
ΑΑππεερργγίίαα  εερργγααζζοοµµέέννωωνν
σσήήµµεερραα  σσττοουυςς  ∆∆ήήµµοουυςς::  
Στην απεργιακή κινητοποίηση δύναται να

µη συµµετέχουν οι εργαζόµενοι των ∆ήµων
της ∆υτικής Αττικής, προκειµένου να 

βοηθούν τους δοκιµαζόµενους κατοίκους 

ΤΤΙΙ  ΕΕΙΙΠΠΕΕ  ΗΗ  ΦΦΩΩΤΤΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  
ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ

Με ΑΜΚΑ και Με ΑΜΚΑ και IBANIBAN
η ηλεκτρονική αίτησηη ηλεκτρονική αίτηση

- Τι θα πρέπει να κάνουν 
οι φιλοξενούµενοι

ΟΑΕ∆: ∆ιευκόλυνση των 
πληµµυροπαθών 
εγγεγραµµένων ανέργων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:

200.000 ευρώ για
την αποκατάσταση 
σχολικών κτηρίων 

σε Μάνδρα 
& Νέα Πέραµο

Αρ. Φύλλου 3317 Τετάρτη 22 Νοεµβρίου 2017 Έτος 23ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ê.2239

ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληηςς::««ΗΗ  κκαα  ΠΠεερριιφφεερρεειιάάρρχχηηςς  ππλλέέοονν  
ννιιώώθθεειι  σσττοο  ππεεττσσίί  ττηηςς  όόττιι  οοιι  µµεεγγααλλοοσσττοοµµίίεεςς  κκααιι  τταα

ψψέέµµαατταα  έέχχοουυνν  πποολλύύ  κκοοννττάά  πποοδδάάρριιαα»»

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΞΞεεκκιιννάά  ηη  33ηη  ππεερρίίοοδδοοςς
υυπποοββοολλήήςς  γγιιαα  ττηη  δδρράάσσηη::  

«Ενίσχυση της 
Αυτοαπασχόλησης

Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης» (Β  ́Κύκλος)

ΣΣττοουυςς  2211  οοιι  ννεεκκρροοίί  
ααππόό  ττιιςς  ππλληηµµµµύύρρεεςς

ΕΕννττοοππίίσσττηηκκεε  οο  3300χχρροοννοοςς  ΣΣωωττήήρρηηςς  
ΠΠίίννηηςς  ααππόό  τταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα
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ΤΙ Ε∆ΕΙΞΑΝ ΤΑ ΡΑΝΤΑΡ
ΞΞεεππέέρραασσεε  τταα  220000

χχιιλλιιοοσσττάά  σσεε  έέξξιι  ώώρρεεςς  
ηη  ββρροοχχόόππττωωσσηη  

σσττοο  όόρροοςς  ΠΠααττέέρρααςς
Στην Ελευσίνα το µέσο ύψος

 της συνολικής ετήσιας βροχής 
είναι 373 χιλιοστά, τα 59 χιλιοστά 

πέφτουν τον Νοέµβριο

Τραπεζικό 
λογαριασµό για τους 
χιλιάδες πληγέντες

άνοιξε ο ∆ήµος 
Μάνδρας-Ειδυλλίας
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Tετάρτη 22 Νοεµβρίου 2017 

Ασπρόπυργος

Καπάτου Μαρία Γ. 
Αγίου ∆ηµητρίου 9 & Αχαρνών, 2105578420

Ελευσίνα

Σκανδάλη Ειρήνη ∆.
Ηρώων Πολυτεχνείου 6, Μαγούλα, 

2105558491
Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτήριος 
Ν. Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Aχαρνές
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΕΡ∆Ε

Αγίου ∆ιονυσίου 36, 2102441644

Άνω Λιόσια

Καµπόλη Αικατερίνη Ι. Μητροπόλεως 52 
& Κανελλοπούλου 2, 2102475608

Χαϊδάρι
Κορέλης Εµµανουήλ Γ. Χίου 26 & Στρατάρχου 

Καραϊσκάκη- Πλατεία Ηρώων,
2105323330

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά  

Η θερµοκρασία από 12 έως 20
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βαλέριος, Βαλεριανός, Βάλιος, Βαλέρια, Βαλεριάνα,

Βάλια,Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια
Φιλήµων, Φιλήµονας, Φιληµονή, Φιληµόνα,

ΣΣττοουυςς  2211  οοιι  ννεεκκρροοίί  ααππόό  ττιιςς  ππλληηµµµµύύρρεεςς
ΕΕννττοοππίίσσττηηκκεε  οο  3300χχρροοννοοςς  ΣΣωωττήήρρηηςς  ΠΠίίννηηςς  
ααππόό  τταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα

Τ
όσες ζωές, τόσο άδικα σε
αυτήν την απίστευτη τρα-
γωδία, που κατάπιε στην κυρ-

ιολεξία τα όνειρα, τις ελπίδες και το
βιος εκατοντάδων οικογενειών.   
Η αντρική σορός που εντοπίστηκε
το πρωί της Τρίτης στο αµαξοστά-
σιο της Μάνδρας -το 21ο θύµα της
φονικής κακοκαιρίας ανήκει στον
30χρονο Σωτήρη Πίνη, επαγγε-
λµατία οδηγό, από τα Άνω Λιόσια, ο
οποίος είχε δηλωθεί ως αγνοούµε-
νος από την οικογένειά του.
Τα συνεργεία διάσωσης εντόπισαν
το πτώµα του άτυχου άνδρα, απέ-
ναντι από το αµαξοστάσιο του
∆ήµου Μάνδρας, κοντά στο σηµείο στο οποίο είχαν βρεθεί ακόµη δύο νεκροί το περασµένο Σάββατο.
Η σορός του βρέθηκε από συνεργεία του ∆ήµου και στη συνέχεια, η Πυροσβεστική πραγµατοποίησε πραγµατοποι-
ήθηκε επιχείρηση για την ανάσυρση. Στη συνέχεια, η σορός µεταφέρθηκε στο «Θριάσιο» όπου έγινε η διαδικασία της
ταυτοποίησης. Η πινακίδα κυκλοφορίας του εντοπίστηκε τη ∆ευτέρα, σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιοµέτρων από το
σηµείο όπου παρασύρθηκε το όχηµα από τον ορµητικό χείµαρρο.
Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισµό του τελευταίου αγνοούµενου, ενός κυνηγού.

Ξ
επέρασε τα 200 χιλιο-
στά µέσα σε έξι ώρες η
βροχόπτωση στην

πλαγιά του όρους Πατέρας,
πάνω από τη Νέα Πέραµο
και την Μάνδρα, ενώ σύµφ-
ωνα µε τους επιστήµονες του
Αστεροσκοπείου για να
εκτιµηθεί σωστά το µέγεθός
της πρέπει να ληφθεί υπ'
όψιν  ότι στη γειτον ική Ελευ-
σίνα το µέσο ύψος της συνολικής ετήσιας βροχής είναι 373
χιλιοστά, εκ των οποίων τα 59 χιλιοστά πέφτουν το Νοέµβρ-
ιο.

