονται νιώθουν αποµονωµένα.
«Παιδιά που ζουν σε µόνιµες συνθήκες φτώχειας
έχουν λιγότερους φίλους, σπανιότερα είναι µέλη σε
αθλητικούς συλλόγους, συχνά δεν µπορούν να πάνε
κινηµατογράφο, να ασχοληθούν µε τα χόµπι τους ή να
καλέσουν φίλους στο σπίτι τους», υπογραµµίζει η
Σάρα Μένε από το Ίδρυµα Bertelsmann. Ή ίδια
τονίζει ότι αυτά τα παιδιά συνειδητοποιούν ήδη
από νεαρή ηλικία ότι έχουν λιγότερες ευκαιρίες
εντός της κοινωνίας.

Deutsche Welle

Νέα έρευνα του Ιδρύµατος Bertelsmann 
καταδεικνύει το πρόβληµα της παιδικής φτώχειας στη Γερµανία 


