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“Η Βραδιά του Ερευνητή” για πρώτη
φορά στην Ελευσίνα 

Πρωτότυπα δρώµενα και πειράµατα 
έδωσαν την ευκαιρία σε παιδιά και µεγάλους
να ανακαλύψουν τη µαγεία της επιστήµης 

Σε απόγνωση οι εργαζόµενοι 
της Χαλυβουργικής

Φοβούνται ότι µπορεί να βρεθούν ακόµα και χωρίς δουλειά
µέσα στα Χριστούγεννα.

ΠΠοοιιεεςς  εεφφοορρίίεεςς  ““κκααττεεββάάζζοουυνν ρροολλάά””  ττοονν  ΟΟκκττώώββρριιοο

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Θερµές ευχαριστίες από 
τον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου 

προς τον κ. Θεόδωρο 
Γεωρνταµιλή
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•• Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε 
η Έκθεση των Έργων του.η Έκθεση των Έργων του.

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλα-
ος Μελετίου ευχαριστεί θερµά τον κ.
Θεόδωρο Γεωρνταµιλή για την ευγενική
του χειρονοµία, να χαρίσει µια φωτογρα-
φία από τη συλλογή του στο ∆ήµο Ασπρ-
οπύργου. 

Η φωτογραφία απεικονίζει µία συννεφ-
ιασµένη µέρα µε φόντο το Θριάσιο Πεδίο
από ψηλά. 

Ο ∆ήµαρχος συνεχάρη για µια ακόµα
φορά τον Καλλιτέχνη για την έκθεση
φωτογραφίας «Ο Καιρός µε Χρώµα», που
παρουσίασε στο πλαίσιο των πολιτι-
στικών εκδηλώσεων «Θριάσια 2018» και
του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα µελλον-
τικά του σχέδια. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι την Έκθεση του
Ασπροπύργιου Καλλιτέχνη επισκέφθηκε
µεγάλος αριθµός ∆ηµοτών τόσο στο
Ιστορικό Ρολόι της πόλης, όσο και στο
συνοικισµό της Παραλίας. 

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 2018   

Ασπρόπυργος

Καµπόλης Παναγιώτης Α. Πλάτωνος 1, 
2105572588

Ελευσίνα

ΠΑΠΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 1-ΜΑΓΟΥΛΑ

Τηλέφωνο  : 210-5558926

Μάνδρα

Ασηµάκης Γρηγόριος Κ. 
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

Άνω Λιόσια

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Π ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου 40,

2102311635

Χαϊδάρι 
ΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Αγίας Παρασκευής 78, 

∆άσος, Εφηµερεύει 08:00 - 23:00
210 582 1897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ισχυροί άνεµοι και πιθανές βροχές 

η θερµοκρασία έως 16 βαθµούς
Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος, 

Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Λύσσας

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται και η έρευ-
να της εισαγγελίας για τις καταστροφι-
κές πληµµύρες στη Μάνδρα, που

κόστισαν τη ζωή σε 23 συνανθρώπους µας
Επί της ουσίας τώρα, για τις διενεργούµενες

έρευνες της εισαγγελίας που αφορούν τόσο
στη Μάνδρα αλλα και στην καταστροφή στο
Μάτι, ο Ηλίας Ζαγοραίος, όπως όλα δείχνουν,
βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν αποστείλει
κλήσεις σε υπόπτους για εξηγήσεις από Περι-

φέρεια, ∆ήµους, Πυροσβεστική, Αστυνοµία,
Λιµενικό και Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προ-
στασίας.

Για τη Μάνδρα, η εισαγγελία αναµένεται τις
επόµενες ηµέρες να ολοκληρώσει την πρώτη
φάση της έρευνας και να αποστείλει κλήσεις
σε υπόπτους για πράξεις και παραλείψεις που
συνετέλεσαν στο καταστροφικό αποτέλεσµα
της φονικής πληµµύρας.

Κλήσεις υπόπτων για τις φονικές
πληµµύρες στη Μάνδρα

ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Θερµές ευχαριστίες από το ∆ήµαρχο Ασπροπύργου 
προς τον κ. Θεόδωρο Γεωρνταµιλή



Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 2018                                                                                                                                                  θριάσιο-3 

Τροχαίο ατύχηµα σηµειώθηκε, βραδινές ώρες χθες,
εντός της χερσαίας ζώνης λιµένα Ελευσίνας

Το περιστατικό συνέβη όταν Ι.Χ. όχηµα που οδ-
ηγούσε 21χρονος συγκρούστηκε µε δίκυκλο όχηµα
που οδηγούσε 19χρονος.

Σύµφωνα µε πληροφορίες του Λιµενικού Σώµατος,
τπό τη σύγκρουση προκλήθηκε ο τραυµατισµός του
19χρονου οδηγού, ο οποίος διεκοµίσθη µε ασθενοφ-
όρο όχηµα του ΕΚΑΒ στο »ΘΡΙΑΣΙΟ» Γενικό Νοσοκο-
µείο Ελευσίνας, από όπου και εξήλθε.

Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιµενική
Αρχή.

ΈΈννααςς  1199χχρροοννοοςς  
ττρρααυυµµααττίίααςς  ααπποο  
ττρροοχχααίίοο  σσττηηνν  

ΕΕλλεευυσσίίνναα

Τον 13ο και 14ο µισθό η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ τον Μάη του 2010 τον µετέτρεψε σε
επίδοµα των 500 και 250 ευρώ (δώρο Χρι-

στουγέννων και Πάσχα αντίστοιχα) για τους εργαζό-
µενους στο ∆ηµόσιο, ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα,
ΟΤΑ, και συνταξιούχους. Τον Νοέµβρη του 2012 η
κυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ τα κατάργησε
ολοσχερώς µε το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιο-
νοµικής πολιτικής.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αντί ΦΥΣΙΚΑ να
επαναφέρει τον 13ο και 14ο µισθό, όπως έλεγε
προεκλογικά, µε το νόµο 4447/2016 «πετάει το
µπαλάκι» στους ∆ήµους και νοµοθετεί ότι «Η Οικο-
νοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση ή µη,
όλων των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων καθώς
και για την παραίτηση από αυτά». ∆ηλαδή σαν πόν-
τιος πιλάτος νίπτει τα χείρας της εµπαίζοντας ∆ήµο-
υς, δηµότες κι εργαζόµενους, αφού δεν χορηγεί
στους ∆ήµους για την πληρωµή των επιδικαζόµε-
νων οφειλών ούτε ένα ευρώ, ενώ γνωρίζει από
πρώτο χέρι την τραγική οικονοµική κατάσταση των
∆ήµων.

Είναι σαν να πουλάει «φύκια για µεταξωτές κορδέ-
λες» από τη µια και από την άλλη αποπροσανα-
τολίζει στους εργαζόµενους λέγοντάς τους «τα
παράπονά σας στο ∆ήµαρχο».

Είναι εµπαιγµός γιατί ούτε τους νόµους του
ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ κατάργησε, ούτε νοµοθέτησε
την επαναφορά του 13ου και 14ου µισθού. 

Αυτό είναι το τίµηµα που πλήρωσαν οι εργαζόµε-
νοι για την καπιταλιστική κρίση, ενώ η διατήρηση
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και η επέκτα-
ση όλου του αντεργατικού πλαισίου, οι περικοπές
στους µισθούς και στις συντάξεις είναι τα προαπαι-
τούµενα για την καπιταλιστική ανάπτυξη, τα µατω-
µένα πλεονάσµατα και τις επενδύσεις.

Η ∆ηµοτική Αρχή θεωρεί ότι είναι άδικη και βαθιά
αντεργατική η κατάργηση των δώρων των εορτών
και των επιδοµάτων αδείας που αποτελούν κατάκ-
τηση των εργαζοµένων και που η κατάργησή τους
προκαλεί σηµαντική απώλεια στο εισόδηµά τους. Η
∆ηµοτική αρχή Χαϊδαρίου στηρίζει σταθερά τα
δίκαια αιτήµατα των  εργαζόµενων και το έχει απο-
δείξει έµπρακτα τα προηγούµενα χρόνια µε τη

στάση της, αφού έχει αποπληρώσει όλες τις αποφ-
άσεις δικαστηρίων που δικαιώνουν τους εργαζόµε-
νους ακόµα και πρωτόδικες. Ακριβώς την ίδια
στάση κρατάει και για το δίκαιο αίτηµα επαναφοράς
του 13ου και 14ου µισθού. 

Αγωνίζεται µαζί µε τους εργαζόµενους για σταθερή
εργασία, ασφαλιστικά δικαιώµατα και µισθούς που
να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες τους, για την
επαναφορά του 13ου και 14ου µισθού, των συλλο-
γικών συµβάσεων εργασίας και των άλλων εργα-
τικών δικαιωµάτων.

Εξαιτίας των έντονων καιρικών φαι-
νοµένων που βρίσκονται σε εξέλιξη
και αναµένεται να επιδεινωθούν,

στον δήµο Χαιδαρίου θα παραµείνουν κλει-
στά τουλάχιστον για την Παρασκευή
28/9/2018:

Οι Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί
Τα Σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτερο-

βάθµιας Εκπαίδευσης (∆ηµοτικά, Γυµνάσια,
Λύκεια)

Οι αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστά-
σεις του ∆ήµου µας.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει νέα
ενηµέρωση από το ∆ήµο Χαϊδαρίου Χαϊδα-
ρίου.

Επίσης ο ∆ήµος Ασπροπύργου , ανακοινώνει ότι,
λόγω των έντονων καιρικών φαινοµένων, που αναµέ-
νονται, εξαιτίας του Μεσογειακού Κυκλώνα που πλήττει
τη χώρα,(µε το όνοµα «Ξενοφών»), αποφάσισε την ανα-
στολή λειτουργίας των Σχολείων του Ασπρόπυργου για
αύριο, Παρασκευή, 28 Σεπτεµβρίου 2018.

Η απόφαση για το κλείσιµο των Σχολείων, λήφθηκε
σε συνεννόηση µε την Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής
Αττικής, και αφορά στα Σχολεία της προσχολικής, πρω-
τοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε γνώµο-
να την προστασία των Μαθητών, των Γονέων τους και
των Εκπαιδευτικών. 

 Έκτακτη ανακοίνωση εξέδωσε  ο δήµος Μάνδρ-
ας - Ειδυλλίας στην οποία υπογραµµίζει τα εξής: 

‘’ Έχοντας ως υψηλή προτεραιότητα την ασφάλεια
των µαθητών και όλων των πολιτών εξαιτίας της πρόβ-
λεψης έντονων και πιθανά επικίνδυνων καιρικών φαινό-
µενων, όπως έχει ανακοινωθεί από την Εθνική Μετεωρ-
ολογική Υπηρεσία και την Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας και κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης
µε τον Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής αποφ-
ασίστηκε η παύση της λειτουργίας όλων των σχολικών
µονάδων, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης, του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας καθώς και όλων
των Παιδικών Σταθµών την Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου
2018.

Στην περίπτωση που τα φαινόµενα θα συνεχιστούν
θα υπάρξει – εκ µέρους του ∆ήµου – νέα ενηµέρωση.’’ 

Την Παρασκευή 28/09/2018 όλα τα σχολεία
(∆ηµοτικά – Γυµνάσια – Λύκεια) στις ∆ηµοτικές
Ενότητες Ελευσίνας και Μαγούλας θα παραµείνουν

κλειστά λόγω της πρόβλεψης της ΕΜΥ για έντονα και-
ρικά φαινόµενα και θυελλώδεις ανέµους.

Επίσης ο ∆ήµος Ελευσίνας ενηµερώνει τους δηµότες
πριν και κατά τη διάρκεια εκδήλωσης θυελλωδών ανέ-
µων να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες προστασίας: 

• Να ασφαλίζουν αντικείµενα τα οποία αν παρασυρθ-
ούν από τον άνεµο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστρ-
οφές ή τραυµατισµούς

• Να στερεώνουν τις διαφηµιστικές πινακίδες που
τυχόν έχουν αναρτήσει.

• Να ασφαλίζουν τις πόρτες και τα παράθυρα του
σπιτιού ή του χώρου εργασίας τους.

• Να αποφεύγουν δραστηριότητες στην παράκτια
ζώνη.

• Να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από µεγάλα δέν-
τρα, κάτω από αναρτηµένες πινακίδες και γενικά από
περιοχές, όπου ελαφρά αντικείµενα (π.χ. γλάστρες,
σπασµένα τζάµια κλπ.) µπορεί να αποκολληθούν και να
πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από µπαλκόνια).