Σύµφωνα εξάλλου µε τα ιστορικά στοιχεία του µετεωρολογι-
κού σταθµού του ΕΑΑ στο Θησείο, το ύψος βροχής για όλο το
Νοέµβριο είναι 61 χιλιοστά.

Η ζώνη της πολύ ισχυρής βροχόπτωσης στο όρος Πατέρας,
ήταν µήκους περίπου 19 και πλάτους µόνο τεσσάρων χιλιο-
µέτρων, µε προσανατολισµό από νοτιοδυτικά προς βορειοα-
νατολικά, όπως δείχνει η ανάλυση των δεδοµένων του κιν-
ητού µετεωρολογικού ραντάρ XPOL του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών (ΕΑΑ) για την περιοχή του συµβάντος,
δείχνοντας έτσι την έκταση και την ένταση του καιρικού φαι-
νοµένου που προκάλεσε τη φον ική πληµµύρα.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Βιώσιµης
Ανάπτυξης του ΕΑΑ αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, ότι
µόλις τώρα ολοκλήρωσαν την ανάλυση των στοιχείων από το

ραντάρ που το Ινστιτούτο λειτουργεί εδώ
και αρκετά χρόν ια για ερευνητικούς σκο-
πούς, στις εγκαταστάσεις του στην Πεν-
τέλη. Στην πληµµύρα σε Μάνδρα και Νέα
Πέραµο το ραντάρ κατέγραψε το συµβάν
µε χωρική ανάλυση 150 µέτρων και χρο-
ν ική ανάλυση δύο λεπτών.

Όπως αναφέρουν οι επιστήµονες, η
χωρική κατανοµή της βροχόπτωσης
υποδεικνύει τον σηµαντικό ρόλο της
τοπογραφίας, σε συνδυασµό µε τη

νοτιοδυτική ροή. Η µεγαλύτερη ένταση της βροχής καταγρά-
φηκε µεταξύ 05:00 έως 08:00 της 15ης Νοεµβρίου.

Το ραντάρ δείχνει ότι τα τοπικά µέγιστα της βροχόπτωσης
στο όρος Πατέρας έφθασαν µέχρι τα 120 έως 140 χιλιοστά
ανά ώρα, ενώ στον πυρήνα του συµβάντος το συνολικό
ύψος της βροχής ξεπέρασε τα 200 χιλιοστά. Όπως τον ίζεται
στην ανακοίνωση, επρόκειτο για «µια πάρα πολύ ισχυρή και
σχετικά σύντοµη βροχόπτωση».

Επισηµαίνεται επίσης, ότι ο υπολογισµός αυτός της βροχό-
πτωσης συµφωνεί αρκετά καλά µε την εκτίµηση της βροχό-
πτωσης από δορυφορικά δεδοµένα (NASA, GPM IMERG),
όταν τα στοιχεία του ραντάρ XPOL του ΕΑΑ αναχθούν στη
χωρική ανάλυση των δορυφόρων.

Τονίζεται ακόµη, ότι επειδή οι δορυφόροι έχουν περιορι-
σµένη χωρική και χρον ική ανάλυση (περίπου δέκα χιλιόµετρα
και 30 λεπτά αντίστοιχα), υποεκτιµούνται τα µέγιστα της
βροχόπτωσης, ενώ υπερεκτιµάται η έκτασή της.

Τραπεζικό λογαριασµό για τους χιλιάδες πληγέντες άνοιξε ο ∆ήµος Μάνδρας
Οι χ ιλιάδες πληγέν τες στη ∆υτική Αττική και κυρίως στη Μάν δρα καλούν ται ν α ξαν αχ τίσουν  -πολλοί από το
µηδέν - το βιος που έχ ασαν  µέσα στη λάσπη.Ο ∆ήµος Μάν δρας - Ειδυλλίας, προκειµέν ου ν α εξασφαλίσει πόρο-
υς για την  αν τιµετώπιση των  άµεσων  αν αγκών  και την  παροχ ή βοήθειας προς τους πληµµυροπαθείς της πρό-
σφατης θεοµην ίας, άν οιξε Τραπεζικό λογαριασµό Βοήθειας και Αλληλεγγύης.
Τα στοιχ εία του λογαριασµού είν αι:
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ης
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 653 / 002392 - 28
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: GR 82 0110 6530 0000 6530 0239 228
ΚΩ∆ΙΚΟΣ SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ - BIC: ETHNGRAA

ΤΙ Ε∆ΕΙΞΑΝ ΤΑ ΡΑΝΤΑΡ
ΞΞεεππέέρραασσεε  τταα  220000  χχιιλλιιοοσσττάά  σσεε  έέξξιι  ώώρρεεςς  

ηη  ββρροοχχόόππττωωσσηη  σσττοο  όόρροοςς  ΠΠααττέέρρααςς
Στην Ελευσίνα το µέσο ύψος της συνολικής ετήσιας βροχής είναι 373 χιλιοστά, 

τα 59 χιλιοστά πέφτουν τον Νοέµβριο



Ο∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ.
της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας
(Κ.Ε.∆.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου επισηµαίνει,

προς όλους  τους ενδιαφερόµενους ∆ηµότες ότι, ξεκίνησε
η 3η περίοδος υποβολής για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβά-
θµιας Εκπαίδευσης» (Β΄ Κύκλος), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των πτυχιούχων τρι-
τοβάθµιας εκπαίδευσης που επιθυµούν να ασκήσουν
επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το επιστηµο-
νικό τους αντικείµενο. Το ύψος χρηµατοδότησης των
επενδυτικών σχεδίων µπορεί να φτάσει τις 50.000€ και
καλύπτεται το 100% της αξίας των δαπανών. 

Οι υποβολές αιτήσεων πραγµατοποιούνται µόνο ηλεκ-
τρονικά µέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr  έως
τις 13/12/2017. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επεξεργαστούν και να
οριστικοποιήσουν νέο επενδυτικό σχέδιο ή να διαφορο-
ποιήσουν αυτό που είχαν ξεκινήσει στις προηγούµενες
περιόδους και δεν είχαν πραγµατοποιήσει οριστικο-
ποίηση. 

