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Το ΤΕΕ αναλαµβάνει άµεσα τις
µελέτες για τα σπίτια στη Μάνδρα  
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Ασπρόπυργος

Συµεωνίδου Νίνα Κ. Θρασυβούλου & Αγίου
Σπυρίδωνος, 2155453833

Ελευσίνα
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ. Εθνικής Αντιστάσεως 98 &

Περσεφόνης, 2105547900

Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. Εργατικές Κατοικίες,

2105541721

Aχαρνές
ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ∆εκελείας 10
& Οδυσσέως, Αχαρνές, 13671, ΑΤΤΙΚΗΣ2102460652

Άνω Λιόσια

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ιονίου Πελάγους 42Β 
& Πηνειού, 2102474311

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου, Χαϊ-

δάρι - ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις  

Η θερµοκρασία από 12 έως 20
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αµφιλόχιος, Αµφιλοχία

Έλενος, Λένος
Οσίου Αµφιλοχίου επισκόπου Ικονίου, Οσίου
Ελένου επισκόπου Ταρσού

««ΨΨίίχχοουυλλαα»»  γγιιαα  ααννττιιππλληηµµµµυυρριικκάά  
σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  ααπποο  ττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς
Οι αποκαλύψεις για τα αντιπ-

ληµµυρικά έργα σύµφωνα µε το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επεν-
δύσεων της Περιφέρειας Αττικής
το 2018, φανερώνουν πως η ∆υτι-
κή Αττική βρίσκεται ξεκάθαρα στο
περιθώριο.

Ο Περιφερειακός Σύµβουλος κος
Θάνος Τζήµερος µεταφέρει
στοιχεία και επίσηµους πίνακες
αναφορικά στα ποσά που έχουν
προϋπολογιστεί για το 2018.
Στοιχεία και κείµενο του ιδίου παρ-
ακάτω:

«Οι παρακάτω πίνακες που
αφορούν στο Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων που
υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής το
2018, για κακή τύχη της ∆ούρου,
είχαν ετοιµαστεί πριν την τρα-
γωδία της Μάνδρας, και µας είχαν
σταλεί για τη συνεδρίαση της Πέµ-
πτης, 23/11.

Καµαρώστε χουβαρδαλίκι για
τα αντιπληµµυρικά της ∆υτικής
Αττικής! Από τα 16 αντιπληµµυρ-
ικά έργα που είναι ενταγµένα στο
συγχρηµατοδοτούµενο (µέσω
ΕΣΠΑ) σκέλος του Π∆Ε Περιφέρ-
ειας Αττικής µε συνολικό προϋπο-
λογισµό 75.179.762,67 ευρώ, για
το 2018 οι πιστώσεις είναι µόνο
5.533.292,35! Η ∆υτική Αττική
παίρνει ένα µόνο έργο (που δεν
διευκρινίζεται αν είναι αντιπ-
ληµµυρικό) µε πίστωση µόνο 915.000 ευρώ! Αντίστοιχα, και όσον αφορά στο εθνικό σκέλος του Π∆Ε Περιφέρειας Αττικής έχουν
ενταχθεί 29 αντιπληµµυρικά έργα µε προϋπολογισµό 31.855.418,34 αλλά πίστωση για το 2018 µόνο 631.304,97 ευρώ! Συνολικά!
Από αυτά η ∆υτική Αττική παίρνει 9 έργα που επίσης δεν διευκρινίζεται τι χαρακτήρα έχουν (σίγουρα δεν είναι όλα αντιπληµµυρικά)
µε προϋπολογισµό 31.060.584,97 ευρώ και πίστωση για το 2018 ΜΟΝΟΝ 208.787 ευρώ και 81 λεπτά για την ακρίβεια! Κι αυτό το
ονοµάζουν αντιπληµµυρική θωράκιση!

Την ίδια στιγµή ενέκριναν 21 εκατοµµύρια ευρώ για το φαραωνικό δηµαρχείο του υποστηριχθέντος από τον ΣΥΡΙΖΑ δηµάρχου στην
«υποβαθµισµένη» και «λαϊκή» περιοχή της Αγ. Παρασκευής! ∆εν υπάρχει αυτό που ζούµε.»

Τ
ο Τεχν ικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ανα-
λαµβάνει να διενεργήσει τις αναγκαίες µελέτες
και τις πρώτες απαραίτητες εργασίες για να

καταστούν λειτουργικά τα σπίτια που επλήγησαν
από την κακοκαιρία στη Μάνδρα και τις γειτον ικές
περιοχές.

Η πρωτοβουλία των εθελοντών µηχανικών αλλά
και των τεχν ικών εταιρειών ανακοινώθηκε την
Τετάρτη. Όπως έγινε γνωστό, προχωρούν άµεσα:

-οι αναγκαίες µελέτες ανά οικία από εθελοντές
µελετητές, µέλη του ΤΕΕ.

-οι πρώτες εργασίες αποκατάστασης ( υδραυλικά,
ηλεκτρολογικά, επιχρίσµατα, κουφώµατα κλπ), από
τεχν ικές εταιρείες, για να καταστούν λειτουργικές οι
κατοικίες.

Για τον σκοπό αυτό, το ΤΕΕ θα λειτουργεί από την Τρίτη 28
Νοεµβρίου ειδικό χώρο στη Μάνδρα ( σε σηµείο που θα ανα-
κοινωθεί) όπου οι πολίτες που επλήγησαν από την καταστρ-
οφική πληµµύρα, θα µπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον
τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη των αναγκαίων
µελετών και εργασιών είναι η κάθε οικία να έχει ελεγχθεί από
τα αρµόδια κρατικά κλιµάκια µηχανικών και να έχει κριθεί ασφ-
αλής.

« Το ΤΕΕ και οι Έλληνες µηχανικοί εκφράζουν τη βαθιά
οδύνη τους για την απώλεια των ανθρώπινων ζωών από την 

πρόσφατη καταστροφική πληµµύρα στη ∆υτική Αττική.»,
επισηµαίνει, µεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Τεχν ικού Επιµελ-
ητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός.

» Το ΤΕΕ µε συνέπεια και επιστηµοσύνη έχει αναδείξει επί
δεκαετίες τί πρέπει να γίνει για την αντιπληµµυρική θωράκιση
της Αττικής αλλά και γεν ικότερα για τα θέµατα ασφάλειας των
κτηρίων. Αυτή τη στιγµή όµως προέχει η συµπαράσταση
στους ανθρώπους που επλήγησαν από την καταστροφή. Η
εθελοντική συµµαχία του ΤΕΕ και τού τεχν ικού κόσµου της
χώρας θα κάνει το καλύτερο δυνατό ώστε γρήγορα να
γυρίσουν οι πολίτες της Μάνδρας στα σπίτια τους».

Για τον σκοπό αυτό θα λειτουργεί από την Τρίτη 28 Νοεµβρίου ειδικός χώρος στην
πόλη, όπου οι κάτοικοι θα µπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Το ΤΕΕ αναλαµβάνει άµεσα τις
µελέτες για τα σπίτια στη Μάνδρα  



Ηέναρξη της διαδικασίας
δήµευσης των περιουσιών
"αγνώστου ιδιοκτήτη" που

δεν δηλώθηκαν στο Κτηµατολόγιο,
οι συζητούµενες αλλαγές στον
ΕΝΦΙΑ και τις αντικειµενικές αξίες, το
νέο τοπίο που διαµορφώνεται στις
βραχυχρόνιες µισθώσεις κατοικιών
αλλά και η ανάγκη ασφαλιστικής
κάλυψης των κτιρίων έναντι των φαι-
νοµένων φυσικών καταστροφών που τα απειλούν, όπως
αυτά που εκτυλίχθηκαν την περασµένη εβδοµάδα στη
∆υτική Αττική συζητήθηκαν αναλυτικά στο 20ό ετήσιο
Συνέδριο της Ένωσης Ιδιοκτητών Αχαΐας στην Πάτρα.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙ∆Α κ. Στράτος Παραδιάς, ο
οποίος συντόνισε τις εργασίες του Συνεδρίου, ανέφερε
ότι άρχισε η δήµευση ακινήτων περιουσιών από το
∆ηµόσιο ως µέρος της διαδικασίας κατάρτισης του Εθνι-
κού Κτηµατολογίου, καθώς τίθενται σε εφαρµογή οι δια-

τάξεις περί περιέλευσης στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο των ακινήτων
"αγνώστου ιδιοκτήτη" που οι ιδιοκ-
τήτες τους δεν τα δήλωσαν στο
Κτηµατολόγιο, για οποιοδήποτε,
συχνά ανυπαίτιο, λόγο, ή τα δήλω-
σαν µε σοβαρά σφάλµατα.

Πρόκειται για τα ακίνητα σε 111
πόλεις και περιοχές της χώρας
όπου συµπληρώνονται 14 χρόνια

από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας των πρώτων
κτηµατολογικών γραφείων, προθεσµία στην οποία χάνε-
ται οριστικά η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής και
συνεπώς και το ίδιο το ακίνητο (συνηµµένος ο κατάλογος
των 111 περιοχών, µε πόλεις όπως η Πάτρα, Καλαµάτα,
το Αργοστόλι, και δήµους όπως η Νέα Σµύρνη, Ν.
Ψυχικό, Βριλήσσια, Μελίσια, Γέρακας, Ρέντης, Ελευσίνα
και Νέα Πέραµος),.

Συνεχίζεται στη σελ. 11
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∆ηµοσιεύθηκαν οι
δύο αποφάσεις του
υπουργείου Οικονο-

µικών για την παράταση υπο-
βολής δηλώσεων και κατα-
βολής φόρων και εισφορών
στις περιοχές που επλήγ-
ησαν από τις θεοµηνίες.

Η πρώτη απόφαση αφορά
την παράταση προθεσµιών
υποβολής δηλώσεων και
καταβολής φόρων, εισφο-
ρών, τελών, καθώς και παρά-
ταση και αναστολή καταβο-
λής βεβαιωµένων οφειλών,
λόγω των έντονων καιρικών
φαινοµένων (έντονες βροχο-
πτώσεις και πληµµύρες) που
εκδηλώθηκαν στις
15.11.2017 στη ∆.Ε. Μεγάρ-
ων του dήµου Μεγάρων, στη ∆.Ε. Νέας Περάµου του
dήµου Μεγαρέων, στη ∆.Ε. Μαγούλας του dήµου Ελευ-
σίνας και στη ∆.Ε. Μάνδρας του dήµου Μάνδρας Ειδ-
υλλίας της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Η δεύτερη απόφαση αφορά την παράταση και αναστο-
λή καταβολής βεβαιωµένων οφειλών, για την αντιµετώπι-
ση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντο-
να καιρικά φαινόµενα (έντονες βροχοπτώσεις και
πληµµύρες) που εκδηλώθηκαν στις 13.11.2017 στον
dήµο Σύµης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περ-
ιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ειδικότερα, οι δύο αποφάσεις της υφυπουργού Οικο-
νοµικών Κατερίνας Παπανάτσιου που έχουν υπογραφεί
από την περασµένη εβδοµάδα, προβλέπουν αναλυτικά
τα ακόλουθα:

- Παρατείνονται µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2017 οι
προθεσµίες υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρα-
τούµενων φόρων εισοδήµατος, φορολογίας κληρονο-
µιών, δωρεών, γονικών παροχών και µεταβίβασης ακινή-
των, τελών χαρτοσήµου και άλλων φόρων πλην ΦΠΑ,
που ρυθµίζεται µε ιδιαίτερη απόφαση του ∆ιοικητή ΑΑ∆Ε,
τελών και εισφορών υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων των
φυσικών προσώπων και των νοµικών προσώπων και
οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατά-
σταση (έδρα) στη ∆ηµοτική Ενότητα Μεγάρων του ∆ήµου
Μεγάρων, στη ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Περάµου του
∆ήµου Μεγαρέων, στη ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας του
∆ήµου Ελευσίνας και στη ∆ηµοτική Ενότητα Μάνδρας
του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής
της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από
15.11.2017 και µέχρι την 31.12.2017. Η υποβολή των
δηλώσεων θα γίνεται χειρόγραφα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ..