Για τον ίδιο λόγο αναστέλλεται κι η λειτουργία των
Σχολείων όλων των Βαθµίδων και των Παιδικών
Σταθµών σε Άνω Λιόσια, Ζεφύρι και Χασιά, για τις  28
Σεπτεµβρίου 2018.

Κλειστό και το ∆ηµοτικό Ωδείο Φυλής 

Επίσης, για σήµερα Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου
αναστέλλεται η λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου Φυλής,
µε γνώµονα την προστασία των Μαθητών, των Γονέων
τους και των Εκπαιδευτικών.Επίσης, εφόσον τα
επικίνδυνα καιρικά φαινόµενα συνεχιστούν, η ίδια
απόφαση θα αφορά και τη ∆ευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018.   

∆ΗΛΩΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΕΛΕΚΟΥ
∆ίκαιο το αίτηµα επαναφοράς του 13ου και 14ου µισθού 

ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΟΟΛΛΑΑ  ΤΤΑΑ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΕΕ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  --    ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ  --
ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΧΧΑΑΪΪ∆∆ΑΑΡΡΙΙ  ΛΛΟΟΓΓΩΩ  ΚΚΑΑΚΚΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  
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Για κίνδυνο από την αύξηση του κατώτατου µισθ-
ού µιλά ο ΣΕΒ και ζητά άµεση µείωση των εισφο-
ρών

Την άµεση, από 1ης Οκτωβρίου, µείωση των ασφ-
αλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζοµένων
κατά µία ποσοστιαία µονάδα ζητά ο ΣΕΒ από το
υπουργείο Εργασίας, ενώ για την αύξηση του
κατώτατου µισθού επισηµαίνει τον κίνδυνο αυτή να
λειτουργήσει σε βάρος της νόµιµης απασχόλησης

Τα θέµατα αυτά συζητήθηκαν µεταξύ άλλων στην
προχθεσινή συνεδρίαση του Γενικού Συµβουλίου
του ΣΕΒ παρουσία της Υπουργού Εργασίας Έφης
Αχτσιόγλου και του υφυπουργού Νάσου Ηλιόπου-
λου.Για τις ασφαλιστικές εισφορές ο πρόεδρος του

ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας τόνισε ότι µε το
νόµο 4387/2016 οι ασφαλιστικές εισφο-
ρές εργοδοτών και εργαζοµένων υπέρ της
επικουρικής ασφάλισης αυξήθηκαν κατά
0,50% + 0,50% µε ηµεροµηνία λήξης την
31.5.2019 και πρόσθεσε: «Ως ένα αρχικό
µικρό µεν, έµπρακτο δε, δείγµα γραφής
στήριξης του διαθεσίµου εισοδήµατος των

εργαζοµένων, της απασχόλησης και της ανταγωνι-
στικότητας της εγχώριας παραγωγής, η κυβέρνηση
οφείλει να ανακαλέσει άµεσα αυτή την αύξηση».

Σε ό,τι αφορά την επίσπευση των διαδικασιών για
τη διαµόρφωση του κατώτατου µισθού, που
ψηφίστηκε µετά από Κυβερνητική τροπολογία ο κ.
Φέσσας, επισήµανε τα ακόλουθα:

- Η επίσπευση της διαδικασίας που προβλέπει το
άρθρο 103 του Ν. 4172/2013 δεν πρέπει να
ακυρώσει την συστηµατική διαβούλευση και τεκ-
µηρίωση που απαιτείται για ένα τόσο σοβαρό ζήτ-
ηµα που επηρεάζει άµεσα τη δηµιουργία νεών
θέσεων απασχόλησης και νέων επενδύσεων. Η

διαδικασία που προβλέπεται από τη νοµοθεσία δεν
πρέπει επ' ουδενί να καταστεί προσχηµατική.

- Το ύψος των µισθών, και µεταξύ αυτών και το
ύψος των κατώτατων µισθών, που µπορεί να έχει
µια οικονοµία συνδέεται µε την παραγωγή και την
παραγωγικότητά της. Με την ανταγωνιστικότητα και
την ανάπτυξή της. Ο κίνδυνος µιας τεχνικά µη επα-
ρκώς τεκµηριωµένης αύξησης των µισθών να λει-
τουργήσει σε βάρος της νόµιµης απασχόλησης
είναι υπαρκτός.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε µεταξύ των
µελών του ΣΕΒ και της ηγεσίας του Υπουργείου
Εργασίας, τέθηκαν επίσης µια σειρά από πρακτικά
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις
στην προσπάθειά τους να εφαρµόσουν πρόσφατες
νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν στις υπεργο-
λαβίες, τις δηλώσεις και τα πρόστιµα για την υπερ-
εργασία και τις υπερωρίες. Από την πλευρά του
Υπουργείου δόθηκε η δέσµευση για εκτενή διάλογο
µε τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων ώστε να
υπάρξουν βελτιώσεις στο ρυθµιστικό πλαίσιο.

Για κίνδυνο από την αύξηση του 
κατώτατου µισθού µιλά ο ΣΕΒ
και ζητά άµεση µείωση των εισφορών

«Ο ΕΝΦΙΑ θα µει ωθεί  30% µε Νέα ∆ηµο-
κρατί α και  θα δοθεί  στους δήµους, έτσι  όπως
πρέπει » δήλωσε ο τοµεάρχης Περι βάλλον-
τος και  Ενέργει ας της Ν∆ και  βουλευτής Τρι -
κάλων, Κωνσταντί νος Σκρέκας, στον ραδι οφω-
νι κό σταθµό του Αθηναϊ κού- Μακεδονι κού
Πρακτορεί ου Ει δήσεων «Πρακτορεί ο 104,9
FM».

Με αφορµή την πολι τι κή αντι παράθεση
γύρω από την πρόταση του προέδρου της Ν∆
γι α τη µεταφορά στους δήµους της εί σπραξης
του φόρου ακί νητης περι ουσί ας, ο κ. Σκρέκας

παρατήρησε ότι  «γι α να δι και ολογήσει  όλο
αυτό το οποί ο έχει  δηµι ουργήσει  ο κ. Τσί πρ-
ας και  η κυβέρνησή του τέσσερα χρόνι α
τώρα, αυτή τη στασι µότητα και  αυτή την κατά-
σταση και  την απόγνωση, στην οποί α έχει
έρθει  ο ελληνι κός λαός, προσπαθεί  µε επι -
κοι νωνι ακά τερτί πι α να ρί ξει  το βάρος
αλλού, να αλλάξει  την ατζέντα».

«Ο κ. Μητσοτάκης εί πε το αυτονόητο, αυτό
που ι σχύει  σε όλες τι ς αναπτυγµένες χώρες
του κόσµου. Εί πε ότι  ο ΕΝΦΙΑ -καταρχήν
εµεί ς θα τον µει ώσουµε 30% σε όλους, να το

ξεκαθαρί σουµε αυτό- θα κατευθυνθεί  στους
δήµους, στην Τοπι κή Αυτοδι οί κηση, έτσι  ώστε
επι τέλους η Τοπι κή Αυτοδι οί κηση να αποκτή-
σει  επί  της ουσί ας την ανεξαρτησί α και  των
αποφάσεων των πολι τι κών, αλλά και  των
οι κονοµι κών πραγµάτων» σηµεί ωσε.

Ερωτηθεί ς εάν υφί σταται  θέµα συνταγµα-
τι κότητας γι α την υλοποί ηση της πρότασης ο
κ. Σκρέκας εξήγησε: «Το Σύνταγµα µι λάει  γι α
οι κονοµι κή αυτοτέλει α και  ανεξαρτησί α της
Τοπι κής Αυτοδι οί κησης, η οποί α δι ασφαλί ζε-
ται  µόνο µε τον τρόπο που λέει  ο κ. Μητσο-
τάκης. Σήµερα, οι  δήµοι  εξαρτώνται  από την
κεντρι κή πολι τι κή εξουσί α. 

Σήµερα, τρέχουν οι δήµαρχοι και παρ-
ακαλάνε τον εκάστοτε υπουργό για να

τους δώσει µερικά ψίχουλα. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα. 

Αν ρωτήσετε έναν δήµαρχο θα σας πει
ότι τις µισές µέρες του χρόνου, τις µισές
µέρες της εβδοµάδας, τις περνάνε στο
κέντρο των Αθηνών για να προσπαθή-
σουν να φέρουν µερικά χρήµατα στην
περιοχή τους. Αυτό το πράγµα θα σταµα-
τήσει να υπάρχει».

«Ένας δήµος», συνέχι σε ο τοµεάρχης της
Ν∆, «θα µπορεί  να ελέγξει  τα οι κονοµι κά του,
θα µπορεί  να δηµι ουργήσει  πλούτο, να φέρει
επι χει ρήσει ς στην περι φέρει ά του, να φέρει
δραστηρι ότητες επι χει ρηµατι κές, που µπορ-
εί  να του δί νουνε ανταποδοτι κά τέλη, άρα θα
µπορεί  να µει ώσει  τα δηµοτι κά τέλη στους
υφι στάµενους δηµότες του».

Κ. Σκρέκας: Ο ΕΝΦΙΑ θα µειωθεί 30%
µε Ν∆ και θα δοθεί στους δήµους



Σ
ε εκ περιτροπής εργασία τριών  ηµέρων  την  εβδοµάδα θέτει η διοίκηση της Χαλυβουργικής τους 170
εν αποµείν αν τες εργαζόµεν ους, οι οποίοι φοβούν ται ότι µπορεί ν α βρεθούν  ακόµα και χ ωρίς δουλειά µέσα
στα Χριστούγεν ν α.

Το Σωµατείο των  εργαζοµέν ων  της Χαλυβουργικής ξεκίν ησε κιν ητοποιήσεις αυτήν  την  εβδοµάδα, µετά την
αν ακοίν ωση της εταιρείας την  προηγούµεν η Παρασκευή (21/09/2018), σύµφων α µε την  οποία η εκ περιτροπής
εργασία θα ξεκιν ήσει την  1η Οκτωβρίου 2018 και θα διαρκέσει µέχ ρι τις 15 ∆εκεµβρίου.

Οι εργαζόµεν οι της Χαλυβουργικής, εδώ και πέν τε χ ρόν ια, έχ ουν  υποστεί µειώσεις µισθών , οικειοθελείς
αποχ ωρήσεις, διαθεσιµότητες και εκ περιτροπής εργασία για µεγάλες περιόδους. Έχ ουν  χ άσει επιδόµατα που
προβλέπον ταν  από την  επιχ ειρησιακή τους σύµβαση, εν ώ παίρν ουν  «κοµµέν ους» µισθούς µέχ ρι και 50% στις
φάσεις της διαθεσιµότητας και της εκ περιτροπής εργασίας. Παρά τη µείωση του εν εργειακού κόστους, η εταιρεία
δεν  επαν εκκίν ησε την  παραγωγή σιδήρου, όπως αν έµεν αν  οι εργαζόµεν οι στην  αρχ ή της χ ρον ιάς. Το χ υτήριο
δε, δεν  λειτουργεί από το 2012. Όλο αυτό το διάστηµα, οι εργαζόµεν οι παραµέν ουν  σε κατάσταση οµηρίας και
αβεβαιότητας.

Την  εργασιακή αν ασφάλεια που ζουν  οι εργαζόµεν οι έχ ει εν τείν ει το τελευταίο διάστηµα και το ιδιοκτησιακό
ζήτηµα της Χαλυβουργικής που έχ ει εξελιχ θεί σε δικαστική διαµάχ η µέσα στην  οικογέν εια Αγγελόπουλου, η οποία
χ ρησιµοποιείται και ως πρόφαση για την  επιβολή της διαθεσιµότητας και της εκ περιτροπής εργασίας.