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά µε τη δράση
µπορείτε να απευθυνθείτε: 

• στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ.
Μεσογείων 56, Αθήνα (∆ευτέρα –Παρασκευή από τις
8:00 έως τις 17:00)

• στο 801 11 36 300 (από σταθερό, µε αστική
χρέωση) από τις 8:00 έως τις 19:00)

• στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr/ptyx-
ioyxoi

• στην ιστοσελίδα www.espa.gr
• στις σελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά

δίκτυα: Face book, Twitter, LinkedIn, YouTube  
Επίσης µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον ΕΦΕΠΑΕ

(www.efepae.gr) και τους κατά τόπους Εταίρους του,
ανάλογα µε την έδρα υλοποίησης του υποβαλλόµενου
επιχειρηµατικού σχεδίου, στα παρακάτω τηλέφωνα:

• ΕΛΑΝΕΤ: 213 0166100 (Αττική – Βόρειο Αιγαίο
– Νότιο Αιγαίο)

• ∆ιαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων:
2610 622711 (Ήπειρος – Ιόνια Νησιά – Πελοπόννησος –
∆υτική Ελλάδα)

• Αναπτυξιακή Κρήτης: 2810 302400 (Κρήτη)

• ∆ΕΣΜΟΣ: 25310 35916 (Ανατολική Μακεδονία
& Θράκη)

• ΑΕ∆ΕΠ: 24210 76894 (Θεσσαλία)
• ΑΝ∆ΙΑ: 22310 67498 (Στερεά Ελλάδα)
• ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ: 2310 480000 (Κεντρική & ∆υτική

Μακεδονία)
Με δεδοµένο το σηµαντικό αριθµό ανέργων

πτυχιούχων, ∆ηµοτών του Ασπρόπυργου, η ∆ηµοτική
Αρχή, εκτός της παρούσας επισήµανσης, είναι πρόθυµη
να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια σε όσους Νέους ζητή-
σουν συνδροµή για το συγκεκριµένο Πρόγραµµα, µέσω
του ∆ηµοτικού Γραφείου Ενίσχυσης Απασχόλησης. 
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Επισηµαίνεται ότι - όπως έχει ήδη 
ανακοινωθεί από την Οµοσπονδία - στην
απεργιακή κινητοποίηση δύναται να µη
συµµετέχουν οι εργαζόµενοι των ∆ήµων

της ∆υτικής Αττικής, προκειµένου να
βοηθούν τους δοκιµαζόµενους κατοίκους .

Μ
ε τους εργαζοµένους στους ∆ήµους να διεκδι-
κούν: α) την άµεση ανάκληση των εξαγγελιών του
Υπουργού Παιδείας και την ακύρωση της κατάργ-

ησης των Σχολών Τ.Ε. Προσχολικής Αγωγής και την διετή
υποχρεωτική ένταξη των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών στα
Νηπιαγωγεία, β) την άµεση τροποποίηση του άρθρου 27
του Ν.4354/2015, ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2018 µε το
"ξεπάγωµα" της µισθολογικής εξέλιξης οποιαδήποτε αύξηση
από την χορήγηση µισθολογικού κλιµακίου να µην
συµψηφίζεται µε την υπάρχουσα προσωπική διαφορά, γ)
την άµεση υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό Ιδιωτι-
κού ∆ικαίου, δ) την άµεση έκδοση ολοκληρωµένης και σαφ-
ούς διευκρινιστικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερ-
ικών, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων της Ε.Σ.Σ.Ε.,
που υπεγράφη πρόσφατα από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., ε) την
άµεση έκδοση οδηγιών και διευκρινήσεων από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών για την εφαρµογή των διατάξεων του Πολ-
υνοµοσχεδίου (Ν.4483/2017), στ) την άµεση έκδοση και
καταβολή του εφάπαξ στους συνταξιούχους ∆ηµοτικούς
Υπαλλήλους από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ζ) την άµεση εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν.4483/2017, που αφορά
στους εργαζόµενους που προσλήφθηκαν από τους προ-
σωρινούς πίνακες διαγωνισµών του Α.Σ.Ε.Π., η) την άµεση
έκδοση της Προκήρυξης του διαγωνισµού για την πρό-
σληψη Μόνιµου Προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες
των Ο.Τ.Α., των όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισµού,
θ) την υπεράσπιση του δηµόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα
των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε ταυτόχρονη
κατάργηση του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 και του άρθρου
43 του Ν.4257/2014, ι) την άµεση καταβολή των αποδοχών
- δεδουλευµένων στους απλήρωτους συµβασιούχους
∆ήµων, Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. αυτών και κ) την αυστηρή εφα-
ρµογή της Νοµοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια και να
αναγνωριστεί νοµοθετικά για τους εργαζόµενους ∆ηµοσίου
∆ικαίου στους Ο.Τ.Α., το Εργατικό Ατύχηµα και η Επαγγε-
λµατική Ασθένεια, σήµερα Τετάρτη 22 Νοεµβρίου, η Πανελ-
λήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) πραγµατοποιεί µεγάλη
24ωρη Πανελλαδική Απεργία. 

Συγκεκριµένα,οι εργαζόµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
θα πραγµατοποιήσουν στις 9 το πρωί της Τετάρτης 22
Νοεµβρίου 2017, Συγκέντρωση ∆ιαµαρτυρίας έξω από το
Υπουργείο Παιδείας (Α. Παπανδρέου 37-Μαρούσι),
ζητώντας την άµεση ανάκληση των εξαγγελιών του Υπουρ-
γού Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου και την ακύρωση του
προγράµµατος, «που µεθοδεύει την κατάργηση των Σχολών
Τ.Ε. Προσχολικής Αγωγής και την διετή υποχρεωτική ένταξη
των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών στα Νηπιαγωγεία».

Στη συνέχεια, στις 12 το µεσηµέρι, οι εργαζόµενοι στους
∆ήµους θα κάνουν νέα Συγκέντρωση ∆ιαµαρτυρίας έξω από
το Υπουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27 - Αθήνα), αυτή τη
φορά, µε βασικά αιτήµατα, µεταξύ πολλών άλλων, την
άµεση υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό Ιδιωτικού
∆ικαίου, την άµεση έκδοση ολοκληρωµένης και σαφούς
διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά µε την εφαρµογή των δια-
τάξεων της Ε.Σ.Σ.Ε. που υπεγράφη πρόσφατα από την
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού και την
καταβολή των αποδοχών στους συµβασιούχους των ∆ήµων
που παραµένουν απλήρωτοι, καθώς και να µην υπάρξει
καµία νέα µείωση των αποδοχών από 1-1-2018 λόγω
“ξεπαγώµατος” της µισθολογικής εξέλιξης.