- Παρατείνονται µέχρι και την 15 Μαΐου 2018 οι προθ-
εσµίες καταβολής των βεβαιωµένων στις ∆.Ο.Υ. / Ελεγ-
κτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των
νοµικών προσώπων και οντοτήτων που έχουν την κύρια
κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στη ∆ηµοτική Ενότ-
ητα Μεγάρων του ∆ήµου Μεγάρων, στη ∆ηµοτική Ενότ-
ητα Νέας Περάµου του ∆ήµου Μεγαρέων, στη ∆ηµοτική
Ενότητα Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας και στη ∆ηµοτι-
κή Ενότητα Μάνδρας του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας
της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, οι
οποίες λήγουν ή έληξαν από 15.11.2017 και µέχρι την
15.5.2018. Έως την ίδια ηµεροµηνία και για τις ίδιες οφει-
λές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσµίες κατα-
βολής των δόσεων ρυθµίσεων / διευκολύνσεων τµηµατι-
κής καταβολής βεβαιωµένων οφειλών.

- Αναστέλλεται µέχρι και την 15 Μαΐου 2018 η πληρω-
µή των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων µέχρι την
15.11.2017 οφειλών, των ανωτέρω προσώπων και οντο-
τήτων.

- Παρατείνονται µέχρι και την 13.5.2018 οι προθεσµίες
καταβολής των βεβαιωµένων στις ∆.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέν-
τρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νοµικών
προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία
ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο ∆ήµο Σύµης της Π.Ε.
Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που λήγουν ή
έληξαν από την 13.11.2017 έως και την 13.5.2018. Έως
την ίδια ηµεροµηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσω-
πα, παρατείνονται και οι προθεσµίες καταβολής των
δόσεων ρυθµίσεων / διευκολύνσεων τµηµατικής καταβο-
λής βεβαιωµένων οφειλών.

- Αναστέλλεται µέχρι και την 13.5.2018 η πληρωµή των
βεβαιωµένων και ληξιπροθέσµων µέχρι την 13.11.2017
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

ΑΑιιγγάάλλεεωω::  ΛΛηησσττέέςς  
ππυυρροοββόόλληησσαανν  υυππάάλλλληηλλοο

ππεερριιππττέέρροουυ  πποουυ  
εεππιιχχεείίρρηησσεε  νναα  ττοουυςς  

κκααττααδδιιώώξξεειι  σσττοο  ΑΑιιγγάάλλεεωω

ΣΣκκηηννέέςς  ττρρόόµµοουυ  εεκκττυυλλίίχχθθηηκκαανν  σσττιιςς  44  τταα
ξξηηµµεερρώώµµαατταα  ττηηςς  ΤΤεεττάάρρττηηςς  σσττοο  ΑΑιιγγάάλλεεωω
όότταανν  έέννααςς  υυππάάλλλληηλλοοςς  ππεερριιππττέέρροουυ  ήήρρθθεε
ααννττιιµµέέττωωπποοςς  µµεε  δδύύοο  άάννδδρρεεςς  πποουυ  ττοονν
ααππεείίλληησσαανν  µµεε  όόππλλοο  γγιιαα  νναα  ττοουυ  ααρρππάάξξοουυνν
ττιιςς  εειισσππρράάξξεειιςς..

ΟΟιι  λληησσττέέςς  ππήήρραανν  τταα  χχρρήήµµαατταα  ααππόό  ττοο
ππεερρίίππττεερροο  σσττηη  σσυυµµββοολλήή  ττωωνν  οοδδώώνν  ΚΚοορρααήή
κκααιι  ΘΘηηββώώνν  κκααιι  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  εεππιιχχεείίρρηησσαανν
νναα  δδιιααφφύύγγοουυνν..

ΤΤόόττεε  οο  υυππάάλλλληηλλοοςς  εεππιιχχεείίρρηησσεε  νναα  ττοουυςς
κκααττααδδιιώώξξεειι  µµεε  ττοουυςς  δδύύοο  λληησσττέέςς  νναα  ππυυρροοββοο--
λλοούύνν  εεννααννττίίοονν  ττοουυ  χχωωρρίίςς  νναα  ττοονν  ττρραα--
υυµµααττίίζζοουυνν..

ΟΟιι  δδύύοο  λληησσττέέςς  µµεεττάά  ττοονν  ππυυρροοββοολλιισσµµόό
δδιιέέφφυυγγαανν  ππρροοςς  άάγγννωωσσττηη  κκααττεεύύθθυυννσσηη..

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΝαα  µµηηνν  κκααττααννααλλώώννοοννττααιι
γγεευυµµάάτταα  πποουυ  

ππααρραασσκκεευυάάζζοοννττααιι  υυππααίίθθρριιαα

Εφιστούµε την προσοχή στους πολίτες των
πληγέντων περιοχών , να αποφεύγουν την κατα-
νάλωση γευµάτων που παρασκευάζονται  υπαίθρ-
ια  διότι  δεν διασφαλίζεται η ποιότητα και η καταλ-
ληλότητα αυτών, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία
τους. 
Όσο αναφορά την χρήση του  νερού από το  δίκτυο
ύδρευσης   εξακολουθούν να ισχύουν οι προη-
γούµενοι περιορισµοί στην κατανάλωσή του.  

∆/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &      
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Π.Ε.∆.Α.

‘‘’’ΚΚλλεείίδδωωσσεε’’’’  ηη  ππααρράάτταασσηη  
για τις φορολογικές υποχρεώσεις των πληµµυροπαθών

ΠΠΟΟΜΜΙΙ∆∆ΑΑ::  ΑΑρρχχίίζζεειι  δδήήµµεευυσσηη  αακκιιννήήττωωνν  ««ααγγννώώσσττοουυ  ιιδδιιοοκκττήήττηη»»  
Πρόκειται για ακίνητα σε 111 πόλεις και περιοχές της χώρας, 

µεταξύ των οποίων η Ελευσίνα και η Νέα Πέραµος 
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ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΤΗ «MEDAWEEK 2017»,
ΘΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Η
11η «MedaWeek2017»  που θα
λάβει χώρα στις 22-24 Νοεµβρίου
2017, στη Βαρκελώνη,

θα αποτελέσει µία ευκαιρία να συγκεντρ-
ωθούν, κατά τη διάρκεια της 24ης Γενικής
Συνέλευσης της ASCAME, τα Εµπορικά και
Βιοµηχανικά Επιµελητήρια και οι επιχειρηµα-
τικοί αντιπρόσωποι του Συνδέσµου
ASCAME, που προέρχονται από τη Βόρεια
και Νότια Μεσογειακή περιοχή, προκειµένου
να συζητήσουν εσωτερικά θέµατα, που
σχετίζονται µε το Σύνδεσµο. Η συνάντηση
αυτή αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένου ότι, θα εορ-
ταστεί η 35η επέτειος του Συνδέσµου και θα παρουσια-
στούν τα βασικά επιτεύγµατα από την ίδρυση της
ASCAME.

Ο Σύνδεσµος Μεσογειακών Εµπορικών και
Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων (ASCAME) είναι ένας µη
κερδοσκοπικός διεθνής οργανισµός, που
αντιπροσωπεύει τον ιδιωτικό τοµέα της Μεσογείου, ο
οποίος συγκεντρώνει τα Εµπορικά και Βιοµηχανικά
Επιµελητήρια και παρόµοιες οντότητες και των δύο
πλευρών της περιοχής. Η ASCAME περιλαµβάνει στους
κόλπους της περισσότερα από 300 Εµπορικά και
Βιοµηχανικά Επιµελητήρια και υπερασπίζεται τα
συµφέροντα εκατοµµυρίων επιχειρήσεων σε όλη την
περιοχή της Μεσογείου, αποτελώντας σήµερα τον
σηµαντικότερο εκπρόσωπο του µεσογειακού ιδιωτικού
τοµέα. 

Παράλληλα, αποτελεί τον διαπιστευµένο εταίρο της Ε.Ε.
και διεθνών οργανισµών, αναπτύσσοντας στρατηγικές
δράσεις, µε στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και των
οικονοµικών ανταλλαγών, µεταξύ των µεσογειακών
χωρών, προωθώντας τη Μεσόγειο και τις επιχειρήσεις
της σε όλο τον κόσµο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων
30 ετών, εργάζεται εντατικά, προκειµένου να παράσχει
εργαλεία, ικανά, να ανταποκριθούν µε αποτελεσµατικό

τρόπο στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, που πρέπει να
αντιµετωπίσουν τα εµπορικά επιµελητήρια και οι µεσο-
γειακές µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε ένα παγκόσµιο
ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η Μεσόγειος, τα τελευταία χρόνια αντιµετωπίζει µεγά-
λες κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές µετατοπίσεις,
µε αποτέλεσµα την επιχειρηµατική περιφερειακή αβεβαι-
ότητα. Οι αλλαγές αυτές, αποτελούν ευκαιρία για τις
χώρες, που βρίσκονται και στις δύο πλευρές της λεκάν-
ης της Μεσογείου, ώστε να ενισχύσουν και να
βελτιώσουν τη διασυνοριακή συνεργασία. Ειδικότερα, η
περιοχή πρέπει να εργαστεί για την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας, ενώ ταυτόχρονα θα κατακτήσει την περ-
ιφερειακή ποικιλοµορφία, που πρέπει να προσφέρει η
Μεσόγειος, συµπεριλαµβανοµένου του τεράστιου κοινω-
νικού ιστού και των φυσικών πόρων. Παρά τη δυναµική
της ιστορία, η Μεσόγειος είναι σήµερα µία ιδιαίτερα κατα-
κερµατισµένη περιοχή. Χαρακτηρίζεται από ένα, εκ των
εντονότερων διαφοροποιήσεων, αναφορικά µε το κατά
κεφαλήν Α.Ε.Π., ανά τον κόσµο, καθώς και από άνισα
επιχειρηµατικά µοντέλα. 

Προκειµένου να αξιοποιηθεί το κοινωνικοοικονοµικό
δυναµικό της Μεσογείου, η επιχειρηµατική κοινότητα
πρέπει να επιδιώξει την προώθηση της ανταγωνιστικότ-
ητας, µέσω της µεγαλύτερης οικονοµικής βιωσιµότητας,

της βελτίωσης της διαχείρισης των πόρων
στους τοµείς της γεωργίας και του περιβάλ-
λοντος και της βελτίωσης των υποδοµών. Η
Μεσόγειος µπορεί επίσης να επωφεληθεί
από τα σηµερινά περιφερειακά πλούτη της,
µε τρόπο ο οποίος στρέφεται προς ένα προ-
οδευτικό µέλλον. Θα πρέπει να µεγιστοποιή-
σει τους κοινωνικούς της πόρους - όπως το
τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο και τα νέα του
ταλέντα - και να τα µετατρέψει σε δυναµική
επιχειρηµατικότητα και ψηφιακή καινοτοµία,
ιδίως στις υπηρεσίες. Η ποικιλοµορφία της

περιοχής δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα τον κατακε-
ρµατισµό, αλλά ως ποιότητα και πλεονέκτηµα: να
ενισχύσει και να διαφοροποιήσει τις οικονοµικές τάσεις,
να προσελκύσει επενδύσεις και να ενισχύσει τη διεθνή
συνεργασία, µεταξύ των χωρών της βόρειας και της
νότιας Μεσογείου.

Σύµφωνα µε το θέµα του τρέχοντος έτους «∆ύναµη στη
πολυµορφία: Η Οικονοµική δύναµή µας», η
«MedaWeek 2017» θα αντιµετωπίσει τις τρέχουσες
προκλήσεις, ενώ παράλληλα θα διερευνήσει τις νέες
οικονοµικές τάσεις και τις λύσεις που σχετίζονται µε αυτές
τις περιφερειακές αλλαγές. Συγκεκριµένα, η φετινή
«MedaWeek» θα συγκεντρώσει κορυφαίους περιφερεια-
κούς παράγοντες και βασικούς εµπειρογνώµονες, οι
οποίοι από κοινού, θα καλύψουν µε παρεµβάσεις και
οµιλίες τους διάφορους τοµείς της περιοχής της Μεσο-
γείου. 