Την  Τετάρτη (26/09/2018) το Σωµατείο κήρυξε δίωρη στάση εργασίας και προχ ώρησε σε συµβολικό αποκλεισµό
της Εθν ικής Οδού Αθην ών  – Κορίν θου. «Είµαστε έρµαιο µιας εν δοοικογεν ειακής διαµάχ ης για το ιδιοκτησιακό.
Μας είπαν  ότι τα ταµειακά αποθέµατα της εταιρείας είν αι αν επαρκή, έχ ει σταµατήσει η χ ρηµατοδότηση από τον
µεγαλοµέτοχ ο, τον  Κων σταν τίν ο Αγγελόπουλο, και δεν  µπορούν  ν α βγάλουν  τη χ ρον ιά» αν έφερε ο πρόεδρος
του Σωµατείου µιλών τας στο Epsilon TV. Άλλος εργαζόµεν ος δήλωσε ότι το µέλλον  είν αι πολύ ζοφερό, όταν  λήξει
η εκ περιτροπής εργασία «δεν  ξέρουµε αν  θα υπάρχ ει η εταιρεία», «φοβόµαστε ότι θα µείν ουµε χ ωρίς δουλειά
µέσα στα Χριστούγεν ν α». Υπάρχ ει κίν δυν ος ν α κλείσει η εταιρεία, επισήµαν ε και ο αν τιπρόεδρος του
Σωµατείου, πρόσθεσε όµως ότι «δεν  έχ ουµε βέβαια σαφή απάν τηση».

Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 2018 θριάσιο-5 

ΟΥΤΕ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 
ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ 
ΣΗΜΕΡΑ  ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Ο
∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ανακοινώνει ότι, λόγω
των έντονων καιρικών φαινοµένων, που αναµένονται  να
εκδηλωθούν στην Αττική, όπως αυτά αναφέρονται στο ∆ελτίο

Πρόγνωσης Έκτακτων καιρικών φαινοµένων της ΕΜΥ, τα Σχολεία όλων
των βαθµίδων (Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά, Γυµνάσια, Λύκεια) του ∆ήµου
Αχαρνών καθώς και οι Παιδικοί Σταθµοί του ∆ήµου Αχαρνών θα παρα-
µείνουν κλειστοί την Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 2018.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είχ ε  δεχ θεί, από εχ θες
το πρωί ερισσότερες από  700 κλήσεις, από την  περ-
ιοχ ή της Αττικής, για κοπές δέν δρων  ή αποµα-
κρύν σεις διαφόρων  αν τικειµέν ων , λόγω των  δυν ατών
αν έµων  στο λεκαν οπέδιο. Για το λόγο αυτό έχ ουν
συγκροτηθεί 40 συν εργεία µε 80 πυροσβεστικούς
υπαλλήλους.

Έκτακτο δελτίο επικίν δυν ων  καιρικών  φαιν οµέν ων
µέχ ρι την  Κυριακή, εξέδωσε η Εθν ική Μετεωρολογική
Υπηρεσία.

Σύµφων α µε αυτό, αν αµέν ον ται θυελλώδεις άν εµοι
έν τασης 10 µποφόρ, έν τον ες βροχ οπτώσεις και
σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα
είν αι ισχ υρές.

Πάνω από 700 κλήσεις 
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

λόγω των θυελλωδών ανέµων

Σε απόγνωση οι εργαζόµενοι της Χαλυβουργικής
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Πρώτο βήµα η µεταδηµότευση των
κατοίκων της Κινέτας  στον ∆ήµο
Μεγαρέων, για την σύσταση Τοπικής

∆ηµοτικής Κοινότητας. Η Οµοσπονδία Συλλό-
γων Κινέτας εξέδωσε την παρακάτω ανα-
κοίνωση:

Tο µήνυµα αυτό αφορά σε όλους τους
κατοίκους της Κινέτας οι οποίοι έχουν τις τυπι-
κές προϋποθέσεις να µεταφέρουν τα εκλογικά
δικαιώµατά τους στον ∆ήµο Μεγαρέων, εφό-
σον πλέον από τον Μάιο 2019, όπου θα πραγ-
µατοποιηθούν οι δηµοτικές εκλογές, η Κινέτα
θα είναι Τοπική ∆ηµοτική Κοινότητα µε (5) πεν-
ταµελές Συµβούλιο.

Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνει άµεσα ώστε
να συµπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσό-
τεροι στους νέους εκλογικούς καταλόγους, οι
οποίοι ανανεώνονται κάθε 3 – 4 µήνες.

Όσοι έχουν τις προϋποθέσεις πρέπει να
κάνουν άµεσα τις απαραίτητες ενέργειες για τη
µεταδηµότευση. Ας ενηµερώσουµε όλοι,
όσους περισσότερους µπορούµε για να αποκ-
τήσει η Κινέτα τη δική της φωνή πλέον, στη
∆ιοίκηση του ∆ήµου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Ελλην ική Επιτροπή για τη ∆ιεθν ή Ύφεση και
Ειρήν η, µε ιδιαίτερη αν ησυχ ία επισηµαίν ει το
επικίν δυν ο κλίµα του εφησυχ ασµού που συν τηρεί η
κυβέρν ηση µετά τη συν άν τηση του πρωθυπουργού
Αλ. Τσίπρα µε τον  πρόεδρο της Τουρκίας Ρ.Τ.Ερν το-
γάν . 

Καµία πραγµατική βάση δεν  έχ ει η κυβερν ητική φιλο-
λογία για «ήρεµα ν ερά» και «θετικές προοπτικές» που
αν οίγον ται στις σχ έσεις των  δύο χ ωρών .

Τίποτα δεν  µπορεί ”ν α κρύψει κάτω από το χ αλί’’ , ότι
οι πάγιες διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης, σε
βάρος κυριαρχ ικών  δικαιωµάτων  της χ ώρας, είν αι παρ-
ούσες και εκδηλών ον ται µε παραβιάσεις του εθν ικού
εν αέριου χ ώρου, απειλές κλπ.

Όλα αυτά κάτω από την  οµπρέλα του ΝΑΤΟ µε τη
ΝΑΤΟϊκή αρµάδα πάν τα παρούσα ν α οργών ει το
Αιγαίο , άγρυπν ος φρουρός των  κιν ήσεων  των
αν τίπαλων  ρωσικών  πλοίων .  Το ΝΑΤΟ δεν  αποτελεί
καµία εγγύηση για τα κυριαρχ ικά δικαιώµατα της Ελλά

δας, αυτό αποδεικν ύεται περίτραν α στην  πράξη.

Η κλιµάκωση του τουρκικής επιθετικότητας, οι
εξελίξεις στο Κυπριακό, η τεράστια συγκέν τρωση στρ-
ατιωτικών  δυν άµεων  στην  ευρύτερη περιοχ ή και η
µετατροπή όλης της Ελλάδας σε ορµητήριο των  ιµπερ-
ιαλιστών , µας καλούν  σε επαγρύπν ηση, δυν άµωµα της
διεθν ιστικής αλληλεγγύης και της κοιν ής δράσης µε τον
τουρκικό λαό, πάλη εν άν τια στην  εµπλοκή της χ ώρας
στους ιµπεριαλιστικούς σχ εδιασµούς των  ΗΠΑ - ΝΑΤΟ
- ΕΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΚλλιιµµάάκκωωσσηη  ττηηςς  εεππιιθθεεττιικκόόττηηττααςς  ττηηςς  ΤΤοουυρρκκίίααςς  ..  
ΕΕφφηησσυυχχαασσµµόόςς  ααππόό  ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη

Η «Φλόγα της Αγάπης» στο Ίλιον

Ε
κατοντάδες λαµπαδηδρόµοι  ξεχύθηκαν στους δρόµους
του Ιλί ου µε την «Φλόγα της Αγάπης», µεταδί δοντας το
πανανθρώπι νο µήνυµα της Εθελοντι κής Αι µοδοσί ας, την

Τρί τη 26 Σεπτεµβρί ου 2018, κατά τη δι άρκει α της 16ης Πανελ-
λήνι ας Λαµπαδηδροµί ας Εθελοντών Αι µοδοτών της Πανελλή-
νι ας Οµοσπονδί ας Συλλόγων Εθελοντών Αι µοδοτών
(Π.Ο.Σ.Ε.Α.), στην οποί α συµµετεί χε γι α άλλη µι α χρονι ά ο
dήµος Ιλί ου, µέσω της Κοι νωνι κής του Υπηρεσί ας.

Η Φλόγα παραδόθηκε στο δήµαρχο Ιλί ου Νί κο Ζενέτο από την
Ει δι κή Γραµµατέα της Π.Ο.Σ.Ε.Α. Αθηνά Εξάρχου, γι α να ανά-
ψει , στη συνέχει α, το βωµό της Αγάπης, κηρύσσοντας την ένα-
ρξη της λαµπαδηδροµί ας.

Ο δήµαρχος Ιλί ου κατά τον σύντοµο χαι ρετι σµό του τόνι σε: «Η
“Φλόγα της αγάπης” βρί σκεται  και  φέτος στο Ίλι ον, φωτί ζοντας
το µεγαλεί ο της ψυχής των εθελοντών αι µοδοτών, του οποί ους
θα ήθελα να ευχαρι στήσω θερµά, γι ατί  χάρη στη δι κή τους
συµµετοχή στι ς Εθελοντι κές Αι µοδοσί ες που δι οργανώνουµε, η
ι σχυρή Τράπεζα Αί µατος του ∆ήµου µας µπορεί  και  στηρί ζει
χι λι άδες συνανθρώπους µας, τη στι γµή που έχουν περι σσότε-
ρο ανάγκη. Τους αξί ζουν πολλά συγχαρητήρι α!»

Αξί ζει  να σηµει ωθεί  ότι ,  η πρώτη Εθελοντι κή Αι µοδοσί α του
δήµου Ιλί ου πραγµατοποι ήθηκε το 1987 και  έως σήµερα υλο-
ποι εί ται  πλήθος δράσεων ευαι σθητοποί ησης των πολι τών, µε
στόχο τη δι άδοση της τακτι κής εθελοντι κής αι µοδοσί ας.

Στην εκδήλωση συµµετεί χαν επί σης, αντι δήµαρχοι  και  δηµο-
τι κοί  σύµβουλοι  Ιλί ου, ο πρόεδρος του Συνδέσµου Παλαί µαχων
Ποδοσφαι ρι στών ΑΕΚ Στέλι ος Σεραφεί δης, εκπρόσωποι  και
µέλη Εθνι κοτοπι κών, Πολι τι στι κών και  Αθλητι κών Συλλόγων,
Φορέων και  Εθελοντι κών Οργανώσεων, το Κέντρο Γυναι κών
Ιλί ου, µέλη των ΚΑΠΗ του δήµου Ιλί ου, καθώς επί σης, µαθητές
από σχολεί α της πόλης.

ΣΣεε  ΦΦΕΕΚΚ  ηη  σσύύσστταασσηη  ΤΤοοππιικκήήςς
∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΚΚιιννέέττααςς  

Η Κινέτα αποκτά πλέον τη δική της φωνή στη ∆ιοίκηση του ∆ήµου Μεγαρέων 
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Οι µεσογειακοί κυκλώνες, διεθνώς γνωστοί
ως Medicanes (από τις λέξεις
Mediterranean και hurricanes) είναι ένα

σχετικά σπάνιο φαινόµενο που συµβαίνει µία έως
δύο φορές το χρόνο.

Έχουν πολλά κοινά µε τους τροπικούς κυκλώνες,
καθώς θυελλώδεις άνεµοι στροβιλίζονται γύρω από
ένα «µάτι», συνοδευόµενοι από καταρρακτώδεις
βροχές.

Όµως, σύµφωνα µε το Ινστιτούτο της Γης του
Πανεπιστηµίου Κολούµπια της Νέας Υόρκης, επειδή
η Μεσόγειος δεν έχει µεγάλη έκταση ούτε πολύ
ζεστά νερά, ο µεσογειακός κυκλώνας δεν αποκτά
την ένταση ενός τροπικού κυκλώνα. Είναι έτσι
αµφίβολο αν όντως το εν λόγω φαινόµενο στη
Μεσόγειο πρέπει να θεωρηθεί κανονικός κυκλώνας.

Πότε «χτυπάνε» οι µεσογειακοί κυκλώνες

Οι µεσογειακοί κυκλώνες (µε ή χωρίς εισαγωγικά)
είναι πιθανότερο να σχηµατισθούν το φθινόπωρο ή
το χειµώνα πάνω από σχετικά θερµά ύδατα, σε
συνδυασµό µε τον ψυχρότερο αέρα από πάνω τους,
ενώ οι τροπικοί κυκλώνες είναι πιο συνηθισµένοι
κατά τους µήνες του καλοκαιριού. Ενώ στον Ατλαν-
τικό ή στον Ειρηνικό Ωκεανό οι κυκλώνες προϋποθ-
έτουν θερµοκρασίες θάλασσας περίπου 27 βαθµών
Κελσίου, στη Μεσόγειο µπορούν να σχηµατιστούν
κυκλώνες ακόµη και µε νερά µε θερµοκρασία µόνο
14 βαθµών Κελσίου.