ΟΟΑΑΕΕ∆∆::  ∆∆ιιεευυκκόόλλυυννσσηη  ττωωνν  
ππλληηµµµµυυρροοππααθθώώνν  
εεγγγγεεγγρρααµµµµέέννωωνν  ααννέέρργγωωνν

∆ράσεις για την διευκόλυνση και ανακούφιση
των εγγεγραµµένων ανέργων των
πληγεισών περιοχών προωθεί ο

ΟΑΕ∆.Συγκεκριµένα ανακοινώνει τα εξής:
• Η αυτοπρόσωπη παρουσία των επιδοτούµενων

ανέργων των περιοχών που υπάγονται στην αρµο-
διότητα των ΚΠΑ2 Μεγάρων και Ελευσίνας, οι
οποίοι δεν θα µπορέσουν να προσέλθουν στα γρα-
φεία του ΟΑΕ∆, θα επιβεβαιώνεται από την διεύθυ-
νση των ΚΠΑ2, σύµφωνα µε τις οδηγίες της
διοίκησης του ΟΑΕ∆, προκειµένου να διατηρήσουν
το δικαίωµα συνέχισης της επιδότησης, προϋπόθε-
ση που είναι αναγκαία για όλους τους επιδοτούµε-
νους ανέργους της χώρας.

• Η ανανέωση των δελτίων ανεργίας των µη επι-
δοτούµενων ανέργων, που έχουν λήξει ή πρόκειται
να λήξουν το χρονικό διάστηµα από 15.11.2017
έως 15.12.2017 και ανήκουν στις περιοχές αρµοδι-
ότητας των ΚΠΑ2 Μεγάρων και Ελευσίνας, θα ανα-
νεωθούν αυτόµατα από την κεντρική διοίκηση του
ΟΑΕ∆.

Τα µέτρα αυτά, θα ισχύσουν για όσο χρονικό διά-
στηµα χρειαστεί, µέχρι την αποκατάσταση της καθ-
ηµερινότητας των κατοίκων των συγκεκριµένων
περιοχών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΞΞεεκκιιννάά  ηη  33ηη  ππεερρίίοοδδοοςς  υυπποοββοολλήήςς  γγιιαα  ττηη  δδρράάσσηη::  
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» (Β΄ Κύκλος)

ΑΑππεερργγίίαα  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  σσήήµµεερραα  σσττοουυςς  ∆∆ήήµµοουυςς::  
Το πρόγραµµα των κινητοποιήσεων
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ΣΣυυγγκκεεκκρριιµµέέννεεςς  ππρροοττάάσσεειιςς  ααππόό  ττοονν  ΠΠρρύύττααννηη  ττοουυ      
ΕΕΜΜΠΠ  ΙΙωωάάννννηη  ΓΓκκόόλλιιαα  ζζήήττηησσεε  ηη  ΡΡ..  ∆∆οούύρροουυ  
Στο πλαίσιο της ανάγκης αλλαγής του νοµοθετικού   
πλαισίου σε ό,τι αφορά τα αντιπληµµυρικά έργα. 

Συνάντηση µε κλιµάκιο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, µε επικεφαλής τον
Πρύτανη Ιωάννη Γκόλια, είχε χθες η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου. Στο
επίκεντρο της συνάντησης ήταν η εξέταση όλων των επιστηµονικών και τεχνικών (υδρ-
ολογικών, κ.ά.) θεµάτων που σχετίζονται µε την τραγωδία στη ∆υτική Αττική, προκει-
µένου να κατατεθούν συγκεκριµένες προτάσεις στο πλαίσιο της ανάγκης αλλαγής του
νοµοθετικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τα αντιπληµµυρικά έργα. 

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται σε σειρά συνεργασιών που έχει η Περιφέρεια Αττι-
κής, για το ίδιο θέµα, µε άλλους θεσµούς του ∆ηµοσίου, όπως είναι το Εθνικό Αστερ-
οσκοπείο Αθηνών, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). 

Ερωτηθείσα σχετικά µετά τη συνάντηση, η Περιφερειάρχης Ρένα ∆ούρου τόνισε
µεταξύ άλλων: «Το ΕΜΠ αποτελεί τον κορυφαίο επιστηµονικό θεσµό, ο οποίος
συγκεντρώνει τεχνογνωσία, εµπειρία και δυνατότητες εκπόνησης εκείνων των προτά-
σεων που µπορούν να συµβάλλουν, αφενός στην καλύτερη κατανόηση φαινοµένων
σαν αυτό που έλαβε χώρα στη ∆υτική Αττική και αφετέρου να βοηθήσουν στην απαι-
τούµενη αλλαγή του θεσµικού πλαισίου σχετικά µε τα αντιπληµµυρικά έργα. 

Ως επίσηµος σύµβουλος της Πολιτείας καθώς διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία
δεκαετιών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι πρόθυµο να συµβάλλει στην
επίλυση των σοβαρών και κρίσιµων θεµάτων που προκύπτουν από την τραγωδία της
∆υτικής Αττικής». 

Ν∆: Τι έκανε η κυβέρνηση τα 76 εκατ. ευρώ της ΕΕ 
για αντιπληµµυρικά έργα στη ∆υτική Αττική;

Ε
πτά βουλευτές της αξιωµατικής αντιπολίτευσης µε ερώτηση τους στη Βουλή ανα-
φέρουν πως τα 76 εκ. ευρώ ήταν δεσµευµένα κοινοτικά κονδύλια και  µαζί µε
την εθνική συµµετοχή ανέρχονταν συνολικά σε 95 εκ. ευρώ. Κάνουν λόγο για

αναιτιολόγητη καθυστέρηση της κυβέρνησης και της Περιφέρειας Αττικής στην υλο-
ποίηση του περιφερειακού σχεδιασµού που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τη δηµιουργία
λεκανών απορροής η οποία αν είχε υλοποιηθεί, θα είχε αποτρέψει την πρόσφατη κατα-
στροφής και τον τόσο άδικο θάνατο 21 συµπολιτών µας και σηµειώνουν πως αν η
κυβέρνηση δεν είχε ολιγωρήσει θα είχαν αξιοποιηθεί τα χρήµατα αυτά για τη θωράκι-
ση των περιοχών που επλήγησαν.

Οι κ.κ.  Χρίστος ∆ήµας, Κώστας Καραµανλής, Κώστας Σκρέκας, Μάκης Βορίδης,
Γεωργία Μαρτίνου, Γεώργιος Βλάχος και Θανάσης Μπούρας ζητούν απαντήσεις στα
ακόλουθα ερωτήµατα:

Πόσα και ποια έργα έχουν ενταχθεί, πόσες συµβάσεις και πόσες δαπάνες έργων
υλοποιούνται για έργα αντιπληµµυρικής προστασίας;

Πότε θα ολοκληρωθεί η συνολική καταγραφή και  αποτίµηση των ζηµιών σε σπίτια,
επιχειρήσεις, υποδοµές και καλλιέργειες;

Ποιες επιπλέον πηγές χρηµατοδότησης αναζητά η Κυβέρνηση στην Ε.Ε.;
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Μετεξεταστέα η Ελλάδα στη µάχη κατά
της κλιµατικής αλλαγής

Καταλαµβάνει την 39η θέση ανάµεσα σε 56 χώρες σε 
παγκόσµιο επίπεδο και την 23η θέση στις 28 χώρες της Ε.Ε.