Σε  αυτό το πλαίσιo, το Ε.Β.Ε.Π. ως ιδρυτικό µέλος
της ASCAME, συµµετέχει στη φετινή "Medaweek" ενε-
ργά, µε οµιλητή τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου, κ.
Βασίλη Κορκίδη, στην ενότητα µε θέµα: «Μεσογειακά
Λιµάνια: Case Studies and Success Stories», όπου θα
αναδείξει τις επιδόσεις του λιµανιού του Πειραιά και θα
παρουσιάσει το ελληνικό Ναυτιλιακό Cluster "Maritime
Hellas".
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Συνεδριάζει σήµερα Πέµπτη και ώρα
19:30, το ∆.Σ. ∆ήµου Φυλής -  στην Αίθ-
ουσα Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων

«ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», για να λάβει αποφ-
άσεις στα πιο κάτω θέµατα :
1. Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος έτους
2018.
2. Καθορισµός τελών Καθαριότητας και Φωτι-
σµού έτους 2018.
3. Καθορισµός τελών Ύδρευσης έτους 2018.
4. Καθορισµός Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων
Χώρων έτους 2018.
5. Καθορισµός του Συντελεστή Τ.Α.Π.
(ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) έτους
2018.
6. Καθορισµός τελών Κοινοχρήστων χώρων
έτους 2018.
7. Καθορισµός τελών και ∆ικαιωµάτων ∆ηµο-
τικού Κοιµητηρίου έτους 2018.
8. Καθορισµός τελών ∆ιαφήµισης για τα έτη
2018-2019-2020.
9. Καθορισµός του ύψους των ανταποδο-
τικών τελών καθαριότητας των χώρων λειτο-
υργίας λαϊκών αγορών του τρέχοντος έτους
2017, των οποίων η καταβολή γίνεται από την
Περιφέρεια Αττικής.
10. Επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων
εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατο-
ρίων και συναφών καταστηµάτων έτους
2018.
11. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτο-
υργίας για τις υπηρεσίες του ∆ήµου Φυλής
έτους 2018.
12. Τροποποίηση της αρ. 357/2017 απόφα-
σης ∆.Σ. περί ορισµού µελών ∆.Σ. του
ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθµός Φυλής» του
∆ήµου Φυλής λόγω παραίτησης δύο τακ-
τικών µελών.
13. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του
ν.π.δ.δ. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπια-
κοί Σταθµοί Ζεφυρίου» ∆ήµου Φυλής, ως
προς το ποσό επιχορήγησης του ∆ήµου.
14. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τρι-
µελούς επιτροπής µε σκοπό την επίλυση των
ζητηµάτων που αντιµετωπίζουν επιχειρήσεις
και ιδιώτες και τα οποία απορρέουν από τον
Ν. 2742/1999 περί προστασίας του Όρους
Αιγάλεω.
15. Επιχορήγηση ποσού 8.181,00 € για την
βράβευση επιτυχόντων µαθητών του 3ου
Γενικού Λυκείου Άνω Λιοσίων ∆ήµου Φυλής
σε διεθνή σχολικό διαγωνισµό.
16. Έγκριση του ποσού των 3.000,00 € για τη
συµµετοχή των µελών Εθνικής οµάδας
Πάλης για τη Σουηδία που είναι δηµότες µας.
17. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συµβι-
βασµό µεταξύ του ∆ήµου Φυλής και τεσσάρ-
ων (4) ιδιοκτητών που ζητούν καθορισµό
τιµής µονάδος για αποζηµίωση που υπερ-
βαίνει το ποσό των 30.000,00 € δυνάµει της
υπ’αριθµ. 324/17 απόφαση Ο.Ε.

18. Έγκριση για την συµµετοχή σε έκθεση και
παραγωγή προωθητικού υλικού του ∆ήµου
Φυλής.
19. ∆ιαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς
καταλόγους σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 174 παράγραφος 1 εδάφιο δ’ του ν.
3463/06.
20. Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 26 παράγραφος 13 του Β.∆/τος 17/5-
15-06-1959.
21. Ανάληψη υποχρέωσης κας Σταυρούλας
Μασούρη προς καταβολή αποζηµίωσης παρ-
όδιων µε παράλληλη βεβαίωση της οφειλής
της προς τον ∆ήµο, µε δόσεις σύµφωνα µε
τον Ν. 4488/2017 άρθρο 67, σε συνέχεια της
µε αριθµ. 370/2016 απόφαση ∆.Σ.
22. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής
Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).
23. Παράταση ή µη των µισθωµάτων των
δηµοτικών κτιρίων, που λήγουν στις 31-12-
2017.
24. Επικαιροποίηση της Απόφασης υλο-
ποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (1)
«∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινω-
νικό Παντοπωλείο - Παροχή Συσσιτίου,
∆ήµου Φυλής» της Πράξης «∆οµές Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρµακείο,
∆ήµου Φυλής» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5001831.
25. Επικαιροποίηση της Απόφασης υλο-
ποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (2)
«∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινω-
νικό Φαρµακείο, ∆ήµου Φυλής» της Πράξης
«∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινω-
νικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοι-
νωνικό Φαρµακείο, ∆ήµου Φυλής» µε κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5001831.
26. Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση σε άπορο-
υς δηµότες µας.
27. Έγκριση αιτήµατος αγοράς εδαφικής
έκτασης της ΖΗΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑΣ εµβαδού
270,83 τ.µ. στο ΟΤ Κ 2182 που είναι χαρακ-
τηρισµένος σαν χώρος ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (ΦΕΚ 947/δ/11-9-2003).
28. Τροποποίηση της αρ. 200/2014 απόφα-
σης ∆.Σ. και Αγορά ιδιοκτησίας ΛΙΟΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στο ΟΤ ΚΧ 35Α
(ΠΡΑΣΙΝΟ) στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής.
29. Έγκριση ΑΠΕ και συµπληρωµατικής
σύµβασης για την µελέτη του έργου
«ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ
ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΣΤΟ Ο.Τ. Κ 235Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ».
30. Αποζηµίωση συνολικής εδαφικής έκτασης
36,20 τ.µ. ιδιοκτησίας ΠΛΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
ΠΛΩΤΑ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΩΤΑ-ΤΣΙΡΩΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ στο Ο.Τ. 1373, 1373Α, και
1374 στην Π.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ της δηµοτικής

ενότητας Άνω Λιοσίων του ∆ήµου
Φυλής.
31. Αποζηµίωση συνολικής εδαφικής
έκτασης 4,80 τ.µ. ιδιοκτησίας
ΛΟΥΙΖΙ∆Η ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΙ ΛΟΥΙΖΙ∆Η
ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ στο Ο.Τ. 1308 στην
Π.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ της δηµοτικής
ενότητας Άνω Λιοσίων του ∆ήµου
Φυλής.
32. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης
42,40 τ.µ. ιδιοκτησίας ΝΟΜΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑΣ στο Ο.Τ. 1349 στην Π.Ε. ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ της δηµοτικής ενότητας Άνω
Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής.
33. Αποζηµίωση συνολικής εδαφικής έκτασης
126,50 τ.µ. ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ,
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ή ΧΕΛΙΩΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΩ
ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ – ΧΕΛΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
στο Ο.Τ. 1318 στην Π.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ της
δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του ∆ήµου
Φυλής.
34. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης 41,20 τ.µ.
ιδιοκτησίας ΠΟΛΛΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στο Ο.Τ.
916 στην Π.Ε. ∆ΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δηµοτι-
κής ενότητας Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής.
35. Αποζηµίωση συνολικής εδαφικής έκτασης
35,20 τ.µ. ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗΣ
στο Ο.Τ. 892 στην Π.Ε. ∆ΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της
δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του ∆ήµου
Φυλής.
36. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης 15,70 τ.µ.
ιδιοκτησίας ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο Ο.Τ.
826 στην Π.Ε. ∆ΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δηµοτι-
κής ενότητας Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής.
37. Αποζηµίωση συνολικής εδαφικής έκτασης
7,60 τ.µ. ιδιοκτησίας ΚΑΝΕΛΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΥ∆ΟΚΙΑΣ
στο Ο.Τ. 989 στην Π.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ της
δηµοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων του ∆ήµου
Φυλής.
38. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης 2,30 τ.µ.
ιδιοκτησίας ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗ στο Ο.Τ. 1018
στην Π.Ε. ∆ΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δηµοτικής
ενότητας Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής.
39. Αποζηµίωση συνολικής εδαφικής έκτασης
63,60 τ.µ. ιδιοκτησίας ΜΠΕΛΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΠΕΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ στο
Ο.Τ. 892 στην Π.Ε. ∆ΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της δηµο-
τικής ενότητας Άνω Λιοσίων του ∆ήµου
Φυλής.
40. Αποζηµίωση συνολικής εδαφικής έκτασης
13,40 τ.µ. ιδιοκτησίας ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ στο Ο.Τ. 881Α στην Π.Ε.
∆ΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δηµοτικής ενότητας
Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής.
41. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης 9,60 τ.µ.
ιδιοκτησίας ΧΑΡΙΣΗ ΘΕΚΛΑΣ στο Ο.Τ. 1046 

στην Π.Ε. ∆ΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δηµοτικής
ενότητας Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής.
42. Αποζηµίωση συνολικής εδαφικής έκτασης
38,90 τ.µ. ιδιοκτησίας ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ στο Ο.Τ.
892 στην Π.Ε. ∆ΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ της δηµοτι-
κής ενότητας Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής.
43. Αποζηµίωση συνολικής εδαφικής έκτασης
33,20 τ.µ. ιδιοκτησίας ΡΟΥΝΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στο Ο.Τ. 1566 στην Π.Ε.
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της δηµοτικής ενότητας
Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής.
44. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης 34,60 τ.µ.
ιδιοκτησίας ΣΟΦΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ στα Ο.Τ.
1569, 1572, 1573 στην Π.Ε.
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της δηµοτικής ενότητας
Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής.
45. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης 42,00 τ.µ.
ιδιοκτησίας ΚΑΜΠΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στα Ο.Τ.
1569, 1572, 1573 στην Π.Ε.
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της δηµοτικής ενότητας
Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής.
46. Αποζηµίωση εδαφικής έκτασης 29,66 τ.µ.
ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στο
Ο.Τ. 436 στην Π.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ της δηµο-
τικής ενότητας Άνω Λιοσίων του ∆ήµου
Φυλής.
47. Αποδοχή ∆΄ Τακτικής κατανοµής ποσού
97.830,00 € έτους 2017 για λειτουργικές
δαπάνες των σχολείων του ∆ήµου Φυλής,
σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 38479/10-11-2017
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.
48. Έκτακτη επιχορήγηση της Πρωτοβάθµιας
Ε.Σ.Ε. από το ∆ήµο Φυλής, ποσού 49.736,94
€ για την αντιµετώπιση των αναγκών
συντήρησης για την βελτίωση των συνθηκών
λειτουργίας των ∆ηµοτικών και Νηπιαγω-
γείων του ∆ήµου Φυλής ενόψει της καινούρ-
γιας σχολικής χρονιάς 2017-2018.
49. Επικύρωση της αρ. 162/2017 απόφασης
∆.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισµού και Αθλητισµού
∆ήµου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί της 4ης
αναµόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογι-
σµού οικ. Έτους 2017 του ν.π.δ.δ.
50. Επικύρωση της αρ. 163/2017 απόφασης
∆.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισµού και Αθλητισµού
∆ήµου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί έγκρισης
και ψήφισης απολογισµού του ν.π.δ.δ. έτους
2016.

ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  ττωωνν  ττεελλώώνν  ΚΚααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  ΦΦωωττιισσµµοούύ
έέττοουυςς  22001188  κκααιι  έέκκτταακκττεεςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  εεννιισσχχύύσσεειιςς  ααππόόρρωωνν  
 Στην αποψινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φυλής 

wwwweeeebbbbssssiiii tttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr
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∆∆ιιάάλλεεξξηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοσσιιοογγρράάφφοουυ
--    ΣΣυυγγγγρρααφφέέαα,,  

ΠΠααννααγγιιώώττηη    ΛΛιιάάκκοουυ,         

Ο∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ.
της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, Κος

Νικόλαος Μελετίου, σας προσκαλεί, στη διάλεξη που θα
δώσει ο, ∆ηµοσιογράφος, στην εφηµερίδα «∆ηµοκρ-
ατία», Συγγραφέας, κος     Π α ν α γ ι ώ τ η ς     Λ ι ά κ
ο ς *,τη  ∆ευτέρα,  27  Νοεµβρίου  2017, στις 19:30,
στην Αίθουσα Τελετών του Πνευµατικού Κέντρου, του
∆ήµου Ασπροπύργου,µε θέµα :  « Η ξενοδουλεία, είναι
η ρίζα του κακού!... »

*O Παναγιώτης Λιάκος είναι δηµοσιογράφος. Γεν-
νήθηκε στην Αθήνα. Μεγάλωσε στον Πειραιά. Ξεκίνησε
την ενασχόλησή του µε τα ΜΜΕ αρθρογραφώντας σε
περιοδικά για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PC
Zone). Είναι ο ιδρυτής και ο βασικός συντελεστής της
ραδιοφωνικής εκποµπής «Οι Αδιάβροχοι». Έχει διατε-
λέσει διευθυντής της ελληνικής έκδοσης του διεθνούς
επιστηµονικού και ταξιδιωτικού περιοδικού «GEO».

Αυτή την περίοδο
είναι πολιτικός
συντάκτης στην
εφηµερίδα «∆ηµοκρ-
ατία» και παρουσια-
στής της εκποµπής
¨Τρίτη Άποψη¨, στη
διαδικτυακή τηλεόρα-
ση ¨Estia Tv¨. Μέχρι
σήµερα, έχει συγγρά-
ψει και κυκλοφορήσει
τρία βιβλία. Το πρώτο
τιτλοφορείται «Ελευθ-

ερία. Κείµενα για τον Ελληνικό τρόπο» και κυκλοφορεί
από τις Εκδόσεις ¨Νέα Θέσις¨. Το δεύτερο είναι «Οι
Προφητείες των Αγίων της Ορθοδοξίας, για την
Ευρώπη, την Ελλάδα και τον κόσµο» και κυκλοφόρησε
από τις Εκδόσεις ¨∆ηµοκρατικός Τύπος¨. Το πιο πρό-
σφατο έργο του κ. Παναγιώτη Λιάκου, είναι το σατιρικό
µυθιστόρηµα µε τίτλο, «Εµείς οι δύο», πού διατίθεται
από τις Εκδόσεις ¨Πελασγός¨. Το ιστολόγιο του Πανα-
γιώτη Λιάκου, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://adiavroxoi.blogspot.com

Στο πλευρό των 
πληµµυροπαθών 
κι ο Σύλλογος 
Θεσσαλών Φυλής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τ ο ∆.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Θεσσαλών Φυλής ‘’Ο
Ρήγας Φεραίος’ ’ , ύστερα από απόφαση που λήφθηκε
στην σηµερινή συνεδρίασή του, ανακοινώνει προς τα

µέλη του τα εξής.
Με αίσθηµα ευθύνης προς τους συνανθρώπους µας, που χρει-

άζονται τη βοήθειά µας, ο Σύλλογος ξεκινά την συλλογή ειδών 1ης
ανάγκης για τους πληγέντες της πρόσφατης νεροποντής στην
Μάνδρα Αττικής. Από αύριο Τρίτη 21/11/2017 έως και Κυριακή
26/11/2017, τα γραφεία του Συλλόγου θα είναι ανοικτά προς
όποιον θέλει να συνδράµει.

• Ρούχα και κλινοσκεπάσµατα
• Χαρτικά είδη • Φάρµακα
• Τρόφιµα συσκευασµένα και µακράς διαρκείας

• Εµφιαλωµένο νερό
• Γάλα εβαπορέ
Πιο αναλυτικά η συγκέντρωση των ανωτέρω ειδών θα γίνει τις

εξής ηµέρες & ώρες:
1. Τρίτη, 17.00-18.30 µµ.

2. Τετάρτη, Πέµπτη & Παρασκευή 18.00-20.00 µµ. 3
. Κυριακή 16.00-19.00 µµ.
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνείτε και

µε τα τηλέφωνα 6983685419, 6942484315 

ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΟΟΚΚΚΚΙΙΝΝΟΟ  ΜΜΥΥΛΛΟΟ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  
Επιµορφωτική Ηµερίδα «Γονείς, παιδιά και διαδίκτυο» Επιµορφωτική Ηµερίδα «Γονείς, παιδιά και διαδίκτυο» 

Σας καλούµε την ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ώρα 6.00 µµστην Επιµορφωτική Ηµερίδα  «Μιλάµε  για
το διαδίκτυο»στο 14ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, οδός Λευκάδος, στον Κόκκινο Μύλο Αχαρνών,   µε
θέµατα«Γονείς, παιδιά και  διαδίκτυο» µε οµιλήτρια την κα  Αναστασία Παµουκτσόγλου,∆ρ Κοινωνιολογίας
της  Εκπαίδευσης,  πρ. πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

«Ασφαλής και Ωφέλιµη Πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο για όλες τις ηλικίες",µε οµιλήτρια την κα ∆έσποινα
Πλευριά, πτυχιούχος πληροφορικής µε Master στην επιστήµη της Πληροφορικής, , Μέλος Επιτροπής
∆ιαβούλευσης Περιφέρειας Αττικής. Συντονιστής συζήτησης ο δάσκαλος κ. Αχιλλέας Νταγιάντας.

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Με εκτίµηση

Η ∆.Ε. του Παραρτήµατος Αχαρνών της ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Συλλόγων  «Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ", και Γονέων και Κηδεµόνων

4ου , 14ου ∆ηµοτικών Σχολείων & 4ου Γυµνασίου Αχαρνών

ΑΑννοοιιχχττόό  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ                                                                                                                                                                              
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Σ
ε συν εργασία µε το Κεν -
τρικό Ιατρείο Αθην ών  της
Ελλην ικής Αστυν οµίας

προχ ώρησε η Περιφέρεια Αττι-
κής, προκειµέν ου ν α εξυπηρετ-
ηθούν  καλύτερα οι πληγέν τες
πολίτες της Μάν δρας. 

Συγκεκριµέν α, στην  προσπά-
θεια ν α καλυφθούν  οι αν άγκες
των  πολιτών  της περιοχ ής, έχ ει
στηθεί κιν ητή υγειον οµική µον ά-
δα στο τρίτο αποκεν τρωµέν ο 

σηµείο διαν οµής
υλικών  πρώτης αν άγ-
κης στην  οδό Κορο-
πούλη στη Μάν δρα
Αττικής. Η κιν ητή
υγειον οµική µον άδα
λειτουργεί και σε
συν εργασία µε την  Β’
∆ΥΠΕ Αττικής του
Υπουργείου Υγείας
και το πρώην  αγρο-
τικό ιατρείο της περ-
ιοχ ής το οποίο επα-
ν αλειτούργησε.  

Στήριξη από την ΚΕ∆Ε στους πληµµυροπαθείς της ∆υτικής Αττικής
ΚΚααθθηηµµεερριιννάά  δδιιααννέέµµεειι  330000  µµεερρίίδδεεςς  φφααγγηηττοούύ

T
ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Κεν τρικής Έν ωσης ∆ήµων  Ελλάδας
αποφάσισε την  Τρίτη την

οικον οµική στήριξη των  πληµµυροπαθών
της ∆υτικής Αττικής, σύµφων α µε το
Αθην αϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων .

Συγκεκριµέν α θα προσφέρει το
χρηµατικό ποσό που προοριζόταν  για την
κάλυψη του επίσηµου δείπν ου που θα
παρέθετε στους συν έδρους στο πλαίσιο
του Ετήσιου Τακτικού της Συν εδρίου που
θα πραγµατοποιηθεί το διάστηµα 30
Νοεµβρίου έως και τις 2 ∆εκεµβρίου, στα
Ιωάν ν ιν α. Παράλληλα συν εχ ίζεται από την
ΚΕ∆Ε η αποστολή βοήθειας στους πληγέν τες κατοίκους της περιοχής. Χθες παραδόθηκαν  50 κούτες τροφίµων
εν ώ ν έες ποσότητες θα αποσταλούν  και τις επόµεν ες ηµέρες. Επίσης καθηµεριν ά η ΚΕ∆Ε διαν έµει 300 µερίδες
φαγητού.

ΚΚιιννηηττήή  υυγγεειιοοννοοµµιικκήή  µµοοννάάδδαα  
λλεειιττοουυρργγεείί  σσττηηνν  οοδδόό  ΚΚοορροοπποούύλληη

Αχαρνές: Ποιοι µαζεύουν 
ρούχα και τρόφιµα για τους 
κατοίκους της Μάνδρας

ΣΣΣΣ το πλευρό των  κατοίκων  της Μάν δρας
που δοκιµάζον ται από τις πληµµύρες
βρίσκον ται πολλοί σύλλογοι που δρα-

στηριοποιούν ται στις Αχαρν ές. 
Από την  πρώτη στιγµή έχουν  ξεκιν ήσει τη δια-

δικασία συγκέν τρωσης βοήθειας η οποία απο-
στέλλεται στις πληγείσες περιοχές.

Συγκεκριµέν α, η Οµάδα Πολιτικής Προστασίας
Ολυµπιακού Χωριού Αχαρν ών  συγκεν τρών ει
από  σήµερα ρούχα, κουβέρτες και τρόφιµα
µακράς διαρκείας για τους πληγέν τες. Η έδρα της
βρίσκεται στην  οδό Ν. Κακλαµαν άκη 8,
Ολυµπιακό χωριό και τα γραφεία είν αι αν οιχτά
κάθε µέρα από τις 19:00 έως τις 21:00.

ΤΗΛ.Ο.Π.Π.Ο.Χ.Α. 6956295379

Επίσης, η Οµάδα Εθελον τών  Πολιτικών  Αχα-
ρν ών  «Κοιν ων ικό Έργο Προσφέρω» , την
Τετάρτη θα πραγµατοποιήσει τη δεύτερη ν έα
δράση της στην  Μάν δρα Αττικής µε διάφορα είδη
πρώτης αν άγκης.

Όποιος επιθυµεί ν α προσφέρει ότι είδη µπορεί
ας επικοιν ων ήσει στα τηλ. 6937191968 –
6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου.
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Σε µία πρωτοφανή και απαράδεκτη ενέργεια προχώρησε  η
διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής που υπό το βάρος γενικε-
υµένης κριτικής και κατακραυγής, προχώρησε στην αιφνίδια

και αναιτιολόγητη διακοπή της συνεδρίασης του Περιφερειακού
Συµβουλίου, όπου θα συζητούνταν το θέµα της ασύλληπτης τρα-
γωδίας που έπληξε τη ∆υτική Αττική.

Η διοίκηση της Περιφέρειας, όπως είναι εξαφανισµένη τρία χρόνια
τώρα από τα προβλήµατα της Αττικής, έτσι και σήµερα επέλεξε να
αποδράσει από τις ευθύνες της µε τη διακοπή της συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συµβουλίου. 

Επέλεξε να τραπεί σε άτακτη φυγή αντί του διαλόγου και των καθα-
ρών εξηγήσεων απέναντι στους πολίτες της ∆υτικής Αττικής και στο
Σώµα του Περιφερειακού Συµβουλίου. 

Ο Γιάννης Σγουρός ερωτηθείς από δηµοσιογράφους για την ενέρ-
γεια αυτή έκανε λόγο για «Ριψάσπιδες ακτιβιστές που όχι µόνο δεν
αντέχουν στον διάλογο αλλά το βάζουν στα πόδια για να αποδράσουν
από τις ευθύνες τους και όπου φύγει φύγει», ενώ αναφερόµενος σε
ανακοίνωση που είχε βγάλει νωρίτερα η κα ∆ούρου σηµείωσε :«Η
Περιφερειάρχης βρίσκεται σε πανικό και ο πανικός είναι κακός
σύµβουλος. 