Οι Medicanes έχουν ένα ψυχρό πυρήνα και
κινούνται πάντα από τα δυτικά προς τα ανατολικά.
Ξεκινούν σαν απλές καταιγίδες για να εξελιχθούν σε
κάτι πολύ περισσότερο, µετατρέποντας θερµοδυνα-
µικά τη θερµότητα και την υγρασία της Μεσογείου σε
ενέργεια. Αναπτύσσεται έτσι ένα ισχυρό υποτροπικό
σύστηµα χαµηλών πιέσεων, µε πυκνά νέφη να στρ-
οβιλίζονται γύρω από ένα «µάτι» καθαρό από νέφη,
κάτι που θυµίζει πολύ έναν τροπικό κυκλώνα.

∆ύο είναι οι συνηθέστερες περιοχές για τη δηµιο-
υργία µεσογειακού κυκλώνα: αφενός µια περιοχή
στη δυτική Μεσόγειο µεταξύ της Ισπανίας, της Σαρδ-
ηνίας και της Κορσικής και, αφετέρου, στην ανατολι-
κή Μεσόγειο στο Ιόνιο, ιδίως στο νότιο. Είναι πιθανό
ότι η µορφολογία των ακτογραµµών ανάµεσα στην
«µπότα» της νότιας Ιταλίας και στη δυτική Ελλάδα
ευνοεί την ανάπτυξη ανέµων που στροβιλίζονται
αντίστροφα από τη φορά του ρολογιού, έτσι ώστε να
δηµιουργηθεί ένα χαµηλό βαροµετρικό σύστηµα.

Παρόλο που οι Medicanes αναµένεται να παρα-
µείνουν σχετικά σπάνιοι, οι επιστήµονες του Πανε-
πιστηµίου Κολούµπια θεωρούν ότι, καθώς θα αυξά-
νεται η επιφανειακή θερµοκρασία των υδάτων στη
Μεσόγειο λόγω και της κλιµατικής αλλαγής, στο µέλ-
λον είναι πιθανό ότι το φαινόµενο -όταν συµβαίνει-
θα είναι ισχυρότερο και θα µοιάζει ακόµη περισσό-
τερο µε κανονικό κυκλώνα.

Κονδύλια ύψους 1,61 δισ. ευρώ
για τη διαχείριση του προσφυγικού
στην Ελλάδα ενέκρινε η Κοµισιόν

Συνολική βοήθεια ύψους 1,61 δισ. ευρώ για τη
διαχείριση του προσφυγικού στην Ελλάδα έχει
εγκρίνει µέχρι σήµερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη
δηµοσιότητα τον Ιούνιο του 2018. Από τα συνολικά ευρ-
ωπαϊκά κονδύλια για τη διαχείριση του προσφυγικού,
ύψους 1,6 δισ. ευρώ, οι ελληνικές Αρχές έχουν να λαµ-
βάνουν 763 εκατ. ευρώ (561 εκατ. ευρώ +202 εκατ.
ευρώ έκτακτης ανάγκης) και οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί µαζί
µε τις ΜΚΟ έχουν να λαµβάνουν 847 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριµένα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ύψους 1,61
δισ. ευρώ για τη διαχείριση του προσφυγικού στην Ελλά-
δα κατανέµονται ως εξής: 

Πρώτον, στο πλαίσιο των εθνικών προγραµµάτων της
περιόδου 2014-2020, η Ελλάδα δικαιούται 561 εκατ.
ευρώ (322,8 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και 238,2 εκατ.
ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλει-
ας). Από τα 561 εκατ. ευρώ έχουν εκταµιευθεί έως τον
Ιούνιο του 2018 τα 153 εκατ. ευρώ.

∆εύτερον, για να υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές
καθώς και διεθνείς οργανισµούς που δραστηριοποι-
ούνται στην Ελλάδα για τη διαχείριση της προσφυγικής
και της ανθρωπιστικής κρίσης, η Επιτροπή έχει εγκρίνει,
από το 2015 ως σήµερα, έκτακτη βοήθεια, ύψους 400
εκατοµµυρίων ευρώ. Εξ' αυτών, 202 εκατ. ευρώ χορη-
γούνται απευθείας προς τις ελληνικές Αρχές και 197,4
εκατοµµύρια ευρώ προς ∆ιεθνείς Οργανισµούς και ευρ-
ωπαϊκούς οργανισµούς (ΙΟΜ, UNHCR, EASO). Τα
έκτακτα κονδύλια προς τις ελληνικές Αρχές, χορηγούνται
µέσω του Ταµείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης
(ΤΑΜΕ) και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ),
από τα οποία το Υπουργείο Άµυνας έχει να λαµβάνει
συνολικά 99,8 εκατ. ευρώ.

Τρίτον, από το Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης της
ΕΕ που διαχειρίζεται ο επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθ-
ειας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων, Χρήστος Στυλιανίδης,
έχουν εγκριθεί για την Ελλάδα από το Μάρτιο του 2016 ,
650 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 605,3 εκατ. είναι ήδη
συµβάσεις. Οι δικαιούχοι των χρηµατοδοτήσεων από το
Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης είναι µόνο διεθνείς
οργανισµοί και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και όχι οι
ελληνικές Αρχές.

Οι εταίροι της ΕΕ, διά µέσου των οποίων χορηγείται η
ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα είναι η Ύπατη
Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR), ο
∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης (ΙΟΜ), ο Iσπανικός
Ερυθρός Σταυρός, η UNICEF και οι εξής ΜΚΟ:
International Rescue Committee, Danish Refugee
Council, Smile of the Child, Medecins du Monde,
OXFAM, Save the Children, Arbeiter-Samariter-Bund,
Norwegian Refugee Council, Mercy Corps, CARE
Germany, Terre des Hommes, ΙFRC και Μetadrasi.

Τι είναι τα Medicates που θα χτυπήσουν την Ελλάδα
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27 χρόνι α από την ί δρυση του Παραρτήµατος Αχαρνών της
ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ και  επι µένοντας µε αί σθηµα
ευθύνης, µε άποψη, δί χως προκαταλήψει ς, πάντα µε δυναµι κή
και  καλή δι άθεση, συνεχί ζουµε τη πορεί α µας. 

Γι α τη Ζωή και  τι ς προτεραι ότητές της, γι α τον άνθρωπο και
τα ενδι αφέροντά του, γι α τον χρόνο και  τι ς στι γµές που κυλούν
και  φεύγουν ανελέητα. 

Γι α να µην χανόµαστε, τώρα που µπορούµε να βρι σκόµαστε.
Γι α ν' αναζητήσουµε,  όλα ή κάποι α από εκεί να που µπορούν

να µας ενώσουν, να µας κι νητοποι ήσουν, να µας πάνε µπροστά. 
Γι ατί  ευελπι στούµε ότι  γι ’ αυτά τα ι δανι κά «Γι α τη ζωή και  τον

άνθρωπο», αξί ζει  να κρατάµε την ελπί δα ζωντανή.. Να ζούµε τη
κάθε στι γµή µε κέφι , µε χαρά, µε χορό και  τραγούδι .

Η  παράδοσή µας, τα έθι µά µας, η κουλτούρα µας, , ο πολι -
τι σµός,  η υι οθέτηση ποι οτι κού, ευχάρι στου και  υγι ει νού τρόπου
ζωής, το φι λότι µό µας, οι  αξί ες του γένους µας, παράλληλα µε
τι ς δι εκδι κήσει ς ,  µας βρί σκονται  σταθερά στην κορυφή της
λί στας µε τους  στόχους µας

Ακόµα και  αν η βασι κή µας προτεραι ότητα εί ναι  να φρον-
τί ζουµε τα πρέπει  και  τι ς υποχρεώσει ς, όλοι  µας αξί ζουµε 2-
3 ώρες την εβδοµάδα αφι ερωµένες αποκλει στι κά σε κάτι  που
αγαπάµε.

Η ενασχόλησή  µε µί α δραστηρι ότητα που µας ενδι αφέρει
εκτός από τη χαρά και  την ι κανοποί ηση που δί νει ,  λει τουργεί
ως πρώτης τάξεως αγχολυτι κό -  γεγονός ι δι αί τερα σηµαντι κό
γι α την υγεί α µας. 

Γι  αυτό σας γνωρί ζουµε τι ς επόµενες προγραµµατι σµέ-
νες δράσει ς  και  δραστηρι ότητές µας, και  µε χαρά σας περι -
µένουµε συνοδοι πόρους στο ταξί δι  µας, συµµετέχοντας  ή πλαι -
σι ώνοντας τα παρακάτω τµήµατα.  

∆ηλώστε  έγκαι ρα τη συµµετοχή σας, σ΄ότι  σας ενδι α-
φέρει , στα µέλη της ∆.Ε. και  από 1η Οκτώβρη προχωράµε
µαζί , µε αι σι οδοξί α και  αυτοπεποί θηση.             Με θάρρος και
χαµόγελο.

5 έως 8 Οκτωβρί ου στη Φλώρι να όπου θα γί νει  η Πανελλαδι -
κή µας Συνδι άσκεψη (6-7/10/2018)   µε θέµα :    «Η Ευρωπαϊ κή
συνοχή σε κί νδυνο;»

12 έως 15 Οκτώβρη 2018, τετραήµερη εκδροµή στη Χαλκι δι κή
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 Νοεµβρη  ώρα 6.30 µµ    στη  Θεατρι κή Πάρά-

σταση «ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΣΑΙΞΠΗΡ» στον Ελληνι κό Κόσµο.
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Νοέµβρη Ωρα 9.30 πµ. Στο Αρχαι ολογι κό Μου-

σεί ο Αθήνας ή σε άλλο χώρο.
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Νοέµβρη 7.00 µµ  Θεατρι κή παράσταση µε την

Αντι καρκι νι κή Αχαρνών στην αί θουσα Εκδηλώσεων του ∆ήµου
Αχαρνών 

16 έως 18 Νοέµβρη 2018  3ήµερη Προσκυνηµατι κή Εκδροµή
στη Λέσβο.

ΚΥΡΙΑΚΗ   25 Νοέµβρη           Μονοήµερη Εκδροµή
ΚΥΡΙΑΚΗ 2  ∆εκέµβρη ώρα 9.30 πµ, σε Αρχαι ολογι κό Μου-

σεί ο  ή άλλο χώρο.
ΤΕΤΆΡΤΗ 15 ∆εκέµβρη  απόγευµα Στο Ίδρυµα «ΣΤΑΥΡΟΣ

ΝΙΑΡΧΟΣ» παρακολουθούµε τη παράσταση της «Συµφωνι κης
Ορχήστρας Νέων»

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ:  ∆ευτέρα, 6.30 µµ και  Πέµπτη 8.00
µµ.

ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑ ενηλί κων:  Πέµπτη   6.00 µµ.
Η υπο συγκρότηση ΘΕΑΤΡΙΚΉ µας ΟΜΑ∆Α θα έχει  τη πρώτη

της συνάντηση τη ΤΕΤΑΡΤΗ 3 Οκτώβρη , ώρα 6.30 µµ.( Αν σας
ενδι αφέρει  δηλώστε συµµετοχή)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ηµέρα Τετάρτη ώρα 6.30΄µµ .ανά 15νθή-
µερο ( προβολή ται νί ας

και  συζήτηση).
Γι α δωρεάν ΤΕΣΤ ΜΝΗΜΗΣ στο γραφεί ο µας, δηλώστε

συµµετοχή γι α ραντεβού, στην Ουρανί α Αναγνωστάκη τηλ.
2102440455

Γι α ΤΕΣΤ ΠΑΠ τη Τετάρτη 3 Οκτώβρη και  τη Πέµπτη 20
Οκτώβρη µετά ραντεβού στο τηλ.2102467871  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Γι α τη  ∆ι οι κούσα Επι τροπή
Η πρόεδρος Η Γεν. Γραµµατέας
Λί τσα Αλεξάνδρου-Πανά Αναστασί α Παµουκτσόγλου
Τηλ. 6945608949                                     τηλ  6932301641

Βρεί τε µας στο fb:   ΕΓΕ Παράρτηµα Αχαρνών  (∆ηµόσι α
Οµάδα)

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ     WOMENS UNION OF GREECE
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ)

Προγραµµατισµένες Πολιτιστικές και Επιµορφωτικές 
δράσεις Οκτώβρη – Νοέµβρη -  ∆εκέµβρη  2018

Η
ΚΕ∆Ε συµπαρίσταται και στηρίζει την
παν ελλαδική απεργία που έχουν  εξαγ-
γείλει οι εργαζόµεν οι του Προγράµµατος

«Βοήθεια στο Σπίτι» για την  Τρίτη 2 Οκτωβρίου
2018, διεκδικών τας η µον ιµοποίηση της λειτο-
υργίας του προγράµµατος και την  κατοχύρωση
του υφιστάµεν ου προσωπικού, σύµφων α και
µε τις σχετικές αποφάσεις του ∆Σ της Έν ωσης.