Για άλλη µια φορά τσακώνονται οι εµπλεκόµενοι φορείς για το ποιος φταίει για τη µεγάλη
φυσική καταστροφή και για τα 20 θύµατα που θρηνεί µια ολόκληρη κοινωνία. Προφανώς
και φταίνε τα µπαζωµένα ρέµατα, οι αυθαίρετες κατασκευές και οι πυρκαγιές. Υπάρχει

όµως και η κλιµατική αλλαγή που στην Ελλάδα κάποιοι έχουν υποτιµήσει. Αυτό είναι το συµπέρ-
ασµα έκθεσης του δικτύου Climate Action Network που κατατάσσει την Ελλάδα στις τελευταίες
θέσεις στη µάχη κατά της κλιµατικής αλλαγής.

Σύµφωνα µε την έκθεση που έδωσαν στη δηµοσιότητα το WWF Ελλάς και η Greenpeace που
συµµετείχαν στην αξιολόγηση, η Ελλάδα καταλαµβάνει την 39η θέση ανάµεσα σε 56 χώρες σε
παγκόσµιο επίπεδο και την 23η θέση στις 28 χώρες της Ε.Ε.

Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην ελληνική οικονοµία

Τα αποτελέσµατα που δηµοσιεύει η έκθεση δείχνουν πως οι υφιστάµενες δεσµεύσεις της Ελλά-
δας για συµµετοχή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό µείγµα είναι µακρ-
ιά από την απαιτούµενη πορεία που απαιτείται για περιορισµό της ανόδου της θερµοκρασίας
κάτω από 2°C, πόσο µάλλον από το όριο του 1,5°C που έθεσε η Συµφωνία του Παρισιού, καθώς
σε σχέση µε πέρσι, έχουν εγκατασταθεί µόλις 140MW αιολικής ισχύος και µόλις 1 MW φωτοβο-
λταϊκών σταθµών. Σύµφωνα µε την έκθεση, η συµµετοχή των ΑΠΕ στην συνολική παροχή πρω-
τογενούς ενέργειας στην Ελλάδα πρέπει να ξεπεράσει το 50% το 2030, από περίπου 10% που
είναι σήµερα . Τα παραπάνω στοιχεία, µε βάση και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρώπη που
δείχνουν πως η Ελλάδα δε θα λαµβάνει δωρεάν δικαιώµατα ρύπανσης για την ηλεκτροπαρα-
γωγή της, ενώ είναι υποχρεωµένη να προβεί σε πανάκριβα µέτρα αναβάθµισης των παλιών
µονάδων της ∆ΕΗ, επιβάλουν την άµεση στροφή της χώρας σε καινοτόµες και καθαρές λύσεις
παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας. Ακόµα κι αν αυτό συµβεί, δεδοµένο θα πρέπει να θεω-
ρείται πλέον πως η Ελλάδα δεν θα πετύχει τους στόχους συµµετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη
κατανάλωση ηλεκτρικής για το 2020.

«Η καταθλιπτική κατάταξη της χώρας µας µε βάση τον δείκτη κλιµατικής επίδοσης CCPI αντι-
κατοπτρίζει µια σειρά από λανθασµένες επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης. Παρά τις διακ-
ηρύξεις για στήριξη των ΑΠΕ και απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα, η Ελλάδα βρίσκεται εκτός
τροχιάς επίτευξης των στόχων ΑΠΕ για το 2020, ενώ επιµένει στο λιγνιτικό µοντέλο ηλεκτροπαρ-
αγωγής. Η µόνη βιώσιµη επιλογή, ακόµα και µε αµιγώς οικονοµικούς όρους, είναι η απεξάρτηση
από το κάρβουνο, δρόµος στον οποίο δεσµεύονται πια, η µία µετά την άλλη οι χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης», σηµείωσε ο Νίκος Μάντζαρης, υπεύθυνος του τοµέα ενεργειακής και κλιµατι-
κής πολιτικής του WWF Ελλάς. Τέλος εκείνο που είναι πραγµατικά λυπηρό είναι ότι τα ευρήµατα
της έκθεσης δείχνουν ότι οι επιδόσεις των ελλήνων στην κατανάλωση ενέργειας δεν βασίζεται
στην κουλτούρα για εξοικονόµηση ενέργειας, ώστε να είναι µικρότερο το ατοµικό µας αποτύπω-
µα στο περιβάλλον,  αλλά στην έλλειψη χρηµάτων. Έτσι ενώ στο σύνολο των 56 χωρών η Ελλά-
δα κατατάσσεται στην 20η θέση για την κατανάλωση ενέργειας, µε το που υπήρξε µια µικρή
βελτίωση της ελληνικής οικονοµίας τα έτη 2014-2015 η ενεργειακή κατανάλωση των ελληνικών
νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 16%. Γεγονός που σηµαίνει ότι δεν αντιλαµβανόµαστε την αξία του
να ζεις λιτά αλλά µόνο την επιβαλλόµενη λιτότητα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: : 200.000 ευρώ για την
αποκατάσταση σχολείων σε Μάνδρα & Ν.Πέραµο

Στην άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που προκάλεσε η κακοκαιρία σε σχολικές µονάδες της Μάνδρας και της Νέας Περά-
µου, προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µε τις δικές του τεχνικές και οικονοµικές υπηρεσίες
και τη διάθεση του ποσού των 200.000 ευρώ.

Κλιµάκιο του Υπουργείου, αποτελούµενο από τον Γενικό Γραµµατέα Γιώργο Αγγελόπουλο, τη ∆ιευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
Έφη Φλώρου και τον ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής Παναγιώτη Σπύρου, επισκέφθηκε τις πληγείσες
περιοχές και ενηµερώθηκε από τους διευθυντές των σχολικών µονάδων για τα προβλήµατα που υπάρχουν κυρίως στους αύλει-
ους χώρους και στην περίφραξη ορισµένων σχολείων, στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό και σε εγκαταστάσεις ηλεκτρικές και παροχής
θέρµανσης.

Οι ζηµιές είναι περιορισµένης έκτασης και λειτουργούν κανονικά τα Γυµνάσια και τα Λύκεια στις περιοχές Μεγάρων, Βιλίων,
Ερυθρών και Νέας Περάµου.