Λυπάµαι για το παραλήρηµα, το ήθος και το ύφος της πολιτικής, που
προκειµένου να απεκδυθεί ευθυνών, αναµειγνύει στο ίδιο µίξερ ψέµα-
τα, λαϊκισµό, και συκοφαντία. ∆εν είχα καµία πρόθεση να σηκώσω
τους τόνους, πίστευα και πιστεύω στη συνεννόηση. Κάποιοι όµως την
τορπιλίζουν διαρκώς. 

Η σκέψη µας είναι δίπλα στους πολίτες της Μάνδρας που δοκιµάζονται σκληρά και
προσπαθούν να σηκώσουν κεφάλι. ∆εν ασχολούµαστε άλλο µε την κυρία ∆ούρου, παρά
µόνο για την αποκατάσταση της αλήθειας που εσκεµµένα παραποιεί. Έχει κερδίσει µε
το σπαθί της το δικαίωµα στην πολιτική απόγνωση και αποµόνωση».

Αντιπληµµυρικά : Αλήθειες και ψέµατα

Το ψέµα : Χθες η κα ∆ούρου έστειλε επιστολή στους δηµάρχους της Αττικής λέγοντας
ότι τον Σεπτέµβριο του 2014 παρέλαβε 100 εκ. € έργα και µελέτες από ίδιους πόρους
της Περιφέρειας, ενώ, η ίδια όπως ισχυρίζεται, υλοποιεί έργα άνω των 500 εκ. €. Τα ίδια
επανέλαβε και ο πρωθυπουργός από το βήµα της Βουλής, πέφτοντας θύµα της παρ-
απληροφόρησής της. Μόνο που στον δικό της κατάλογο συµπεριλαµβάνει έργα από
κάθε πηγή χρηµατοδότησης (δηλαδή ίδιους πόρους, Π∆Ε, ΠΕΠ Αττικής) ενώ στον κατά-
λογο των δικών µας έργων παρουσιάζει µόνο αυτά από ίδιους πόρους. ∆ύο µέτρα και
δύο σταθµάM Σε σηµερινή δε ανακοίνωσή της ισχυρίστηκε ότι παρέλαβε 60 εκ. € αντιπ-
ληµµυρικά έργα. Θα καταλήξει επιτέλους; 

Η αλήθεια για τα αντιπληµµυρικά έργα 

Σε αντίθεση µε όσα ισχυρίστηκε, η κα ∆ούρου δεν παρέλαβε την Περιφέρεια Αττικής
γυµνή από αντιπληµµυρικά έργα και µελέτες και τούτο γιατί :

• Το διάστηµα 2003-2010 επί Νοµαρχίας Αθηνών, στους δήµους ευθύνης της
νοµαρχίας Αθηνών (η Μάνδρα ανήκε στην Νοµ. ∆υτικής Αττικής) υλοποιήθηκαν 76
αντιπληµµυρικά έργα και µελέτες συνολικού προϋπολογισµού 246 εκ. €.

• Το διάστηµα 2011-2014, κατά την πρώτη θητεία της αιρετής Περιφέρειας Αττι-
κής, µετά τη συνένωση δηλαδή των τεσσάρων νοµαρχιών και της υπερνοµαρχίας,
εντάχθηκαν, δηµοπρατήθηκαν, υλοποιήθηκαν πάνω από 170 έργα και µελέτες αντιπ-
ληµµυρικής προστασίας συνολικού προϋπολογισµού άνω των 400 εκ. € από κάθε πηγή
χρηµατοδότησης (ίδιοι, πόροι, Π∆Ε, ΕΣΠΑ).

• Τον Απρίλιο του 2014 συντάχθηκε µελέτη από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Αττικής µε προτεραιότητες των αντιπληµµυρικών Έργων  της Αττικής,
προκειµένου να χαραχθεί µία πολιτική στην αντιπληµµυρική θωράκιση της Αττικής. Αυτή
παραδόθηκε στην νέα ηγεσία µόλις ανέλαβε.

• Παράλληλα η κα ∆ούρου παρέλαβε από εµάς και µετά από συνετή και νοικοκ-
υρεµένη οικονοµική διαχείριση, αποθεµατικό ύψους 350 εκ. € και όχι έναν πτωχευµένο
Οργανισµό, για να µπορεί να ασκεί µε επάρκεια τις αρµοδιότητές της. 

Άρα ο ισχυρισµός της κας ∆ούρου ότι παρέλαβε την Περιφέρεια Αττικής γυµνή από
αντιπληµµυρικά έργα και µελέτες είναι ψευδής.

Η αλήθεια για το έργο στην περιοχή της Μάνδρας µε στοιχεία (συνηµµένα έγγρ-
αφα)

Ειδικά και σε ό,τι αφορά την περιοχή της Μάνδρας η κα ∆ούρου παρέλαβε ώριµη εγκε-
κριµένη µελέτη για την αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής. Συγκεκριµένα :

1. Με τη µε αρ. 202/15-4-2014 Απόφασή του το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο
«Εκτροπή χειµάρρου Αγ. Αικατερίνης και ∆ιευθέτησης χειµάρρου Σούρες»

2. Με τη µε αρ. Φ11/5091/13/2-7-2014 Απόφασή του ο Γεν. Γραµµατέας της Απο-
κεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής ενέκρινε τη ΜΠΕ του έργου

3. Με τη µε αρ. 2133/22-10-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περ-
ιφέρειας Αττικής (Α∆Α: Ω82Π7Λ7-8ΨΛ) η µελέτη εγκρίνεται οριστικά και παραλαµβάνε-
ται

4. Το 2015 δηµοσιεύεται µελέτη που ανέθεσε η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της
Περιφέρειας Αττικής που διαχειρίζεται τα κονδύλια του ΕΣΠΑ γνώριζε, υπό τον τίτλο
«Ιεράρχηση Αναγκών και Προτεραιοποίηση Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας στην
Περιφέρεια Αττικής». Το συγκεκριµένο έργο αναγνωρίζεται ως ώριµο και κατατάσσεται
στα έργα Α΄ προτεραιότητάς, καθώς συσχετιζόταν όπως ανέφερε η µελέτη µε έντονα
Πληµµυρικά Φαινόµενα εντός του αστικού ιστού της πόλης του ∆. Μάνδρας – Ειδυλλίας. 

5. Με τη µε αρ. πρωτ. Φ116657/13-1-2016 απόφασή της η Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Αττικής επικύρωσε τις οριογραµµές του ρέµατος (Α∆Α : 66Γ4ΟΡ1Κ-ΙΜΠ).

6. Τον ίδιο µήνα και συγκεκριµένα στις 20/1/2016 εκδόθηκε Πρόσκληση από την
Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής για την υποβολή προτάσεων στο
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και συγκεκριµένα στον Άξονα Προτεραιότητας (05) υπό τον
τίτλο «∆ηµιουργία υποδοµών και υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη αντιπληµµυρ-
ικών συµβάντων µε στόχο την αντιπληµµυρική προστασία και την προστασία του φυσι-
κού περιβάλλοντος του µικροκλίµατος της Αττικής». Ο συνολικός προϋπολογισµός της
Πρόσκλησης για έργα αντιπληµµυρικής προστασίας ανερχόταν στα 80.000.000 €. 

7. ∆υστυχώς αν και το έργο στην περιοχή της Μάνδρας ήταν ώριµο µελετητικά
από τον Οκτώβριο του 2014, τρία χρόνια µετά η µελέτη παραµένει στα συρτάρια καθώς
δεν εντάχθηκε ούτε στο ΕΣΠΑ, ούτε επιλέχθηκε να υλοποιηθεί από κάποια άλλη πηγή
χρηµατοδότησης (π.χ. ίδιοι πόροι). 

8. Επίσης πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το 2015 στον ορεινό όγκο στα ανάντη δεν
αντιµετωπίστηκε µε την δέουσα προσοχή, διότι δεν κατασκευάστηκαν τα κορµοδέµατα
συγκράτησης των χωµάτων και των νερών.

*Στην ιστοσελίδα www.gsgouros.gr µπορείτε να βρείτε όλα τα συνηµµένα έγγραφα (1
έως 6).

ΓΓ..  ΣΣγγοουυρρόόςς  ::  ΣΣεε  ππααννιικκόό  ηη  ∆∆οούύρροουυ,,  υυππόό  ττοο  ββάάρροοςς  ττωωνν  εευυθθυυννώώνν  
–  Επέλεξε να τραπεί σε άτακτη φυγή αντί του διαλόγου και των καθαρών εξηγήσεων 

απέναντι στους πολίτες της ∆υτικής Αττικής και στο Σώµα του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
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Θ
ύµατα ενδοοικογενειακής βίας από τον
σύζυγό τους, είναι οι 8 στις 10 γυναίκες,
που απευθύνθηκαν στη γραµµή SOS
15900, της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας

των Φύλων.
Σύµφων α µε τα στοιχ εία της ΓΓΙΦ, που δόθηκαν  στη

δηµοσιότητα εν όψει της 25ης Νοεµβρίου, που είν αι
Παγκόσµια Ηµέρα για την  Εξάλειψη της Βίας κατά των
γυν αικών , στο διάστηµα από τις 19 Νοεµβρίου 2016
έως 19 Νοεµβρίου 2017, η 24ωρη τηλεφων ική γραµµή 

δέχ θηκε 5.041 κλήσεις και 113 ηλεκτρον ικά µην ύµα-
τα.Επί του συν όλου των  κλήσεων , οι 4.266 (85%) αφο-
ρούσαν  σε καταγγελίες περιπτώσεων  έµφυλης βίας.
Από αυτές, οι 3.034 κλήσεις (71%) αφορούσαν  σε
καταγγελίες των  ίδιων  των  κακοποιηµέν ων  γυν αικών ,
εν ώ οι 1.232 κλήσεις (29%), αφορούσαν  σε καταγγελίες
από τρίτα πρόσωπα, κυρίως από φίλους/-ες, γον είς,
άλλους συγγεν είς και γείτον ες.

Από τις 3.034 κλήσεις που αφορούσαν  σε καταγ-
γελίες των  ίδιων  των  κακοποιηµέν ων  γυν αικών , οι

2.432 κλήσεις (80%) αφορούσαν  σε εν δοοικογεν ειακή
βία µε δράστη κυρίως το σύζυγο, οι 53 κλήσεις (2%) σε
σεξουαλική παρεν όχ ληση, οι 18 κλήσεις (1%) σε περι-
πτώσεις βιασµού, 54 κλήσεις (2%) αφορούσαν  σε
καταγγελία άλλων  µορφών  βίας, εν ώ καµία κλήση δεν
υπήρξε για πορν εία ή traf f icking.

Τα αιτήµατα των  κλήσεων  αφορούσαν : 1.516 κλήσεις
(40%) σε ψυχ οκοιν ων ική στήριξη, 976 κλήσεις (26%)
σε ν οµική συµβουλευτική, 191 κλήσεις (5%) σε ν οµική
βοήθεια, 251 κλήσεις (7%) σε αν αζήτηση φιλοξεν ίας και
15 κλήσεις (0%) σε αν αζήτηση εργασίας.

Η πλειονότητα των γυναικών ήταν µητέρες
µε παιδιά (σε ποσοστό 75%)

Από τις 3.034 γυν αίκες που κάλεσαν  τη γραµµή, οι
1.663 (50%) είν αι µητέρες.

Από το σύν ολο των  γυν αικών  που κάλεσαν  στην
τηλεφων ική γραµµή προκύπτει ότι 2.484 (82%) είν αι
Ελλην ίδες, 198 (7%) είν αι µεταν άστριες και 23 (1%)
είν αι ΑµεΑ.

Αν τίστοιχ α, το διάστηµα από 1-11-16 έως 31-10-17,
οι δοµές της ΓΓΙΦ και των  ∆ήµων  δέχ τηκαν  5.210
γυν αίκες, εκ των  οποίων  οι 4.849 εξυπηρετήθηκαν
από τα συµβουλευτικά κέν τρα και οι 361 φιλοξεν ήθη-
καν  στους ξεν ών ες του δικτύου υποστήριξης γυν αικών
θυµάτων  βίας.