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης κατά την
πρόσφατη συν άν τηση που είχ ε µε τους εργα-
ζοµέν ους στο Πρόγραµµα τους διαµήν υσε ότι
θα ζητήσει συν άν τηση µε τους συν αρµόδιους
υπουργούς, παρουσία αν τιπροσωπείας των
εργαζοµέν ων , προκειµέν ου ν α επαν αδιατ-
υπωθούν  τα κοιν ά αιτήµατα Αυτοδιοίκησης
και εργαζοµέν ων  του Προγράµµατος και ν α
αν αζητηθεί από κοιν ού µία ριζική λύση στο
ζήτηµα.

Με αφορµή τις ν έες αγων ιστικές κιν ητοποιή-

σεις των  εργαζοµέν ων  ο κ. Πατούλης σε
δηλώσεις του επισήµαν ε τα εξής: «Καλούµε
την  κυβέρν ηση ν α προχωρήσει άµεσα σε
ν οµοθετική ρύθµιση που θα διασφαλίσει
αφεν ός την  απρόσκοπτη λειτουργία του Προ-
γράµµατος και τη συν έχ ιση παροχής των
πολύτιµων  υπηρεσιών  του µε χρηµατοδότηση
από τον  κρατικό προϋπολογισµό και αφετέρ-
ου θα δίν ει οριστική λύση στην  εργασιακή
αν ασφάλεια του προσωπικού.

Μαζί µε τους εργαζόµεν ους στο πρόγραµµα
διαµορφών ουµε έν α κοιν ό µέτωπο για τη διεκ-
δίκηση των  δίκαιων  αιτηµάτων  τους. Σε καµία
περίπτωση δεν  πρέπει ν α διακιν δυν εύσουν
οι πολύτιµες υπηρεσίες που προφέρουν  οι
εργαζόµεν οι σε χ ιλιάδες συµπολίτες µας και ν α
τιν αχθεί στον  αέρα έν α πρόγραµµα που η
Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκίν ησε για την  αν α-
κούφιση τόσων  συν αν θρώπων  µας».

ΚΕ∆Ε: Συµπαρίσταται στις κινητοποιήσεις των 
εργαζοµένων στο Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»
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Έπεσαν οι υπογραφές για τους 
υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης

Ολοκληρώθηκε εχθές  στο ΥΠΕΝ η µονογραφή των συµβάσεων
παραχώρησης έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων
για τα δυο θαλάσσια «οικόπεδα» νότια και νοτιοδυτικά της

Κρήτης, καθώς και για το θαλάσσιο µπλοκ 10 στον Κυπαρισσιακό
κόλπο, από τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθ-
άκη, τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ιαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθ-
ράκων, Ιωάννη Μπασιά και εκπροσώπους των εταιρειών που έχουν επι-
λεχθεί.

Το κοινοπρακτικό σχήµα για την Κρήτη περιλαµβάνει τις εταιρείες Total
(40%, διαχειριστής), ExxonMobil (40%) και ΕΛΠΕ (20%), ενώ για το µπλοκ 10
είναι σε ποσοστό 100% τα ΕΛΠΕ.

Ο κ. Σταθάκης τόνισε κατά τη µονογραφή των συµβάσεων πως ανοίγει ένα
τεράστιο πεδίο για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, ενώ παράλληλα
εξέφρασε την ελπίδα η Ελλάδα να µπει στο χάρτη των παραγωγών χωρών. Σε
σχέση µε την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος υπογράµµισε ότι
στη χώρα µας ισχύει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία που είναι η αυστηρότερη στον
κόσµο. Θα ακολουθήσει άµεσα όπως ανέφερε η µονογραφή της αντίστοιχης
σύµβασης για τη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου ενώ παράλληλα γίνεται επεξε-
ργασία των γεωλογικών δεδοµένων ώστε να προχωρήσει επαναπροκήρυξη
θαλάσσιων περιοχών στη ∆υτική Ελλάδα που είχαν µείνει αδιάθετες στο
πλαίσιο του προηγούµενου διαγωνισµού.

ΠΠοοιιεεςς  εεφφοορρίίεεςς  ““κκααττεεββάάζζοουυνν  
ρροολλάά””  ττοονν  ΟΟκκττώώββρριιοο

Οκτώ εφορίες της Αττικής συγχωνεύονται σε τέσσε-
ρις εντός Οκτωβρίου, µε αποτέλεσµα οι φορολο-
γούµενοι να µην µπορούν να πραγµατοποιήσουν

τις συναλλαγές τους σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες και στη
βάση ισχύουσας υπουργικής απόφασης να προκύπτουν
αυτόµατες παρατάσεις προθεσµιών.

Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει από απόφαση του ∆ιοικ-
ητή της ΑΑ∆Ε Γιώργου Πιτσιλή, από τις 8 Οκτωβρίου
συγχωνεύονται η ∆.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου στη ∆.Ο.Υ. Νέας
Ιωνίας και η ∆.Ο.Υ. Γ’ Πειραιά στη ∆.Ο.Υ. Α’ Πειραιά, ενώ στις
22 Οκτωβρίου ακολουθεί η συγχώνευση της ∆.Ο.Υ. ΣΤ΄

Αθηνών στη ∆.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και της ∆.Ο.Υ. ∆’ Πειραιά στη
∆.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά.

Εξαιτίας της συγχώνευσης δεν θα πραγµατοποιηθούν
συναλλαγές µε το κοινό:

- την Πέµπτη 4 Οκτωβρίου, την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου
2018 και τη ∆ευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 στις ∆.Ο.Υ. Νέας
Ιωνίας, Νέου Ηρακλείου, Α’ Πειραιά και Γ’ Πειραιά και

- την Πέµπτη 18 Οκτωβρίου, την Παρασκευή 19 Οκτω-
βρίου και τη ∆ευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 στις ∆.Ο.Υ. Α’ Αθη-
νών, ΣΤ΄ Αθηνών, Ε’ Πειραιά και ∆’ Πειραιά.

Παρατάσεις προθεσµιών

Σύµφωνα µε τα ισχύοντα, παρατείνονται οι προθεσµίες
υποβολής περιοδικών, εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ,
ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
και παραδόσεων και δηλώσεων INTRASTAT των υποκειµέ-
νων αρµοδιότητας των ∆.Ο.Υ στις οποίες κάθε φορά διακό-
πτεται η λειτουργία τους λόγω:

- Μεταστέγασης ∆.Ο.Υ,

- ∆ιακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος,

- Απεργίας τραπεζικών ή εφοριακών υπαλλήλων,

- Γενικής συνέλευσης εφοριακών υπαλλήλων σε εργάσι-
µες ώρες,

- Ύπαρξης βλάβης του συστήµατος ΤΑΧIS, και γενικά µη
λειτουργία των ∆.Ο.Υ. από λόγους ανώτερης βίας, και ο
ΑΦΜ τους τελειώνει σε ψηφίο, του οποίου η λήξη συµπίπτει
µε την ηµέρα που η συγκεκριµένη ∆ΟΥ παρέµεινε κλειστή,
µέχρι την εργάσιµη ηµέρα της επαναλειτουργίας της για το
κοινό.

Ακολουθούν ανά εργάσιµη ηµέρα οι λήξεις των προθε-
σµιών των υποκειµένων που ο ΑΦΜ τους τελειώνει στα
επόµενα του ανωτέρω ψηφία.

2. Παρατείνονται οι προθεσµίες υποβολής όλων των
άλλων δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών και
τελών που λήγουν κατά την ηµέρα που οι αρµόδιες για την
υποβολή ∆ΟΥ παρέµειναν κλειστές λόγω της ίδιας ως άνω
αιτίας, µέχρι την εργάσιµη ηµέρα της επαναλειτουργίας
τους.

3. Παρατείνεται επίσης η προθεσµία καταβολής των
βεβαιωµένων χρεών στις ∆ΟΥ, που για τον αναφερόµενο
στο θέµα λόγο διακόπηκε η λειτουργία τους, κατά την τελευ-
ταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα που αυτά γίνονται (κατά
ΚΕ∆Ε) ληξιπρόθεσµα µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα
της επαναλειτουργίας τους.

4. Οι Προϊστάµενοι των ∆.Ο.Υ. υποχρεούνται να ενηµε-
ρώνουν άµεσα την αρµόδια ∆/νση της Κ.Υ., την Οικονοµική
Επιθεώρηση και το αντίστοιχο υποσύστηµα TAXIS, για τις
ηµεροµηνίες µετάθεσης των προθεσµιών, που προκα-
λούνται από τους ανωτέρω λόγους.

ΕΕΕΕκκκκλλλλοοοογγγγέέέέςςςς    ππππρρρριιιινννν    ααααππππόόόό    ττττιιιιςςςς    ααααλλλλλλλλααααγγγγέέέέςςςς
σσσσττττοοοο    σσσσύύύύννννττττααααγγγγµµµµαααα    ττττηηηηςςςς    ππππΓΓΓΓ∆∆∆∆ΜΜΜΜ    ζζζζηηηηττττάάάά
οοοο    ΚΚΚΚ....     ΜΜΜΜηηηηττττσσσσοοοοττττάάάάκκκκηηηηςςςς

ΤΤοο ζζήήττηηµµαα  ττωωνν  ΣΣκκοοππίίωωνν  εεννόόψψεειι  ττοουυ  δδηηµµοοψψηηφφίίσσµµααττοοςς
ττηηςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς  ββρρέέθθηηκκεε  σσττοο  εεππίίκκεεννττρροο  ττηηςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς
ττωωνν  ττοοµµεεααρρχχώώνν  ττηηςς  ΝΝ∆∆..  ΟΟ  ΚΚυυρριιάάκκοοςς  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς  υυπποο--

σσττήήρριιξξεε  ππωωςς  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  υυππεερρψψηηφφιισσττεείί  ηη  ΣΣυυµµφφωωννίίαα
ττωωνν  ΠΠρρεεσσππώώνν  κκααιι  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  ττηηςς  γγεειιττοοννιικκήήςς  χχώώρρααςς
ππρροοχχωωρρήήσσεειι  σσεε  σσυυννττααγγµµααττιικκήή  ααννααθθεεώώρρηησσηη  ττόόττεε  δδηηµµιιοουυρρ--
γγοούύννττααιι  ττεεττεελλεεσσµµέένναα  πποουυ  δδύύσσκκοολλαα  θθαα  µµπποορρέέσσεειι  νναα  τταα  ααννααττρρέέ--
ψψεειι  ηη  εεππόόµµεεννηη  κκυυββέέρρννηησσηη  ττηηςς  ΝΝ∆∆..  ΓΓιι  ααυυττόό  ττοονν  λλόόγγοο  ααρρχχηηγγόόςς
ττηηςς  ααξξιιωωµµααττιικκήήςς  ααννττιιπποολλίίττεευυσσηηςς  ζζηηττάά  εεκκλλοογγέέςς  ππρριινν  ααππόό
ππρροοχχωωρρήήσσεειι  ηη  σσυυννττααγγµµααττιικκήή  ααννααθθεεώώρρηησσηη  σστταα  ΣΣκκόόππιιαα..

ΠΠααρράάλλλληηλλαα  σσηηµµεείίωωσσεε  ππωωςς  όόλλαα  τταα  κκοοιιννοοββοουυλλεευυττιικκάά  όόππλλαα
εείίννααιι  σσττοο  ττρρααππέέζζιι,,  όόππωωςς  ηη  κκααττάάθθεεσσηη  ννέέααςς  ππρρόότταασσηηςς  δδυυσσππιι--
σσττίίααςς  κκααθθώώςς  σσττιιςς  1177  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  οολλοοκκλληηρρώώννεεττααιι  ττοο  εεξξάάµµηηννοο
ααππόό  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ππρρόότταασσηη  µµοοµµφφήήςς  πποουυ  εείίχχεε  κκααττααττεεθθεείί..
ΟΟυυσσιιαασσττιικκάά  ηη  ΝΝ∆∆  θθαα  πποοννττάάρρεειι  ππάάννωω  σσττηηνν  σσττάάσσηη  ττωωνν  ΑΑΝΝΕΕΛΛ  οοιι
οοπποοίίοοιι  έέχχοουυνν  δδηηλλώώσσεειι  ππωωςς  δδεενν  εεππιιττρρέέψψοουυνν  νναα  έέρρθθεειι  ηη  σσυυµµφφ--
ωωννίίαα  ππρροοςς  κκύύρρωωσσηη  σσττηηνν  ββοουυλλήή  κκααιι  ππωωςς  θθαα  ααπποοχχωωρρήήσσοουυνν  ααππόό
ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη..