Κλειστά µε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής, λόγω των προβληµάτων στο οδικό δίκτυο και της αδυναµίας
µετακίνησης µαθητών και εκπαιδευτικών, είναι τα Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια στην Μάνδρα. Τα κτήρια των

Γυµνασίων και των Λυκείων δεν έχουν υποστεί ζηµιές. Αντιθέτως, ζηµιές έχουν υποστεί τα Νηπιαγωγεία και ∆ηµοτικά της Μάνδρας. Συγκεκριµένα:
Στο 1ο Νηπιαγωγείο έχει καταστραφεί ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός, καθώς ποσότητες νερού και λάσπης έχουν µπει από τα παράθυρα του κτηρίου. Στο 5ο Νηπιαγωγείο και στο

5ο ∆ηµοτικό είναι αδύνατη η πρόσβαση λόγω προβληµάτων στο οδικό δίκτυο. Επιπλέον στο 5ο ∆ηµοτικό όπως και στο 2ο ∆ηµοτικό έχει καταρρεύσει µέρος της περίφραξης του
σχολείου.

Στα τρία Νηπιαγωγεία και στα τρία ∆ηµοτικά Σχολεία της Νέας Περάµου, προβλήµατα υπάρχουν στους αύλειους χώρους. Στο 1ο ∆ηµοτικό έχει καταρρεύσει η περίφραξη και στο
2ο ∆ηµοτικό είναι αδύνατη η οδική πρόσβαση προς τη σχολική µονάδα.

Επιπλέον, το Υπουργείο προχωρά στην αντικατάσταση των σχολικών βιβλίων και εγχειριδίων που έχουν καταστραφεί.
Στόχος είναι, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς, να οµαλοποιηθεί πλήρως η λειτουργία στα σχολεία και τα µαθήµατα να ξεκινήσουν το συντοµότερο δυνατό σε όλες

τις περιοχές εφόσον αποκατασταθούν τα προβλήµατα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και πρόσβασης µέσω του οδικού δικτύου του ∆ήµου.

wwwweeeebbbbssssiiii tttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr
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ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
Από τον δήµο Χαϊδαρίου, σε συνεργασία µε τη Β’ Ψυχιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ο∆ήµος Χαϊδαρίου, σε συνεργασία µε τη Β’ Ψυχιατρική Κλινική του
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» και µε τη συµµετοχή του Καλλιτεχνικού Πνευµα-
τικού Συλλόγου Αιγάλεω «ΘΕΟΙΝΑΜΑΚ» διοργάνωσαν τη ∆ευ-

τέρα 20 Νοεµβρίου 2017 ηµερίδα µε τίτλο «Το δικαίωµα να είσαι παιδί -
∆ικαίωµα στη χαρά και την ψυχαγωγία», µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού.

Την παιδική θεατρική παράσταση «Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά» του
προγράµµατος παρακολούθησαν περίπου 200 παιδιά, συνοδεία δασκάλων,
από το 10ο και 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, της Ε’ και Στ’ Τάξης.

Στην ηµερίδα παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισµό ο ∆ήµαρχος Χαϊ-
δαρίου, Μιχάλης Σελέκος, ο ∆ιευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Γ'
Αθήνας, Αδάµ Στάµος, καθώς επίσης και ο ∆ιευθυντής της Β΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθανάσιος ∆ουζένης.

Όπως τόνισε, ο κ. Σελέκος «όλο και περισσότερα παιδιά ζουν στην φτώχεια, στους πολέµους, δουλεύουν από την παιδική ηλικία, δεν έχουν τη
δυνατότητα να πάνε σχολείο, πνίγονται στις θάλασσες για να ξεφύγουν από τον πόλεµο», υπογραµµίζοντας πως δεν θα πρέπει να κλείνουµε τα µάτια
σε αυτά τα προβλήµατα αλλά να αγωνιστούµε για ένα κόσµο που τα παιδιά θα είναι στο επίκεντρο για να έχουν καλύτερες συνθήκες ζωής µε ανα-
βαθµισµένα δικαιώµατα. «Αυτήν την έκκληση κάνουµε και θα πρέπει να εσείς, όσο µπορείτε και µεγαλώνοντας, να αξιοποιήσετε τις γνώσεις που θα
αποκτήσετε και να έχετε σαν σκοπό σας να βοηθήσετε τους συνανθρώπους σας, όλους εκείνους που έχουν ανάγκη» πρόσθεσε ο ∆ήµαρχος Χαϊδα-
ρίου. 

Ο κ. ∆ουζένης µίλησε και αυτός µε τη σειρά του για τα δικαιώµατα του παιδιού, αναφέροντας στους µικρούς θεατές πως «θα πρέπει να ξέρετε πως έχετε πολλά δικαιώµατα και
πρέπει να είστε σίγουροι ότι δεν θα κάνετε πράγµατα που δεν θέλετε να κάνετε. Αλλά βεβαίως έχετε και µερικές υποχρεώσεις». Ο κ. Στάµος υπογράµµισε πως είναι σηµαντικό στην
εποχή µας να προάγουµε την ψυχική υγεία, «να µάθουµε να συνεργαζόµαστε, να αλληλοβοηθούµαστε, να αγαπάµε ο ένας τον άλλον και να περνάµε όµορφα στο σχολείο. Γιατί τα
παιδικά µας χρόνια είναι τα καλύτερα». 

ΕΝΩΣΗ ΕΒΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
Παρέδωσαν  ρούχα, τρόφιµα και φάρµακα 
για τους πληγέντες 
‘’Την Κυριακή

19/11/2017, το σωµα-
τείο µας , παρέδωσε
ρουχισµό, κουβέρτες,
τρόφιµα, σχολικά είδη,
φάρµακα και είδη υγι-
εινής στα σωµατεία
του Θριασίου για να
δοθούν στους πληγέν-
τες από τις καταστρο-
φικές πληµµύρες της
προηγούµενης εβδοµά-
δας.

∆ρώντας άµεσα, και µε µεγάλη ανταπόκριση από συναδέλφους και όχι
µόνο, συγκεντρώθηκαν αρκετά πράγµατα που θα βοηθήσουν τον λαό του
Θριασίου, σε αυτές τις πρώτες δύσκολες ώρες. Την παράδοση των πραγ-
µάτων που µαζεύτηκαν, έκαναν ο Χειράκης Αλέξανδρος και Γραµµένου
Θεοδώρα, µέλη του ∆.Σ της Ένωσης.

Αυτή την κατάσταση την έχουµε αντιµετωπίσει και εµείς στην περιοχή
µας, ουκ ολίγες φορές και για αυτό καλούµε την διοίκηση του ∆ήµου να
προχωρήσει ΑΜΕΣΑ σε ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το θέµα της αντιπληµµυρι-
κής προστασίας, αλλά και της αντισεισµικής θωράκισης και αντιπυρικής
προστασίας.

Το θέτουµε ξανά τώρα το θέµα, πριν να είναι αργά, πριν δούµε τις εικό-
νες που είδαµε τις προηγούµενες µέρες, και στην περιοχή µας.