Το 71% των  γυν αικών  αυτών  ήταν  θύµατα εν δοοικο-
γεν ειακής βίας µε δράστη κυρίως τον  σύζυγο
(ν υν /πρώην ). Η πλειον ότητα των  γυν αικών  ήταν
µητέρες µε παιδιά (σε ποσοστό 75%). Το 43% των
γυν αικών  είχ αν  ως αίτηµα την  ψυχ οκοιν ων ική στήριξη,
το 21% τη ν οµική στήριξη και το 16% απευθύν θηκαν
στις δοµές για εν ηµέρωση-πληροφόρηση.

Το µεγαλύτερο ποσοστό των  γυν αικών  που απε-
υθύν θηκαν  στις δοµές αν ήκε στην  ηλικιακή κατηγορία
26-55 ετών  (69%) και περιλάµβαν ε όλα τα µορφωτικά
επίπεδα.

ΣΣττοοιιχχεείίαα--σσοοκκ  γγιιαα  ττηηνν  εεννδδοοοοιικκοογγεεννεειιαακκήή  ββίίαα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα
Το 71% των γυναικών αυτών ήταν θύµατα βίας µε δράστη κυρίως τον σύζυγο (νυν/πρώην)

ΜΜΠΠΟΟΥΥΝΝΙΙΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΙΙΣΣΙΙΕΕΣΣ  
σσττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ΜΜάάννδδρρααςς  εεννώώ  θθρρηηννοούύνν  ννεεκκρροούύςς

ΈΈνντταασσηη  εεππιικκρράάττηησσεε  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρ--
κκεειιαα  ττοουυ  ππρροοχχθθεεσσιιννοούύ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ
ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς,,  σσττηηνν

ππρρώώττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  µµεεττάά  ττηη  φφοοννιικκήή
ππλληηµµµµύύρραα..

Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης ήρθαν στα χέρια
µε δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας µέσα
στο ∆ηµαρχείο. Όλα ξεκίνησαν µετά τη σιγή ενός
λεπτού στη µνήµη των θυµάτων των πληµµυρών.
Τότε, ο επικεφαλής της µειοψηφούσας παράταξης
Γιώργος Σαµπάνης, κατηγόρησε τη ∆ήµαρχο Μάν-
δρας ότι ήταν απούσα, αναφέροντας πως θα έπρε-
πε να δώσει το «παρών» στη συνεδρίαση κατά την
οποία τιµήθηκαν οι νεκροί της περιοχής, παρουσία
επίτιµων προσκεκληµένων.

Οι δηµοτικοί σύµβουλοι αντέδρασαν έντονα,
υποστηρίζοντας ότι η ∆ήµαρχος βρισκόταν σε
αποστολή καταγραφής των προβληµάτων και
πως ήταν καθ’ οδόν προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο. 

Τα µέλη της πλειοψηφούσας παράταξης κατ-
ηγόρησαν τον κ. Σαµπάνη ότι κάνει αντι-
πολίτευση εν µέσω δυσκολιών.

Με την παρέµβαση των ψυχραιµότερων
επανήλθε η ηρεµία, ενώ δήµαρχοι άλλων
πόλεων, όπως ο κ. Πατούλης και ο κ. Παχατο-
υρίδης, που ήταν παρόντες, υποσχέθηκαν ότι
θα βρίσκονται στο πλευρό του δήµου καθ όλη
τη διάρκεια του χειµώνα, βοηθώντας µε κάθε
µέσο τους πληγέντες.



10-θριάσιο Πέµπτη 23 Νοεµβρίου 2017 

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΣΑµεΑ: Επιστολή αγανάκτησης σε Τσίπρα
-Κανένα µέτρο στήριξης των πληγέντων αναπήρων από τη θεοµηνία

Την αγανάκτησή της για την παν-
τελή έλλειψη πρόσθετων µέτρων
για τα άτοµα µε αναπηρία προ-

κειµένου αντιµετωπίσουν τις καταστροφ-
ές που υπέστησαν από την πρόσφατη
θεοµηνία εκφράζει η ΕΣΑµεΑ µε επιστο-
λή της στον πρωθυπουργό.

Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρία τονίζει ότι αντί για πρόσθετα
µέτρα στην τροπολογία που κατατέθηκε
στη Βουλή, δεν έχει γίνει καµία αναφορά
προς τις οικογένειες αυτές.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της,
τα άτοµα µε αναπηρία, χρόνιες παθήσεις
και οι οικογένειες που έχουν στη φρον-
τίδα τους άτοµα µε βαριά αναπηρία, είναι
οι πρώτοι που θίγονται σε καταστάσεις
εκτάκτου ανάγκης, όπως φυσικές καταστροφές, σεισµούς, πληµµύρες λόγω ακραίων καιρικών φαινοµένων κ.α.

Αντί για πρόσθετα µέτρα στήριξης, στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, δεν έχει γίνει καµία αναφορά στις
οικογένειες αυτές.Η ΕΣΑµεΑ ζητά επιτακτικά να παρθούν άµεσα µέτρα, όπως αυτά που περιγράφονται στην επιστο-
λή προς τον πρωθυπουργό. Ενδεικτικά:

Πλήρης αποκατάσταση από τον ΕΟΠΥΥ όλου του ιατρικού εξοπλισµού, όπως τεχνικά βοηθήµατα, µηχανήµατα,
αναπηρικά αµαξίδια κ.α, που καταστράφηκαν από τις πληµµύρες, χωρίς καµία οικονοµική συµµετοχή των δικαιούχων.

Μηδενική συµµετοχή των ασφαλισµένων µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που έχουν πληγεί από τις πληµµύρες
και των µελών των οικογενειών τους στα συνταγογραφούµενα φάρµακα και στα τεχνικά βοηθήµατα, στα είδη ειδικής
διατροφής και τις βιταµίνες.

∆ιπλασιασµός του επιδόµατος που λαµβάνουν τα άτοµα µε αναπηρία που έχουν πληγεί, για χρονική περίοδο του-
λάχιστον 6 µηνών.

Στις πληγείσες επιχειρήσεις, στις οποίες ο ιδιοκτήτης τους έχει αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ή είναι γονιός παιδιού
µε αναπηρία, να υπάρξει προσαύξηση 50% στην οικονοµική ενίσχυση που θα καταβληθεί.

Τα άτοµα µε αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους γνωρίζουν πολύ καλά τι θα πει άνιση µεταχείριση,
αποκλεισµός, φτώχεια και ζητούν το αυτονόητο: προστασία από την ελληνική Πολιτεία, σε περιόδους κρίσεων, κατα-
λήγει στην επιστολή της προς τον πρωθυπουργό η ΕΣΑµεΑ.

ΠΠΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  22001188
Κοινωνικό µέρισµα: Κατά µέσο όρο 483 ευρώ σε 1.4 εκατ. νοικοκυριά

Τ
α ακρι βή ποσά του κοι νωνι κού µερί σµατος που κατά µέσο όρο θα εί ναι  483 ευρώ και  τα
οποί α θα χορηγηθούν στο 1/3 του πληθυσµού της χώρας, δηλαδή σε περι σσότερους από 3,4
εκατ. πολί τες, περι γράφει  αναλυτι κά το τελι κό σχέδι ο του προϋπολογι σµού, που κατα-

τέθηκε  στη Βουλή. Συνολι κά το κοι νωνι κό µέρι σµα θα κοστί σει  720 εκατ. ευρώ
Οι  δι και ούχοι  του κοι νωνι κού µερί σµατος εκτι µώνται  σε 1.459.834 νοι κοκυρι ά, ενώ το µέσο ύψος

του µερί σµατος εκτι µάται  σε 483 ευρώ ανά νοι κοκυρι ό. Ει δι κότερα, το µέσο ύψος του µερί σµα-
τος ανέρχεται  σε 610 ευρώ γι α τα επι λέξι µα νοι κοκυρι ά που υπάγονται  στην πρώτη κατηγορί α,
µε τα αντί στοι χα ποσά γι α τα νοι κοκυρι ά της δεύτερης και  της τρί της κατηγορί ας να εκτι µώνται
σε 547 ευρώ και  403 ευρώ. Ο συνολι κός αρι θµός των µελών των δι και ούχων νοι κοκυρι ών ανέρχε-

ται  σε 3.472.734 άτοµα, αρι θµός που αντι στοι χεί  στο 32% του πληθυσµού της χώρας. 
Τα νοι κοκυρι ά που δι και ούνται  το κοι νωνι κό µέρι σµα δι ακρί νονται  σε κατηγορί ες, αναλόγως του συνολι κού ι σοδύναµου ει σοδή-

µατός τους. Το ει σόδηµα του νοι κοκυρι ού ορί ζεται  ως το συνολι κό ει σόδηµα, πραγµατι κό ή τεκµαρτό, όλων των µελών του νοι κοκυρ-
ι ού και  από οποι αδήποτε πηγή, όπως προκύπτει  από τι ς ∆ηλώσει ς Φορολογί ας Ει σοδήµατος του φορολογι κού έτους 2016. Υπο-
λογί ζεται  προ φόρων και  µετά την καταβολή των ει σφορών κοι νωνι κής ασφάλι σης και  περι λαµβάνει  το σύνολο των ει σοδηµάτων
που απαλλάσσονται  από τον φόρο και  των ει σοδηµάτων που φορολογούνται  µε ει δι κό τρόπο, καθώς και  κάθε µορφή επι δοµάτων
και  λοι πών χρηµατι κών µεταβι βάσεων.

Πέραν του ει σοδηµατι κού κρι τηρί ου, η εκπλήρωση των προϋποθέσεων γι α τη χορήγηση του µερί σµατος περι λαµβάνει  και  συγκε-
κρι µένα όρι α γι α την αξί α της ακί νητης περι ουσί ας. Επι πλέον κρι τήρι α που τί θενται  αφορούν στο ύψος των καταθέσεων των µελών
του νοι κοκυρι ού σε πι στωτι κά ι δρύµατα, στην µη κατανάλωση αγαθών πολυτελεί ας και  στην µόνι µη και  νόµι µη δι αµονή στη χώρα
κατά τα πέντε τουλάχι στον τελευταί α έτη, καθώς και  στην ύπαρξη χρόνου ασφάλι σης τουλάχι στον ενός µήνα σε οποι ονδήποτε φορέα
κύρι ας ασφάλι σης.

ΠΠώώςς  θθαα  λλεειιττοουυρργγήήσσοουυνν  
τταα  κκαατταασσττήήµµαατταα  εεννόόψψεειι  
ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν

Τη λειτουργία των καταστηµάτων κατά τις Κυριακές, 17,
24 και 31 ∆εκεµβρίου, προτείνει ο Εµπορικός Σύλλογος
Αθηνών, στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου.

Συγκεκριµένα για τις καθηµερινές, από την Παρασκευή, 15
∆εκεµβρίου, µέχρι και την Παρασκευή, 29 ∆εκεµβρίου, προτείνε-
ται ωράριο από τις 9 το πρωί µέχρι τις 9 το βράδυ, για τα Σάβ-
βατα, 9 το πρωί µε 6 το απόγευµα και για τις Κυριακές 17, 24 και
στις 31 ∆εκεµβρίου προτείνεται ωράριο από τις 11 το πρωί µέχρι
τις 6 το απόγευµα.

Στις 25 και 26 ∆εκεµβρίου καθώς και στις 2 Ιανουαρίου τα κατα-
στήµατα θα παραµείνουν κλειστά.

Ανατίναξαν ΑΤΜ στην Κόρινθο 
-Πήραν άγνωστο χρηµατικό ποσό

Έκρηξη σε µηχάνηµα αυτόµατης ανάληψης χρηµάτων
προκάλεσαν άγνωστοι δράστες, στα Λουτρά Ωραίας
Ελένης, στην Κορινθία.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε πληροφορίες, οι άγνωστοι δράστες
προσέγγισαν περίπου στις 3 τα ξηµερώµατα το µηχάνηµα, που
ήταν εγκατεστηµένο σε χώρο στάθµευσης δίπλα από εµπορικό
κέντρο.

Στη συνέχεια προκάλεσαν έκρηξη, πήραν µέσα από το µηχάν-
ηµα άγνωστο µέχρι τώρα χρηµατικό ποσό και έσπευσαν να εξα-
φανιστούν.