ΟΟ  ττοοµµεεάάρρχχηηςς  εεξξωωττεερριικκώώνν  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΚΚοουυµµοουυττσσάάκκοοςς  πποουυ  ππήήρρεε
ττοονν  λλόόγγοο  χχααρραακκττήήρριισσεε  κκααθθοορριισσττιικκήή  ττηηνν  σσυυννττααγγµµααττιικκήή  ααλλλλααγγήή
κκααθθώώςς  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  κκυυρρωωθθεείί  ηη  σσυυµµφφωωννίίαα,,  τταα  ΣΣκκόόππιιαα
θθαα  ααπποοκκττήήσσοουυνν  εεθθννόόττηητταα  κκααιι  γγλλώώσσσσαα..      
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ΓΑΜΟΣ 
Ο ΙΛΙΑΝ ΓΚΑΡΟ ΤΟΥ ΦΑΝΤΙΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΙΛΑ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ SHEGANI (ΣΕΓΚΑΝΙ) ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΗΝ

ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η HANI
VALDRINA  ΤΟΥ  ΕΜΙΝ ΚΑΙ ΤΗΣ GJEERE ΤΟ

ΓΕΝΟΣ BOJKU (ΜΠΟΙΚΟΥ) ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ
ΠΓ∆Μ (ΣΚΟΠΙΑ) ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΤΡΟΥΓΚΑ ΠΓ∆Μ,

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

Σ
υνάντηση µε το ∆.Σ του Εξωραϊστικού Συλλό-
γου Ζωφριάς είχαν ο επικεφαλής ∆ηµήτρης
Μπουραΐµης και στελέχη της παράταξης

∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στο πλαίσιο των επαφών
που συνεχίζονται µε εθνικοτοπικούς και τοπικούς
συλλόγους του δήµου Φυλής.

Στη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στα γραφ-
εία του συλλόγου, κυριάρχησε το θέµα του ΧΥΤΑ
Φυλής αλλά και θέµατα που απασχολούν την περιοχή,
όπως το συγκοινωνιακό, τα σχολικά κτίρια κ.α.

Τα µέλη του συλλόγου εξέφρασαν το χρόνιο αίτηµά
τους για οριστική αποµάκρυνση της χωµατερής, η
οποία βρίσκεται µια ανάσα από τα σπίτια τους ενώ ανα-
φέρθηκαν στην έλλειψη επαρκούς συγκοινωνίας και
σύνδεσης µε το κέντρο των Άνω Λιοσίων, καθώς και
στην απουσία σχολικής στέγης που αναγκάζει τους
µαθητές να στοιβάζονται στις δυο σχολικές µονάδες της
περιοχής. 

Από την πλευρά του, ο ∆ηµήτρης Μπουραΐµης
κατέθεσε το πλαίσιο αρχών της παράταξης, επι-
σηµαίνοντας ότι ο λόγος των επισκέψεών του στους
συλλόγους είναι για να µάθει ο κόσµος την αλήθεια.
«Στη Ζωφριά λύσαµε το θέµα των διοικητικών ορίων,
προχωρήσαµε τη διαδικασία για να λυθεί η εκκρεµότ-
ητα µε το γήπεδο και δροµολογήσαµε την ίδρυση νέου
αθλητικού κέντρου στη θέση Γκράβα (Ο∆∆Υ). Παρόλα
αυτά, η σηµερινή δηµοτική αρχή των κυρίων Παππού-
Καµπόλη (η οποία διοικεί το δήµο ουσιαστικά από το
2007) δε µπορεί να «σκίσει ούτε εφηµερίδα», που
σηµαίνει «όλο λόγια και από έργα τίποτα». Γιατί είναι
δέσµια των προσωπικών - οικονοµικών συµφερόντων
τους. Επίσης στη Ζωφριά, ολοκληρώσαµε ένα βρεφον-
ηπιακό σταθµό, θεµελιώσαµε και προχωρήσαµε το
βιοκλιµατικό βρεφονηπιακό σταθµό τον οποίο είχαµε
βρει απενταγµένο, ανακατασκευάσαµε το Βορεινό για
να γίνει πολιτιστικό κέντρο, κατασκευάσαµε το Πνευµα-

τικό Κέντρο του Ι.Ν Αγίου Γεωργίου, ξεκινήσαµε και
προχωρήσαµε τις διαδικασίες για την τοποθέτηση φανα-
ριών. Ακόµα, συνεργαστήκαµε µε καθηγητές διεθνούς
εµβέλειας µε σηµείο αναφοράς το συγκοινωνιακό, δια-
δικασία που η σηµερινή διοίκηση σταµάτησε. Η Ζωφρ-
ιά µας ενδιαφέρει πολύ και ως αυτόνοµη οντότητα»
τόνισε.

Αναφερόµενος στο ΧΥΤΑ Φυλής επανέλαβε τη
σαφή θέση του για χρονοδιάγραµµα αποµάκρυνσης, µε
παράλληλο σχέδιο απορρύπανσης και αποκατάστασης.
«Στη διαχείριση απορριµµάτων µετρούν πάντα οι απο-
φάσεις που παίρνεις. Αν ο δήµος δε θέλει, δε µπορεί
να γίνει τίποτα» σηµείωσε.

Σχετικά µε τα προβλήµατα της περιοχής, ο κ. Μπο-
υραΐµης χαρακτήρισε ως σηµαντικότερο, µετά το ΧΥΤΑ,
τα σχολεία, τα οποία όπως τόνισε, εκτός από υπερφο-
ρτωµένα, είναι παλιά και επικίνδυνα. Παράλληλα, επε-
σήµανε ότι όλα τα θέµατα (συγκοινωνία, σχέδιο
πόλεως, δρόµοι κλπ.) πρέπει να τεθούν από την αρχή. 

∆ήλωσε χαρακτηριστικά:

«Ζητάµε από την κοινωνία να µας αξιολογήσει επί
της αρχής, για τις θέσεις και τις προτάσεις µας. Τα πρό-
σωπα παίζουν δευτερεύοντα ρόλο και σηµασία έχει ότι
λέµε να το εννοούµε. Στην πρώτη θητεία κριθήκαµε µε
έναν ιδιότυπο τοπικισµό. Προσωπικά, όταν ανέλαβα τη
διοίκηση, αυτά που συνάντησα στη διαχείριση του
πρώην δήµου Άνω Λιοσίων – ιδιαίτερα κατά την τετρα-
ετία 2007-2010 - µόνο η µυθολογία µπορεί να περι-
γράψει. Γύρισα σελίδα, γιατί δεν είχα το δικαίωµα να
παρέµβω. Σήµερα 4 χρόνια µετά, κάνοντας καθηµερι-
νά αντιπολίτευση, έχω και την υποχρέωση και το
δικαίωµα να µη χαριστώ σε όποιον ή όποιους,
συστηµατικά και συνειδητά, καταστρέφουν τον τόπο,
τους κατοίκους και τα παιδιά µας».

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ.
ΜΗΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ,

ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ
ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP,

Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6979578032 
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Την Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου ο Κώστας Λυκίδης µας βοηθά να 
εξερευνήσουµε ιστορικά, τρία τοπόσηµα της Ελευσίνας . Με αφετηρία

τον σιδηροδροµικό σταθµό, περπατάµε ως το κτίριο Μορφόπουλου και
το παλιό ∆ηµαρχείο. Το ραντεβού  είναι στις 12:00 το µεσηµέρι. 

ΑΑφφιιέέρρωωµµαα  σσττοονν  ΣΣττααύύρροο
ΞΞααρρχχάάκκοο  ααππόό  ττοο  ΚΚΑΑΠΠΗΗ
ΕΕρρυυθθρρώώνν,,  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή
3300  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  22001188

ΜΜοουυσσιικκήή  ββρρααδδιιάά,,  ααφφιιεερρωωµµέέννηη
σσττοονν  ΣΣττααύύρροο  ΞΞααρρχχάάκκοο,,  

δδιιοορργγααννώώννεειι  ττοο  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ΕΕρρυυθθρρώώνν
ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  3300  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ
22001188  σσττιιςς  77..3300  ττοο  ββρράάδδυυ  σσττοο
χχώώρροο  ττοουυ  ΠΠααλλααιιοούύ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ

ΣΣχχοολλεείίοουυ  ΕΕρρυυθθρρώώνν..

Ο Ναυταθλητικός Όµιλος
Ελευσίν ας µε συν διοργά-
ν ωση µε το Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευ-
σίν ας θα διεξάγει το
Παν ελλήν ιο Πρωτάθληµα
ιστιοπλοΐας 2018  στην
κατηγορία BUG, υπό την
αιγίδα τις Ελλην ική Ιστιοπ-
λοϊκή Οµοσπον δία τις ηµε-
ροµην ίες 28-29 και 30
Σεπτεµβρίου 2018 στον
κόλπο της Ελευσίν ας. Ο
αγών ας θα διεξαχ θεί στην  

µαρίν α µπροστά στο iris. 
Οι συµµετοχ ές είν αι 47
αθλητές και αθλήτριες από
21 οµίλους.

1.   Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
2.   Ι.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3.   Ι.Ο.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΙΘΑΚΗΣ
4.   Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ
5.   Ι.Ο.ΧΑΛΙΚ∆ΑΣ
6.   Ν.Α.Σ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
7.   Ν.Ο. ΒΟΡΕΙΟΥ
ΙΟΝΙΟΥ
8.   Ν.Ο. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

9.   Ν.Ο.ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ
10. Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
11. Ν.Ο.ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ
ΣΠΑΤΩΝ
12. Ν.Ο.Β.ΣΑΛΑΜΙΝΑ
13. Ν.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑ
14. Ν.Ο.ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15. Ν.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
16. Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
17. Ν.Ο.ΡΑΦΗΝΑΣ
18. Ν.Ο.ΣΠΕΤΣΩΝ
19. Ν.Ο.ΧΙΟΥ
20. ΝΟΒ&ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
ΒΟΛΟΣ
21. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π

Ναυταθλητικός Όµιλος Ελευσίνας

Στο ίδιο µοτίβο της παροχολογίας
συνεχίζει η κυβέρνηση, παρά το
γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι δηλώνουν

άγνοια για τις κινήσεις της κυβέρνησης το
επόµενο διάστηµα. Αυτή τη φορά η παρ-
οχολογία αναπτύχθηκε από τον προσεκ-
τικό µέχρι τώρα υπουργό Οικονοµικών
Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο οποίος προτίθεται
να φρενάρει τις µεταρρυθµίσεις υπο-
στηρίζοντας ότι εκτός από τις συντάξεις
δεν χρειάζεται να περικοπεί και το αφορ-
ολόγητο όριο. 

∆ύο µέτρα τα οποία το κυβερνών κόµµα ψήφισε
στη Βουλή έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η τρίτη
αξιολόγηση του προγράµµατος. Τώρα όµως που ο
κίνδυνος όχι µόνο να χαθεί η εξουσία αλλά και να
σηµειώσει ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά στις επόµε-
νες εκλογές αναγκάζει τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει στρο-
φή επιχειρώντας να ακυρώσει όλα τα σκληρά
µέτρα (όπως η περικοπή των συντάξεων) µε
στόχο να περιορίσει την πιθανή εκλογική του
ζηµιά.

Κινήσεις, που µπορούν να αποδειχθούν καταστρ-
οφικές για την Ελλάδα. Ήδη, οι περισσότεροι οίκοι
αξιολόγησης κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
στην περίπτωση που η κυβέρνηση δεν εφαρµόσει

τις µεταρρυθµίσεις. Αυτό ακριβώς φοβούνται και οι
Ευρωπαίοι εταίροι µας και δεν θέλουν να ικανο-
ποιήσουν, προς το παρόν το αίτηµα της ελληνικής
κυβέρνησης. Φοβούνται ότι οι αγορές δεν θα δουν
µε καλό µάτι το πισωγύρισµα τιµωρώντας την
Ελλάδα µε υψηλά επιτόκια. Είναι ενδεικτικό ότι οι
αποδόσεις του 10ετούς οµολόγου κινούνται στην
περιοχή του 4%, ποσοστό το οποίο δεν επιτρέπει
σε καµία περίπτωση την έξοδο για αναζήτηση
φθηνού χρήµατος, όπως έκανε τις προηγούµενες
µέρες η Κύπρος.