Αν η διοίκηση του ∆ήµου δεν προχωρήσει σε ότι είναι απαραίτητο ώστε να
γίνουν τα αναγκαία έργα για την προστασία του λαού του δήµου µας, θα
θεωρήσουµε σαν υποκριτική τη στάση της να µοιράσει πράγµατα στους
πληγέντες, µιας και αν ενδιαφέρεσαι πραγµατικά φροντίζεις από πριν, για
να µην φτάσουµε σε αυτή την κατάσταση.

Καλούµε και το λαό της περιοχής µας, πάνω από όλα τους επαγγελµατίες
το επόµενο διάστηµα στον αγώνα για να ικανοποιηθούν άµεσα όλες οι διεκ-
δικήσεις των σωµατείων και των φορέων.’’

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο ∆ηµαρχείο ΧαϊδαρίουΗ εκδήλωση θα λάβει χώρα στο ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΛΥΠΤΗ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΣΣΗ

Ο
∆ήµος Χαϊδαρίου σας προσκαλεί το Σάβ-
βατο 25 Νοεµβρίου 2017 στις 19:00 στα
εγκαίνια της έκθεσης του καταξιωµένου

γλύπτη Μιχάλη Κάσση µε θέµα:
«Nκαι ποιώντας τα να κλαις»
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο ∆ηµαρχείο

Χαϊδαρίου (Λ. Αθηνών και Καραϊσκάκη) 
Για τον καλλιτέχνη και το έργο του θα µιλήσει η

κ. Κωνσταντίνα Λέκκα - Κωτσινά.
Η έκθεση θα διαρκέσει από το Σάββατο 25

Νοεµβρίου µέχρι και την Κυριακή 17 ∆εκεµ-
βρίου.

Οι ώρες λειτουργίας για το κοινό είναι: ∆ευ-
τέρα έως Παρασκευή 10:00 µε 13:00 και 18:00
µε 21:00, Σάββατο 17:00 µε 20:00 και Κυριακή
10:00 µε 13:00.

Ο Μιχάλης Κάσσης χαρακτηρίζεται από πολ-
λούς ως ο «γλύπτης της Αντίστασης», λόγω του
πλούσιου έργου που παρουσιάζει µε µνηµεία
σχετικά µε την Εθνική Αντίσταση. Είναι γλύπτης,
ζωγράφος, λογοτέχνης, λαογράφος, πλάστης και
µύστης και θεωρείται µια από τις πιο γνήσιες και
πηγαίες φωνές της γλυπτικής του τόπου µας.

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Άµεση αντίδραση των εργαζοµένων και της Εταιρίας Άµεση αντίδραση των εργαζοµένων και της Εταιρίας 
µε προσφορά πολύπλευρης υποστήριξηςµε προσφορά πολύπλευρης υποστήριξης

Με την άµεση δωρεά τσι µέντου και  αδρανών υλι κών, αλλά και  την προσφορά ευρύτερης υλι κοτεχνι κής βοήθει ας, ο ΤΙΤΑΝ
στήρι ξε, από την πρώτη στι γµή, τα θύµατα των πρόσφατων καταστροφι κών πληµµυρών στη Μάνδρα και  τη ∆υτι κή Αττι -

κή. 
Συγκεκρι µένα, η Εται ρί α δι έθεσε στι ς αρµόδι ες αρχές ποσότητες τσι µέντου και  αδρανών υλι κών, προκει µένου να αντι µε-

τωπι στούν επεί γουσες επι σκευαστι κές ανάγκες σε υποδοµές δηµοσί ου συµφέροντος.
Επι πλέον, ο Τι τάνας δι αθέτει  ει δι κά µηχανήµατα γι α τη δι άνοι ξη των δρόµων και  την αποµάκρυνση των φερτών υλι κών ενώ

εργαζόµενοί  του συνει σφέρουν εθελοντι κά στην αντι µετώπι ση των τραγι κών επι πτώσεων που βι ώνουν οι  κάτοι κοι  της περ-
ι οχής.

Σύσσωµη η οι κογένει α του Τι τάνα εκφράζει  την συµπαράστασή της στους κατοί κους της Μάνδρας και  τα ει λι κρι νή

Χριστουγεννιάτικο Bazaar 
της ΑΡΩΓΗΣ 2017 

Ο
∆ήµαρχος Αχαρνών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της ΑΡΩΓΗΣ, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµό-
νων των παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ και το Φιλανθρ-

ωπικό Σωµατείο ΑΡΩΓΗ, σας προσκαλούν στο Χρι-
στουγεννιάτικο Bazaar που θα πραγµατοποιηθεί στο
χώρο του κέντρου (Πλαταιών 23Α & Μπόσκιζας) το
Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 ∆εκεµβρίου 2017.

Ώρες Λειτουργίας του Bazaar: 10:00 – 19:00
Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τις λειτουργικές ανάγ-

κες του Κέντρου.

∆ωρεά τσιµέντου και αδρανών υλικών από τον
Τιτάνα για τις ανάγκες στη Μάνδρα

Στις 27 Νοεµβρίου καταβάλλεται το 
Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης

Εγκρίθηκε η µεταφορά πίστωσης, ύψους
60.479.676,89 ευρώ, προκειµένου να προχωρή-
σει η καταβολή της πληρωµής µηνός Νοεµβρίου
2017 του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων
ανέρχεται στους 270.325.

Αυτό προβλέπει  απόφαση της υπουργού
Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, σύµφωνα µε την οποία
τα χρήµατα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαρ-
ιασµούς στις 27 Νοεµβρίου 2017, ενώ θα είναι
διαθέσιµα στους δικαιούχους την εποµένη, 28
Νοεµβρίου 2017.

ΚΚααττααννέέµµοοννττααιι  6699..000000..000000  €€  
σσττιιςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιεεςς  

γγιιαα  ττηη  µµεεττααφφοορράά  µµααθθηηττώώνν

Μ
ε απόφαση, που υπογράφεται από τον Υπο-
υργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, κατα-
νέµεται από τον λογαριασµό του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταµείο Παρα-
καταθηκών και ∆ανείων, µε τον τίτλο, «Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό
ποσό 69.000.000,00 € στις Περιφέρειες της χώρας,
προς κάλυψη δαπανών µεταφοράς µαθητών, έναντι
της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος
2017-2018.