Ο θόρυβος που προκλήθηκε από την έκρηξη, αναστάτωσε
τους κατοίκους, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνοµία. 

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττοονν
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  
σσττηη  θθέέσσηη  ΦΦαακκάά  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  33..117700ττµµ

ΜΜεε  22  οοιικκήήµµαατταα  110000  ττµµ  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  χχρρήήσσηη    66997722008855333366

ΠΠωωλλεείίττααιι  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
ΠΠωωλλεείίττααιι  ππλλυυννττήήρριιοο  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ((ΟΟδδόόςς

ΑΑλλκκιιββιιάάδδοουυ  2299))..  ΚΚοοµµππλλέέ  ααππόό  εεξξοοππλλιισσµµόό  ––  έέττοοιιµµοο  ––  µµεε  ττεερράά--
σσττιιοο  ππεελλααττοολλόόγγιιοο..  66994444666622113388
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Ο κ. Παραδιάς επεσήµανε την ανάγκη άµεσης νοµοθε-
τικής παράτασης της προθεσµίας αυτής έως τουλάχιστον
την 20ετία της έκτακτης χρησικτησίας του Αστικού Κώδι-
κα, ώστε να µην πάσχει από αντισυνταγµατικότητα η δια-
δικασία της αφαίρεσης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας
από αυτούς που για οποιοδήποτε λόγο δεν τη δήλωσαν.
Σηµείωσε ακόµη ότι ενώ η σχετική νοµοθεσία προβλέπει
αποζηµίωση των ιδιοκτητών που θα χάσουν την περιου-
σία τους από τη διαδικασία αυτή, στον προϋπολογισµό
του κράτους  δεν προβλέπεται κανένα σχετικό κονδύλι,
πράγµα που σηµαίνει ότι πρακτικά δεν υφίσταται ούτε η
δυνατότητα αποζηµίωσης.

Για το θέµα της δήµευσης των περιουσιών «αγνώστου
ιδιοκτήτη» ο κ. Χρήστος ∆ηµητριάδης, αντιπρόεδρος της
Ένωσης Άµισθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος, τόνισε ότι
η οριστικοποίηση των αρχικών κτηµατολογικών εγγρα-
φών και το «αµάχητο τεκµήριο» δήµευσης της ιδιοκτησίας
ξεκίνησε αθόρυβα να εφαρµόζεται, παρά τις αντίθετες
υποσχέσεις.

Το κτηµατολογικό µας σύστηµα αντί να προστατεύει
την ιδιοκτησία, όπως θα ώφειλε, την υπονοµεύει, αφού
δέχεται και θα εφαρµόζει πλέον την «ηλεκτρονική χρησικ-
τησία» και την «ηλεκτρονική δήµευση» των ιδιωτικών ακι-
νήτων! 

Ο θεσµός των υποθηκοφυλακείων συνέχισε να πλήττε-
ται µε την πληµµελώς προετοιµασµένη και µη λειτουργική
εµµισθοποίηση 20 υποθηκοφυλακείων χωρίς προϊστάµε-
νο νοµικό και µε τη συνεχή, από το 2010, µη προκήρυξη
διαγωνισµών νέων υποθηκοφυλάκων. 

Η  "δολοφονία χαρακτήρων" κατά των υποθηκοφυλά-
κων επιχειρεί την βίαιη φίµωσή τους και καταστολή κάθε
αντίδρασης. 

Ο δε εξαγγελθείς «ενιαίος φορέας» Κτηµατολογίου
χωρίς εποπτεία του Υπ. ∆ικαιοσύνης, απειλεί να κατα-
στρέψει ό,τι έχει µείνει θεσµικά όρθιο στην κατοχύρωση
της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.

Στις εργασίες του συνεδρίου, που πραγµατοποιήθηκε
στο πλαίσιο του 20ού Πολυσυνεδρίου FORUM
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κεντρικό ζήτηµα αποτέλεσαν οι κυοφορ-
ούµενες αλλαγές στις αντικειµενικές αξίες και τον ΕΝΦΙΑ.
Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙ∆Α σηµείωσε ότι κάθε αλλαγή στη
φορολογία κεφαλαίου τα τελευταία χρόνια γίνεται προς το
χειρότερο και επανέλαβε τη θέση της ΠΟΜΙ∆Α για την
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την επιβολή ενός και µόνον
δίκαιου ετήσιου φόρου κατοχής, και όχι τριών όπως είναι
σήµερα ο ΕΝΦΙΑ, ο συµπληρωµατικός του και το ΤΑΠ, 

χωρίς εξαιρέσεις και απαλλαγές, µε συντελεστές που
θα είναι ανεκτοί από τους φορολογούµενους και δεν θα 

οδηγούν στην οικονοµική τους εξόντωση όπως
συµβαίνει τώρα.

Εξέφρασε δε την απογοήτευση των ιδιοκτητών για την
απόρριψη της πρότασης να διαγραφεί για όλους τους
φορολογούµενους η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ 2017 µε
χρηµατοδότηση του µέτρου από το κοινωνικό µέρισµα.

Το σύνολο των θεµάτων που απασχολούν τους ιδιοκτή-
τες ακινήτων ανέλυσαν εξάλλου οι κ.κ. Ορέστης Σεϊµένης,
Οικονοµολόγος-Φοροτεχνικός - Συγγραφέας, Νικόλαος
Παπάκος, Πρόεδρος ∆ικηγορικού Συλλόγου Πατρών,
µέλος του ∆.Σ της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχα-
ΐας (Ε.Ι.Α.Ν.Α), Κυριακή Αθανασιάδη, ∆ικηγόρος, Πρόε-
δρος της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαΐας
(Ε.Ι.Α.Ν.Α), ειδική Γραµµατέας της Π.ΟΜ.Ι∆.Α., Πανα-
γιώτης Τσακανίκας, ∆ικηγόρος Πατρών ο οποίος αναφέρ-
θηκε στη διαδικασία ανάρτησης και κύρωσης των
δασικών χαρτών και Νίκος Κεχαγιάογλου, υπεύθυνος
προγράµµατος ασφάλισης κτιρίων µελών ΠΟΜΙ∆Α, ο
οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη ασφάλισης των κτιρίων
κατά των κινδύνων που τα απειλούν , η οποία αναδείχθη-
κε για µια φορά ακόµη από τα πρόσφατα δραµατικά
γεγονότα στη ∆υτική Αττική. Μεταξύ άλλων αναλύθηκαν οι
εξελίξεις σε σχέση µε τα εξής θέµατα:

-∆ασικοί χάρτες, διαδικασία εκδίκασης ενστάσεων και
λειτουργίας Επιτροπών.

-Νέος πολεοδοµικός νόµος. Νοµιµοποίηση αυθαιρέ-
των, Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου,

-Ανάγκη ενεργειακής & λειτουργικής αναβάθµισης των
υπαρχόντων κτιρίων.

-Εµπορικές µισθώσεις και µισθώσεις κατοικιών, αντι-
µετώπιση δύστροπων ενοικιαστών.

-∆ιαχείριση πολυκατοικιών, µονοµερής αυτονόµηση
από την κεντρική θέρµανση.

-Πρόγραµµα «οµαδικής» ασφάλισης κτιρίων µελών
ΠΟΜΙ∆Α-INTERAMERICAN.

Ο πίνακας των 111 κτηµατολογικών γραφείων όπου τα
αδήλωτα ακίνητα περιέρχονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο
µέχρι και εντός του εποµένου έτους.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία
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- ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

ΟΟ  υυππεεύύθθυυννοοςς  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  αασσφφάάλλιισσηηςς  κκττιιρρίίωωνν  µµεελλώώνν  ΠΠΟΟΜΜΙΙ∆∆ΑΑ,,
ααννααφφέέρρθθηηκκεε  σσττηηνν  ααννάάγγκκηη  αασσφφάάλλιισσηηςς  ττωωνν  κκττιιρρίίωωνν  

κκααττάά  ττωωνν  κκιιννδδύύννωωνν  πποουυ  τταα  ααππεειιλλοούύνν  ,,  
ηη  οοπποοίίαα  ααννααδδεείίχχθθηηκκεε  γγιιαα  µµιιαα  φφοορράά  αακκόόµµηη  ααππόό  τταα  ππρρόόσσφφαατταα  

δδρρααµµααττιικκάά  γγεεγγοοννόότταα  σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή..
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ
ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ

ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ
∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..  66997722772288330000

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΣΟΦΙΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΙΡΕΚΙ∆Η
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΧΕΙΜΩΝΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΛΙΚΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ 

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΣΣτταα  1100  εεκκααττ..  εευυρρώώ  
το κόστος για τις ασφαλιστικές
από τις ζηµιές στη Μάνδρα

Στα 10 εκατοµµύρια ευρώ εν δέχ εται ν α
φτάσει, συν ολικά, το κόστος που θα
κληθούν  ν α αποζηµιώσουν  οι ασφαλιστικές

στους πληγέν τες της περιοχ ής της Μάν δρας, για
ζηµιές του κλάδου ασφάλισης περιουσίας και
αυτοκιν ήτου, σύµφων α µε τις πρώτες πληροφορίες
από τους µεσίτες αν τασφάλισης.

Όπως αν αφέρει σχ ετικό ρεπορτάζ που
δηµοσιεύεται στην  ηλεκτρον ική σελίδα NextDeal,
µεγαλύτερη ζηµιά, σύµφων α πάν τα µε πηγές της
ασφαλιστικής αγοράς, φαίν εται ν α έχ ουν  υποστεί
οι εγκαταστάσεις της Johnson & Johnson Hellas,
στην  οποία όµως η ελλην ική ασφαλιστική αγορά
έχ ει σχ εδόν  µηδεν ικό µερίδιο καθώς η εταιρία είν αι
αν τασφαλισµέν η στο εξωτερικό.

Ακόµη σηµειών εται ότι σε αυτό το στάδιο, οι
µεσίτες αν τασφαλίσεων  δεν  έχ ουν  ακόµα
αν αγγελίες ζηµιών  που ν α εν εργοποιούν  τις
αν αλογικές ή µη αν αλογικές αν τασφαλιστικές
συµβάσες τους καθώς δεν  έχ ουν  καταγραφεί όλες
οι ζηµιές. Αυτό συµβαίν ει, διότι δεν  είν αι
προσβάσιµοι όλοι οι χ ώροι από τους
πραγµατογν ώµον ες και τους εκτιµητές των  ζηµιών .

Σύµφων α πάν τως µε τον  Ερρίκο Μοάτσο,
πρόεδρο της Επιτροπής Περιουσίας της Εν ωση
Ασφαλισιτκών  Εταιρειών  Ελλάδος, µετά από δύο
περίπου εβδοµάδες θα έχ ουµε τις πρώτες πιο
σιγουρες εκτιµήσεις για το µέγεθος των  ζηµιών ,
όταν  και θα σταλούν  σχ ετικά ερωτηµατολόγια από
την  ΕΑΕΕ στις ασφαλιστικές εταιρίες, για ν α γίν ει η
καταγραφή των  αν αγγελιών  απαιτήσεων  από τους
ασφαλισµέν ους.

Οι ασφαλιστές εκτιµούν  πως οι περισσότερες
ζηµιές θα είν αι για αποθήκες, logistics και
επιχ ειρήσεις καθώς οι κατοικίες στην  πλειοψηφία
τους δεν  διαθέτουν  ασφαλιστικές καλύψεις, εκτός
από σπίτια που είν αι αγορασµέν α µε δάν ειο, όπου
η κάλυψη είν αι σχ εδόν  πάν τα απαραίτητη.
Επίσης, και στον  κλάδο αυτοκιν ήτου οι
ασφαλισµέν ες ζηµιές θα είν αι λίγες καθώς τα
περισσότερα οχ ήµατα περιορίζον ται µόν ο στην
υποχ ρεωτική από το ν όµο κάλυψη αστικής
ευθύν ης, κυρίως λόγω κόστους.