Μάλιστα, εάν δεν πετάξει η χώρα µας από πάνω
της τα capital controls, οι αγορές θα συνεχίσουν να
την βλέπουν µε µισό µάτι. Ακόµα και οι σηµαντικές
αλλαγές που θα επιφέρει στην οικονοµία η νέα
απόφαση για την χαλάρωση των κεφαλαιακών
περιορισµών δεν αρκεί, όχι µόνο για τις αγορές
αλλά και για τους υποψήφιους επενδυτές.

Παρά την ελεύθερη ανάληψη µετρητών εντός της
χώρας, παραµένουν τα εµπόδια για τις εισαγωγι-
κές και εξαγωγικές επιχειρήσεις που αναγκάζονται
σε πολλές περιπτώσεις να «σπάνε» στα τρία τις
παραγγελίες για να µπορέσουν να πληρώσουν. Η
αύξηση του ποσού στα 100.000 ευρώ ανά πελάτη
και ανά ηµέρα από 40.000 ευρώ είναι µεν σηµαν-
τική αλλά δεν επαρκεί. Πρέπει γρήγορα να ληφθ-
ούν τα αναγκαία µέτρα έτσι ώστε και οι αγορές να

πάρουν στα σοβαρά την κυβέρνηση. Και η ίδια θα
πρέπει να δείξει ότι θα ακολουθήσει τον δρόµο
των µεταρρυθµίσεων, µειώνοντας τη φορολογία
και τις ασφαλιστικές εισφορές, µε στόχο να προ-
σελκύσει επενδύσεις και κατ’ επέκταση να µπορέ-
σουν να επιτευχθούν υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης.
Τα µέχρι στιγµής στοιχεία δείχνουν πάντως ότι η

κυβέρνηση ωραιοποιεί τα δηµοσιονοµικά στοιχεία.
∆εν επιστρέφει φόρους 1,8 δις. ευρώ, δεν
πληρώνει τους προµηθευτές της (2 δις. ευρώ χρω-
στάει) ενώ το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
υποεκτελείται. Συνολικά λείπουν από την αγορά
περίπου 4,7 δις. ευρώ. Εφόσον πληρώνονταν όλα
τα παραπάνω ποσά ο προϋπολογισµός θα ήταν
δυστυχώς ελλειµµατικός.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΟΛΟΓΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
εεννώώ  χχρρωωσσττάά  σσττηηνν  ααγγοορράά  κκααιι  τταα  
ννοοιικκοοκκυυρριιάά  44,,77  δδιισσ..  εευυρρώώ
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

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

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

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

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

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ Η Μ Ο Σ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

∆/ν ση Οικον οµικών  Υπηρε-
σιών
Ταχ. ∆/ν ση  Λ. Μαραθών ος 104,
(α  ́όροφ ος)
Ταχ. Κωδ. 19005 - Ν. Μάκρη                                                     
Πληροφ ορίες: Σοφ ία Βασταρδή
Τηλ: 2294320585
Fax : 2294320535
E - m a i l :
promithies@marathon.gr
Ι σ τ ο σ ε λ ί δ α :
http://www.marathon.gr

Μαραθών ας  25 / 09 / 2018
Αριθµ. Πρωτ. :  24374

Προµήθεια µεγάλων  οχηµάτων
υπηρεσίας καθαριότητας

(απορριµµατοφ όρα, αρπάγη,
φ ορτηγό) µέσω χρηµατοδοτικής
µίσθωσης (leasing) πεν ταετούς

βάσης 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προµήθεια µεγάλων  οχηµάτων
υπηρεσίας καθαριότητας (απο-
ρριµµατοφ όρα, αρπάγη, φ ορτ-

ηγό) µέσω χρηµατοδοτικής µίσθ-
ωσης (leasing) πεν ταετούς

βάσης»

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό
διεθνή διαγωνισµό άνω των ορίων
µε σφραγισµένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, βάσει βέλτι-
στης σχέσης ποιότητας – τιµής, η
οποία εκτιµάται βάσει των κριτ-
ηρίων που αναλύονται στους
όρους της διακήρυξης και για την
ανάδειξη προµηθευτή της ∆ηµό-
σιας Σύµβασης για την προµήθεια
µεγάλων οχηµάτων υπηρεσίας
καθαριότητας (απορριµµατοφόρα,
αρπάγη, φορτηγό) µέσω χρηµα-
τοδοτικής µίσθωσης (leasing) πεν-
ταετούς βάσης  εκτιµώµενης αξίας
1.308.199,80 € συµπεριλαµβανο-
µένου του Φ.Π.Α. 24%. (καθαρή
αξία 1.055.000,00€)
1) Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτου-
σας αρχής: ∆ήµος Μαραθώνος,
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών,
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 104,
(α΄ όροφος), Τ .Κ. 190 05 Ν.
Μ ά κ ρ η ,
Τηλ. 22943-20585, email:
promithies@marathon.gr, ∆/νση
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,
Περιβάλλοντος, Πρασίνου &
Συντήρησης Υποδοµών, Οδός:
Οινόης 6, Ταχ. Κωδ.: 19007, Τηλ.
2294320974, e-mail: katharioti-
ta@marathon.gr, Ιστοσελίδα:
www.marathon.gr 

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου
παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρ-
εσίας: EL 30
4) Πρόσβαση στα έγγραφ α:
Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα
έγγραφα της σύµβασης στην ηλεκ-
τρονική διεύθυνση του ∆ήµου
www.marathon.gr.
5) Εν αλλακτικές προσφ ορές:
∆εν επιτρέπεται η επίδοση αντιπρ-
οσφορών, εναλλακτικών προσφο-
ρών και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαράδεκ-
τες. 
6) ∆ικαιούµεν οι συµµετοχής:
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι
νόµιµα κατέχουν την άδεια για
άσκηση δραστηριότητας συναφή
µε το αντικείµενο της παρούσας
προµήθειας, και να δύνανται να
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλε-
σης της σύµβασης. 
7) Υποβολή προσφ ορών :  Οι
προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρ-
ονικά µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ), σύµφωνα µε τα αναφε-
ρόµενα στο Ν.4155/13, στους
όρους της διακήρυξης και στο
άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013,
ως εξής: 
- Ηµεροµην ία αποστολής προ-
κήρυξης στην  εφ ηµερίδα Ε.Ε.:
19/09/2018 ηµέρα Τετάρτη προ-
σωριν ός αριθµός αν αφ οράς
2018 139923/id 18-420692-001.

- Ηµεροµην ία έν αρξης υποβολής
προσφ ορών : 25/09/2018 ηµέρα
Τρίτη και ώρα 13:00 

- Καταληκτική ηµεροµην ία και
ώρα υποβολής προσφ ορών :
21/10/2018 ηµέρα Κυριακή και
ώρα 23:59

- Ηµεροµην ία αποσφ ράγισης
προσφ ορών  (∆ιεν έργειας ∆ια-
γων ισµού):  Την  τέταρτη εργά-
σιµη ηµέρα µετά την  καταληκτική
ηµεροµην ία υποβολής των  προ-
σφ ορών  και συγκεκριµέν α
25/10/2018 ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 11:00 π.µ. 

- Α/Α διαγων ισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 

Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα. 
8) Χρόν ος ισχύος προσφ ορών :
Οι υποβαλλόµενες προσφορές
ισχύουν και δεσµεύουν τους οικο-
νοµικούς φορείς για διάστηµα οκτώ
(8) µηνών από την επόµενη της διε-
νέργειας του διαγωνισµού ήτοι
20/06/2019
9) Γλώσσα σύν ταξης προσφ ο-
ρών : Ελληνική. 
10) Χρηµατοδότηση: Η δαπάνη
θα βαρύνει τους τακτικούς προϋ-
πολογισµούς  του ∆ήµου για τα
έτη 2018 -2023 . 
11) ∆ιάρκεια Σύµβασης: Πενταε-
τής (60µήνες) όσον αφορά στην
υποχρέωση του δήµου για αποπ-
ληρωµή της δαπάνης από την
υπογραφή του σχετικού συµφων-
ητικού και µε µέγιστη συµβατική
χρονική παράδοση των οχηµάτων
τους τέσσερις (4) µήνες, ή νωρίτερα
µε την ολοκλήρωση παράδοσης
των ειδών της προµήθειας. 
12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συµµε-
τοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00%
του προϋπολογισµού χωρίς
Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλή εκτέ-
λεσης της σύµβασης σε ποσοστό
5,00% της συνολικής συµβατικής
αξίας για τα προσφερόµενα είδη,
χωρίς το ΦΠΑ. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του διαγω-
νιζόµενου. Πέραν της απαιτούµεν-
ης εγγύησης καλής εκτέλεσης και
της προβλεπόµενης εργοστασια-
κής 

εγγύησης, για την εγγυηµένη -
διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) ετών
– καλή λειτουργία των οχηµάτων
και του µηχανολογικού εξοπλι-
σµού, θα κατατεθεί εγγύηση
καλής λειτουργίας το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό
2% επί της συµβατικής αξίας για τα
προσφερόµενα είδη χωρίς το
Φ.Π.Α. Απαιτείται για την αποκα-
τάσταση των ελαττωµάτων που
τυχόν ανακύψουν ή των ζηµιών
που τυχόν προκληθούν από
δυσλειτουργία των οχηµάτων και
του µηχανολογικού εξοπλισµού
κατά την περίοδο εγγύησης καλής 

λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 
215 του ν. 4412/2016. 
13) Προδικαστική Προσφ υγή:
Προσφυγή µπορεί να υποβάλλε-
ται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει.   
14) Ειδικοί όροι: Πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµική άποψη προ-
σφορά είναι εκείνη που παρουσιά-
ζει τον µικρότερο λόγο της προ-
σφερθείσας τιµής προς την βαθµο-
λογία που προκύπτει από την
τεχνική προσφορά (ήτοι αυτή στην
οποία ο λόγος είναι ο µικρότερος
αριθµός). Στην προσφορά του
υποψήφιου αναδόχου θα συµπερ-
ιλαµβάνονται όλα τα έξοδα όπως
ορίζει η διακήρυξη. Η παράδοση
των οχηµάτων θα γίνει στο Αµαξο-
στάσιο του ∆ήµου Μαραθώνος,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσης. Ο Αγοραστής θα
παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και
εξουσιοδότηση χρειαστεί στον
Προµηθευτή. 
15) ∆ηµοσιεύσεις: Το συνολικό
κείµενο της διακήρυξης θα αναρτ-
ηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. και το
Ε . Σ . Η . ∆ . Η . Σ .
(www.promitheus.gov.gr), καθώς
και στο portal του ∆ήµου
www.marathon.gr, ενώ η παρούσα
περίληψη στις εφηµερίδες, το
διαύγεια και τον πίνακα ανα-
κοινώσεων του δήµου.

Ο Αν τιδήµαρχος 
Οικον οµικής ∆ιαχείρισης &
∆ιαφ άν ειας

Γεώργιος Νησιώτης

Οργανωµένη αλληλεγγύη για τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών
«Το αναγνωρισµένο Κέντρο Logistics από το Συµβούλιο της Ευρώπης ως πανευρωπαϊκή ‘καλή πρακτική’, για άλλη µία φορά κάνει πράξη την οργανωµένη
αλληλεγγύη και τη συντονισµένη δράση», επισήµανε µεταξύ άλλων η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου, σήµερα, από το Κέντρο Logistics, ενώ ευχα-
ρίστησε θερµά τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη ΠΝ και τον Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ, Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Φλώρο.
Βίντεο µε την παρέµβαση της Περιφερειάρχη στην ενηµερωτική εκποµπή «Απευθείας» στην ΕΡΤ1, εδώ.
Συγκεκριµένα, η Περιφέρεια Αττικής ανταποκρινόµενη άµεσα σε αίτηµα του Υπουργείου Υγείας και της 7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης, διέθεσε 5
µεγάλους οικίσκους – τύπου container – για τη στέγαση µέρους των διοικητικών υπηρεσιών του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου που καταστράφηκαν ολοσχε-
ρώς, µετά τη µεγάλη πυρκαγιά που σηµειώθηκε την Κυριακή 23 Σεπτεµβρίου στο Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Το Κέντρο Logistics της Περιφέρειας Αττικής θα συνεχίσει να λειτουργεί µε όρους αξιοπιστίας και να ανταποκρίνεται στοχευµένα στις ανάγκες των τοπικών
κοινωνιών που δοκιµάζονται.
Επιλέγοντας συνειδητά να αποστασιοποιείται από τις προτεραιότητες ρηχού εντυπωσιασµού, στις οποίες επενδύουν ξεπερασµένες νοοτροπίες φορέων
ενός προβληµατικού χθες.