∆
ιαβεβαιώσεις για αυστηροποίηση των
κυρώσεων σε όσους εµποδίζουν τη διε-
νέργεια πλειστηριασµών, παρείχαν στο

προεδρείο των συµβολαιογράφων οι υπουργοί
∆ικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, ∆ηµοσίας
Τάξεως, Νίκος Τόσκας, και  Οικονοµικών,
Ευκλείδης Τσακαλώτος. 

Οι εκπρόσωποι των συµβολαιογράφων θα
µεταφέρουν στους συλλόγους τις διαβεβαιώσεις
αυτές την ερχόµενη εβδοµάδα, προκειµένου να
αποφασίσουν αν θα τερµατίσουν την αποχή από
πλειστηριασµούς.

Μετά τη σύσκεψη, ο Σταύρος  Κοντονής εµφ-
ανίστηκε βέβαιος ότι στις 29 του µήνα θα κάνει
«πρεµιέρα» η πλατφόρµα των ηλεκτρονικών πλει-
στηριασµών, λέγοντας ότι  οι  κυβέρνηση και
συµβολαιογράφοι «τα βρήκαν». Αλλά και ο πρόε-
δρος των Συµβολαιογράφων Γιώργος Ρούσκας
δήλωσε πως «είναι κοινή πεποίθηση όλων ότι οι
ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί θα ξεκινήσουν στις
29 του µήνα».

Οι εκπρόσωποι των συµβολαιογράφων έδειξαν
κατ’αρχήν ικανοποιηµένοι από τις προτάσεις της
κυβέρνησης. 

Αναγνώρισαν όµως ότι πέραν των αυστηρότερ-
ων κυρώσεων που θα αποφασιστούν (αυτεπάγγε-
λτη δίωξη, αυτόφωρο κλπ) «οι  κίνδυνοι της  δου-
λειάς» παραµένουν. 

Η διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηρια-
σµών δεν θα γίνεται στα ειρηνοδικείο, όπως είχε
κατ’αρχήν συζητηθεί.

Έκθετοι σε κινδύνους παραµένουν όµως και οι
δικαστικοί επιµελητές, αν και δεν συµµετείχαν
στην ίδια σύσκεψη εκπρόσωποί τους.

Λύση αναζητείται πάντως ακόµα και στο αν θα
πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί
3 ηµέρες την εβδοµάδα όπως προβλέπει η
συµφωνία µε τους δανειστές ή αν αυτό εναπόκει-
ται  να αποτελέσει  αντικείµενο συνεννόησης
µεταξύ συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελ-
ητών.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Μετά από συνάντηση µελών του ∆.Σ. του
Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθη-
νών, Πειραιώς, Αιγαίου και ∆ωδεκανήσων µε τον
υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρ-
ωπίνων ∆ικαιωµάτων, κ. Σταύρο Κοντονή, τον
υπουργό Οικονοµικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
και τον αν. υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ.
Νικόλαο Τόσκα, η οποία έλαβε χώρα στο υπουρ-
γείο Οικονοµικών σήµερα την 15 Νοεµβρίου
2017, έγιναν αποδεκτά τα εξής:

- Ως προς το ζήτηµα της ασφάλειας των συµβο-
λαιογράφων και της οµαλής διενέργειας των πλει-
στηριασµών, προωθείται νοµοθετική ρύθµιση
από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για την τροποποίηση
των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.

- Συµφωνήθηκε η σύσταση οµάδας εργασίας µε
τη συµµετοχή εκπροσώπων του Συµβολαιογραφ-
ικού Συλλόγου και των συναρµόδιων Υπουρ-
γείων, η οποία θα υποβάλλει προτάσεις προς την
κατεύθυνση της βελτίωσης του νοµοθετικού
πλαισίου µε σκοπό τη διασφάλιση της οµαλής διε-
νέργειας των πλειστηριασµών. Η λειτουργία και
διαχείριση των ηλεκτρονικών συστηµάτων πλει-
στηριασµών, καθώς και επιµέρους αιτήµατα και
τεχνικά ζητήµατα, όπως αυτό της ψηφιακής υπο-
γραφής υποψήφιων πλειοδοτών για τον έλεγχο
της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας, θα συζητηθ-
ούν στο πλαίσιο της ως άνω οµάδας εργασίας.

- Κατά τη διενέργεια των πρώτων ηλεκτρονικών
πλειστηριασµών στις 29/11, αλλά και εφεξής, θα
υπάρχει εποπτεία της λειτουργίας των ηλεκτρο-
νικών συστηµάτων  πλειστηριασµών από το αρµό-
διο Τµήµα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφά-
νειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.

Η συνάντηση διεξήχθη σε κλίµα συνεργασίας
και σχηµατίσθηκε κοινή πεποίθηση ότι θα υπάρ-
ξει άµεση λύση στο ζήτηµα της διενέργειας των
πλειστηριασµών».

Αυτεπάγγελτη δίωξη σε όσους προσπαθούν 
να εµποδίσουν τους πλειστηριασµούς
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Ενοικιάζεται ισόγειος 
επαγγελµατικός χώρος

(160τµ) στο κέντρο 
του Ασπροπύργου (Κολοκο-

τρώνη & Υψηλάντου). ∆ιαµορ-
φωµένος χώρος µε αυτόνοµη

θέρµανση, µεγάλο 
περιβάλλοντα χώρο.

Τηλ. 6973823418
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

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

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο δια-
µέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)

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

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος. Τηλέφ-
ωνα210-5572695,
6932215870

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

ΖΗΤΟΥΝ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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99--1100//1122  ∆∆ΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  
--  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΥΥΜΜΦΦΑΑΛΛΙΙΑΑ  --  ΕΕΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ--  ΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗΤΤΕΕΡΡΟΟ--  ΒΒΥΥΤΤΙΙΝΝΑΑ

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΙΙΝΝΩΩΝΝ  
ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΡΡΟΟΝΝ  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  7755€€

1166--1177//1122  ΜΜΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  --  ΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑΛΛΑΑ
--  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΑΑMMAALLIIAA  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ

∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΥΥΛΛΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  6655€€  ((ππααιιδδιιάά  11--44  εεττώώνν  δδωωρρεεάάνν  ))

Σύµφωνα µε την Υπηρεσία για τους Ωκεανούς και την Ατµόσφαιρα των ΗΠΑ

ΤΤρροοππιικκόό  φφααιιννόόµµεεννοο  ηη  φφοοννιικκήή  κκααττααιιγγίίδδαα  σσττηη  ∆∆..  ΑΑττττιικκήή

Ως ένα τροπικό φαινόµενο χαρακτηρίζει την καταιγίδα που έπληξε την ∆υτική Αττική, προκαλώντας το θάνα-
το 21 ανθρώπων και εκτεταµένες καταστροφές η Υπηρεσία για τους Ωκεανούς και την Ατµόσφαιρα των
ΗΠΑ.

Όπως ανακοίνωσε η αµερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατµόσφαιρας (National Oceanic and
Atmospheric Administration, NOAA) µια «σπάνια οιονεί τροπική καταιγίδα», η οποία δηµιουργήθηκε στα ύδατα
της Μεσογείου και ανέπτυξε µάλιστα ένα «µάτι» σαν κυκλώνας, ήταν η καταιγίδα που έπληξε την ∆υτική Αττική,
όπως µεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg και περιλάµβανε ένα τείχος νεφών, όπως οι τυφώνες.

Η καταιγίδα, η οποία ονοµάσθηκε Numa από το Ινστιτούτο Μετεωρολογίας του Ελεύθερου Πανεπιστηµίου
του Βερολίνου, είχε τόσο τροπικά όσο και υποτροπικά χαρακτηριστικά, γεγονός που την καθιστά υβριδική
καταιγίδα.

Τα τροπικά συστήµατα συνήθως δεν µπορούν να αναπτυχθούν στη Μεσόγειο, επειδή η θάλασσα είναι αρκε-
τά ρηχή και δεν υπάρχουν επαρκείς ανοικτές υδάτινες εκτάσεις ώστε οι καταιγίδες να µπορούν να ενισχυθούν.

Αν και οι καταιγίδες αυτές συχνά αποκαλούνται «medicanes» --ένας συνδυασµός των λέξεων Mediterranean
hurricanes (µεσογειακοί κυκλώνες)--, λίγες αγγίζουν πράγµατι την ισχύ ενός κυκλώνα, σύµφωνα µε τον Μποµπ
Χένσον, µετεωρολόγο στην υπηρεσία προγνώσεων Weather Underground. 

Όµως το ισχυρό χαµηλό βαροµετρικό τους, τους επιτρέπει να παίρνουν τροπικά χαρακτηριστικά, δήλωσε ο
Χένσον, σύµφωνα µε το Bloomberg.

Στην ανάληψη δράσης, προκει-
µένου «να τεθεί ένα τέλος στη
λεγόµενη "πολιτική περιορι-

σµού"» των προσφύγων στα ελληνι-
κά νησιά, ζήτησαν από την ελληνική
κυβέρνηση είκοσι Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, µέσω κοινού δελτίου
Τύπου που εξέδωσαν χθες. 

Οι ΜΚΟ επισηµαίνουν ότι η εν
λόγω πολιτική «εξαναγκάζει  τους
αιτούντες άσυλο που καταφτάνουν στα
ελληνικά νησιά να παραµένουν σε
συνωστισµένες, µη ασφαλείς εγκατα-
στάσεις», γεγονός που εγείρει
«επείγουσες ανησυχίες µε τον
χειµώνα προ των πυλών».

Επίσης, καταγγέλλουν επιδει -
νούµενες συνθήκες παραµονής των
προσφύγων στα νησιά: χιλιάδες άνθ-

ρωποι, ανάµεσα στους οποίους
γυναίκες µόνες και  παιδιά πολύ
µικρής ηλικίας, ζουν σε καλοκαιρινές
σκηνές, υπό επιδεινούµενες καιρι-
κές συνθήκες, ενώ πολλές γυναίκες
αναγκάζονται να µοιράζονται τη σκηνή
τους µε ξένους άνδρες, διακιν-
δυνεύοντας την ασφάλειά τους.

Σηµειώνουν επιπροσθέτως ότι ,
εάν και η ελληνική κυβέρνηση µετέφ-
ερε τον τελευταίο µήνα 2.000 άτοµα
από τη Σάµο και τη Λέσβο στην ηπει-
ρωτική χώρα, το µέτρο αυτό δεν επα-
ρκεί, καθώς ως τις 20 Νοεµβρίου τα
κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης
στη Λέσβο, τη Σάµο και τη Χίο φιλο-
ξενούσαν 7.000 άτοµα πάνω από τη
χωρητικότητά τους (10.925 άτοµα δια-
µένουν σε εγκαταστάσεις µε χωρη-

τικότητα 3.924 ατόµων).
Καθώς η παραπάνω πολιτική εφα-

ρµόζεται στο πλαίσιο της Συµφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας, οι  οργανώσεις
τονίζουν την ευθύνη της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής και  των κρατών-
µελών της ΕΕ να αντιµετωπίσουν την
κατάσταση στα ελληνικά νησιά. Εξάλ-
λου, οι οργανώσεις απηύθυναν επι-
στολές στους πρεσβευτές των
κρατών µελών της ΕΕ στην Ελλάδα,
προτρέποντας τους να καλέσουν
άµεσα την ελληνική κυβέρνηση να
καταργήσει την πολιτική περιορι-
σµού.

Την κοινή ανακοίνωση υπογράφ-
ουν οι  οργανώσεις ActionAid,
Advocates Abroad, Aίτηµα, ∆ιεθνής
Αµνηστία, Άρσις, Care International,
Κάριτας Ελλάς, Danish Refugee
Counci l  Greece, Ελληνικό
Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες,
Ελληνικό Φόρουµ Προσφύγων,
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συµφ-
ωνιών του Ελσίνκι, Help Refugees,
Human Rights Watch, International
Rescue Committee, Jesuit Refugee
Service, Lesbos Legal  Center,
Oxfam, Praksis, SolidarityNow και
Terre des hommes.

SSOOSS  ααππόό  2200  ΜΜΚΚΟΟ  γγιιαα  ττοουυςς  
ππρρόόσσφφυυγγεεςς  εεννόόψψεειι  χχεειιµµώώνναα

Ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να µπει 
τέλος στην πολιτική περιορισµού