Χορηγική στήριξη της Εθνικής 
Τράπεζας  προς τον Εθελοντικό Οργανι-

σµό "Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ. "

‘Με διάθεση, αισιοδοξία , αγάπη, ελπίδα & όραµα, τα
παιδιά της Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ. ξαν αγέµισαν  µε τα
χ αµόγελά τους τον  Απογευµατιν ό Εθελον τικό Πολ-
υχ ώρο ∆ηµιουργίας & Έκφρασης µε συν οδοιπόρο
αυτήν  την  ν έα χ ρόν ια την  Εθν ική Τράπεζα
https://www.nbg.gr/ .
Η Γέφυρα Ζωής θα συν εχ ίσει ν α προσφέρει και το
2018-19 το εθελον τικό έργο της και παράλληλα, ν α
πραγµατοποιεί ειδικές δραστηριότητες στους χ ώρους
της, µε τη χ ορηγική στήριξη της Εθν ικής Τράπεζας, η
οποία θα καλύψει µέρος των  λειτουργικών  εξόδων  και
του κόστους διοργάν ωσης ειδικών  δράσεων .
Το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο, οι Εθελον τές και τα Παιδιά
της Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ. εκφράζουν  τις θερµές τους
ευχ αριστίες προς την  Εθν ική Τράπεζα
https://www.nbg.gr/ , που σε  καιρούς µεγάλης οικον ο-
µικής δυσπραγίας, µε τη στήριξη και την  προσφορά
της, θα συµβάλλει καθοριστικά στην  επιτυχ ία των
στόχ ων  για το έτος 2018-2019 ώστε ν α παραµείν ει η
πόρτα της Γέφυρα Ζώης Α.µεΑ. αν οιχ τή για ακόµη µια
χ ρον ιά.’

Κουκουλοφόροι έσπασαν µαγαζιά στο δρόµο
που σκοτώθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος

Π
ερίπου 30 κουκουλοφόροι τα έκαν αν  γυαλιά καρ-
φιά λίγο πριν  από το µεσηµέρι της Πέµπτης στο
κέν τρο της Αθήν ας, προκαλών τας υλικές ζηµιές

σε καταστήµατα στην  οδό Γλάδστων ος, όπου πριν
λίγες µέρες άφησε την  τελευταία του πν οή ο Ζακ
Κωστόπουλος.
Οι κουκουλοφόροι χ ρησιµοποιών τας σφυριά και βαριο-
πούλες έσπασαν  βιτρίν ες δύο κοσµηµατοπωλείων  και
εν ός καταστήµατος έν δυσης. Στο σηµείο έφτασαν
αστυν οµικοί και αν αζητούν  τους δράστες της επίθε-
σης.
Σύµφων α µε τις πρώτες πληροφορίες αµέσως µετά τους
βαν δαλισµούς οι κουκουλοφόροι κιν ήθηκαν  προς την
Πλατεία Κάν ιγγος και εν  συν εχ εία εξαφαν ίστηκαν  στα
Εξάρχ εια.
Υπεν θυµίζεται ότι και προχ θες το βράδυ κουκουλοφ-
όροι που παρεισέφρησαν  στην  πορεία διαµαρτυρίας
και µν ήµης για τον  Ζακ Κωστόπουλο προκάλεσαν
βαν δαλισµούς σε βιτρίν ες καταστηµάτων  στην  περ-
ιοχ ή του Συν τάγµατος.
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα

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

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

, 
κατασκε-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά
Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. Κατα προτίµηση τρ-
ιάρι. Τηλ: 6946971237

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις
προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους,

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

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

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

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

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

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

ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος

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

τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  
--    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

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

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

τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

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

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

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

ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999



Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 2018                                                                                                                                                  θριάσιο-15  

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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 9 στους 10 Έλληνες δίνουν αβίαστα το email τους σε εταιρείες!
ΈΈΈΈρρρρεεεευυυυννννεεεεςςςς    ----     ΜΜΜΜεεεελλλλέέέέττττεεεεςςςς

ΘΘ
ετικοί στην  καταγραφή και αξιοποίηση
των  προσωπικών  τους δεδοµέν ων , προ-
κειµέν ου ν α έχ ουν  πρόσβαση σε υπηρ-
εσίες, όπως η συµµετοχ ή σε έν α πρόγρ-
αµµα επιβράβευσης ή η πρόσβαση σε

social media, εµφαν ίζον ται οι Έλλην ες καταν αλωτές.
Κατά µέσο όρο, οι καταν αλωτές στην  Ελλάδα παρ-
αχ ωρούν  περίπου 9 προσωπικά τους στοιχ εία όταν
τους ζητηθεί, µε 8 στους 10 ν α δηλών ουν  ότι δίν ουν
προσωπικά στοιχ εία, που αφορούν  στην  οικογεν ειακή
και επαγγελµατική τους κατάσταση. Όσον  αφορά στα
στοιχ εία επικοιν ων ίας τους, οι Έλλην ες καταν αλωτές
εµφαν ίζον ται ν α προσκοµίζουν  αβίαστα το email τους,
σε ποσοστό που αγγίζει το 90%. 

Εµφαν ίζον ται, πάν τως, σαφώς πιο συγκρατηµέν οι
στο ν α προσκοµίσουν  τα υπόλοιπα στοιχ εία επικοι-
ν ων ίας, καθώς πέν τε στους δέκα αν αφέρουν  ότι παρ-
αχ ωρούν  τον  αριθµό του κιν ητού τηλεφών ου τους και
µόλις τρεις στους δέκα προσκοµίζουν  στοιχ εία διεύθυ-
ν σης και σταθερού τηλεφών ου. 

Ωστόσο, µόλις οι µισοί 
παραχωρούν τον αριθµό του κινητού 

και µόνο 3 στους 10 
δίνουν στοιχεία διεύθυνσης

Στο µεταξύ, το 80% των  καταν αλωτών  δηλών ει ότι
παραχ ωρεί στις εταιρείες στοιχ εία συν αλλακτικής
συµπεριφοράς ή και πληροφορίες αν αφορικά µε τα
εν διαφέρον τα και τις προτιµήσεις τους. Ειδικότερα, το
83% των  καταν αλωτών  δηλών ει ότι εν οχ λείται όταν  οι
εταιρείες δεν  αξιοποιούν  τα στοιχ εία, που έχ ουν
προσκοµίσει και συν εχ ίζουν  ν α αποστέλλουν
µην ύµατα ή προσφορές, τα οποία δεν  τους εν διαφέρ-
ουν . Επίσης, το 72% δηλών ει ότι αν αµέν ει ν α λαµβά-
ν ει προσωποποιηµέν η εξυπηρέτηση τη στιγµή που 

έχ ει προσκοµίσει τα στοιχ εία του σε µια εταιρεία.
Πάν τως, το 90% των  Ελλήν ων  καταν αλωτών  πιστεύει
πως οι εταιρείες δεν  κάν ουν  καθόλου ή κάν ουν  µερική
χ ρήση των  στοιχ είων  που έχ ουν  στη διάθεσή τους.
Τον  τρόπο µε τον  οποίο αν τιλαµβάν ον ται και διαχ ει-
ρίζον ται οι Έλλην ες καταν αλωτές τα προσωπικά τους
δεδοµέν α, αλλά και τις προσδοκίες τους από τις επιχ ει-
ρήσεις που τα λαµβάν ουν , περιγράφει ν έα έρευν α της
ClientIQ και της Focus Bari. 

Προσωπικά δεδοµένα
Σύµφων α µε τα ευρήµατα της έρευν ας, το τί αν τιλαµ-

βάν ον ται οι Έλλην ες καταν αλωτές ως ευαίσθητα προ-
σωπικά δεδοµέν α διαφέρει αν άλογα µε την  ηλικιακή
οµάδα στην  οποία αν ήκουν . Οι ν εότερες γεν ιές αν αφ-
έρουν  ως προσωπικά στοιχ εία, κυρίως, τη δραστηριότ-
ητα (φωτογραφίες, επικοιν ων ία) µέσω των  social
media, εν ώ οι µεγαλύτερες εστιάζουν  ιδιαίτερα στα
στοιχ εία παιδιών , τα ιατρικά δεδοµέν α και τα οικον ο-
µικά τους στοιχ εία. 

Σε κάθε περίπτωση, η
αν άγκη της ασφάλειας των
προσωπικών  δεδοµέν ων ,
καθώς και η διαφάν εια ως
προς τη χ ρήση τους, παρα-
µέν ει αδιαµφισβήτητη σε
όλες τις ηλικιακές οµάδες.
Ειδικότερα, το 93% των
Ελλήν ων  δηλών ει ότι θέλει
ν α µπορεί ν α γν ωρίζει αν ά
πάσα στιγµή τι στοιχ εία διαθ-
έτει κάθε εταιρεία για το
άτοµο του και πώς τα διαχ ει-
ρίζεται. Επίσης, επτά στους
δέκα καταν αλωτές δηλών ουν
ότι η διαφύλαξη της ασφάλει-
ας δεδοµέν ων  αποτελεί το

βασικό παράγον τα που επηρεάζει την  απόφαση τους
ν α παρέχ ουν  ή όχ ι, προσωπικά τους στοιχ εία σε εται-
ρείες. 

∆ιαρροές
Παράλληλα, περίπου εν ν έα στους δέκα Έλλην ες κατα-

ν αλωτές εµφαν ίζον ται αν ήσυχοι για το εν δεχόµεν ο δια-
ρροής των  δεδοµέν ων  τους, εν ώ το 77% δηλών ει ότι
έχουν  γίν ει πιο προσεκτικό στον  τρόπο µε τον  οποίο
διαθέτει τα προσωπικά του στοιχεία, µετά το περιστα-
τικό διαχείρισης δεδοµέν ων  που προέκυψε στην  υπόθ-
εση της Cambridge Analy tica. Στο µεταξύ, ιδιαίτερα
υψηλό, στο 86%, είν αι το ποσοστό των  ερωτηθέν των
που δήλωσαν  εν ήµεροι για το ν έο καν ον ισµό περί προ-
στασίας προσωπικών  δεδοµέν ων  (GDPR). Το 70%
πιστεύει, µάλιστα, πως ο Καν ον ισµός θα αποτελέσει
την  αφορµή προκειµέν ου οι εταιρείες ν α αλλάξουν  το
µον τέλο λειτουργίας τους, υιοθετών τας ασφαλέστερες και
πιο διαφαν είς πρακτικές. 

Μ
ια εξαιρετική εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη
25 Σεπτεµβρίου στο παλιό Αναψυκτήριο του ∆ήµου
Ελευσίνας . Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευ-

νών και το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», σε συνεργασία µε την
Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, το
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας και το Βιο-
τεχνικό-Βιοµηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο,διοργάνωσαν την
ΒΡΑ∆ΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ. 

Η Εκδήλωση περιελέµβανε µε πληθώρα συναρπαστικών
δράσεων γεµάτες έρευνα και επιστήµες για µικρούς και µεγά-
λους.

Η «Βραδιά του Ερευνητή» γιορτάζεται σε 300 και πλέον
ευρωπαϊκές πόλεις µε µεγάλη συµµετοχή της
ερευνητικής/ακαδηµαϊκής κοινότητας. Αποτελεί µια πρωτο-
βουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει να ανα-
δείξει τον ρόλο του ερευνητή καθώς και το επιστηµονικό και
κοινωνικό του έργο µε έµφαση στην ανθρώπινη πλευρά του.

““ΗΗ  ΒΒρρααδδιιάά  ττοουυ  ΕΕρρεευυννηηττήή””  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  
Πρωτότυπα δρώµενα και πειράµατα έδωσαν την ευκαιρία σε παιδιά και µεγάλους να ανακαλύψουν τη µαγεία της επιστήµης  