Τα ποσά θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφ-
έρειες, µε χρηµατική εντολή του Υπουργείου, προς
το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.ΑΘΗΝΑΣ
3.035.700,00

Π.Ε.ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2.875.800,00
Π.Ε.∆ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 876.600,00
Π.Ε.ΝΗΣΩΝ 936.700,00
Π.Ε.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 944.300,00
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Με αφορµή
την επι-
στολή που

απέστειλε προς τους
∆ηµάρχους η Περιφ-
ερειάρχης Αττικής,
Ρένα ∆ούρου, για τα
α ν τ ι πλ η µ µ υ ρ ι κ ά
έργα, που «θα µπορ-
ούσε να είναι το
απολογητικό υπόµ-
νηµα της στην εισαγ-
γελέα του Αρείου
Πάγου, µετά τη µήν-
υση που κατέθεσε σε
βάρος του ίδιου της
του εαυτού» - όπως
χαρακτηριστικά επι-
σηµαίνεται - από το
γραφείο του Προέδρ-
ου της ΚΕ∆Ε, Γ. Πατούλη, εκδόθηκε η ακόλουθη ανα-
κοίνωση:

«NΣτην απολογητικού ύφους επιστολή της, αναδεικ-
νύονται τρία πραγµατικά γεγονότα.

Πρώτον, έπρεπε να µεσολαβήσει µια προεκλογική
περίοδος, να συµπληρωθούν τρία χρόνια θητείας της
στην Περιφέρεια Αττικής και να χαθούν είκοσι ανθρώπι-
νες ζωές, για να αντιληφθεί τελικά ότι απαιτούνται πάνω
από 8 χρόνια για να ολοκληρωθούν µεγάλα έργα, σαν
αυτά που αφορούν την αντιπληµµυρική προστασία. Η κα
Περιφερειάρχης πλέον «νιώθει στο πετσί της» ότι οι µεγα-
λοστοµίες και τα ψέµατα έχουν «πολύ κοντά ποδάρια».

∆εύτερον, η κα ∆ούρου παραδέχεται έµµεσα ότι έλεγε
ψέµατα στους πολίτες της Αττικής προεκλογικά, όταν τους
υπόσχονταν τον Οκτώβριο του 2014 ότι θα ολοκληρώσει
µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τα έργα αντιπ-
ληµµυρικής προστασίας, αλλιώς «θα πήγαινε σπίτι της».
Ασφαλώς και δεν περιµένουµε να αποφασίσει να πάει
σπίτι της. 

Όµως διαπιστώνουµε ότι δεν σκοπεύει να ζητήσει
συγγνώµη από τους πολίτες, των οποίων υφάρπαξε την
ψήφο λέγοντας τους ψέµατα. Ούτε φυσικά να ζητήσει
συγγνώµη από τους ∆ηµάρχους, τους οποίους έβαλε κι
αυτούς στο «κάδρο» των ευθυνών για τις καταστροφές
που έγιναν.

Τρίτον, η κα ∆ούρου βρίσκεται αντιµέτωπη µε αντιφά-
σεις και αδιέξοδα που η ίδια  δηµιούργησε. Από τη µια 

εµφανίζει ένα µεγαλεπήβολο πρόγραµµα µεγάλων
έργων και παρεµβάσεων ύψους εκατοντάδων εκατοµ-
µυρίων ευρώ, το οποίο φυσικά δεν έχει υλοποιήσει παρά
σε ελάχιστο βαθµό. ∆εν είναι τυχαίο πως κόβει κορδέλες
έργων που αποφασίστηκαν από προηγούµενες ∆ιοική-
σεις της Περιφέρειας κι όχι κατά τη διάρκεια της δικής της
θητείας. 

Από την άλλη,  κρύβεται πίσω από έναν ∆ασάρχη για
να δικαιολογήσει την ανικανότητά της να κάνει το
αυτονόητο, να υλοποιήσει το πρόγραµµά της. Έπρεπε να
χαθούν είκοσι ζωές για να αντιληφθεί τις ευθύνες του
∆ασάρχη; Τι έκανε τρία χρόνια ως Περιφερειάρχης για να
αλλάξει το αναχρονιστικό θεσµικό πλαίσιο; Πόσες πιέσεις
άσκησε στην Κεντρική Κυβέρνηση; Αυτή είναι η δουλειά
της κι όχι να χρησιµοποιεί τα χρήµατα της Περιφέρειας για
να χρηµατοδοτεί τα ρέπος του Βαρουφάκη.

Όλα όσα βιώσαµε τις τελευταίες µέρες στη Μάνδρα, την
Κατερίνη, τη Σύµη και την υπόλοιπη Ελλάδα, αναδεικ-
νύουν την ανάγκη να υπάρξει άµεσα µια γενναία µετα-
ρρύθµιση στη λειτουργία του Κράτους.

Να υπάρξει άµεσα µεταβίβαση πόρων, αρµοδιοτήτων
κι ευθυνών από το Κεντρικό Κράτος προς τους ∆ήµους,
όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.

∆εν υπάρχει πλέον δικαιολογία για καµία καθυστέρηση.
Οι πολίτες κουράστηκαν να παρακολουθούν το γαϊτανάκι
ευθυνών µεταξύ Κεντρικού Κράτους, Περιφερειών και
∆ασαρχών και στο ενδιάµεσο, να χάνονται ζωές αθώων
πολιτών. Ως εδώ».

ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληηςς::««ΗΗ  κκαα  ΠΠεερριιφφεερρεειιάάρρχχηηςς  ππλλέέοονν
ννιιώώθθεειι  σσττοο  ππεεττσσίί  ττηηςς  όόττιι  οοιι  µµεεγγααλλοοσσττοοµµίίεεςς  κκααιι

τταα  ψψέέµµαατταα  έέχχοουυνν  πποολλύύ  κκοοννττάά  πποοδδάάρριιαα»»

Το πως θα γίνει η αίτηση για το κοινω-
νικό µέρισµα 2017 περιέγραψε η αναπ-
ληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Θεανώ Φωτίου, χθες το πρωί

Η κα Φωτίου εξήγησε τη διαδικασία
υποβολής αιτήσεων για το κοινωνικό µέρ-
ισµα στην ηλεκτρονική πλατφόρµα που
θα δηµιουργηθεί λέγοντας χαρακτηριστι-
κα: «Μπαίνεις µε τον ΑΜΚΑ µέσα για να
δηλώσεις το κινητό σου ,το email σου και
το ΙΒΑΝ.

Έρχονται όλα προσυµπληρωµένα
µπροστά σου, δηλαδή η φορολογική
δήλωση του 2016.Το Α21 αναφέρει το
φορολογητέο σου εισόδηµα.

Όχι να υπολογίσεις τεκµαρτό.Είναι
αυτόµατο το σύστηµα .Εάν έχεις φιλοξε-
νούµενους, πρέπει κάθε φιλοξενούµενος
να µπει στην ίδια πλατφόρµα και να
δηλώσει το φορολογητέο του εισόδηµα.

Προστίθενται όλα τα φορολογητέα εισο-
δήµατα και βγαίνει το µέρισµα που θα
πάρει το νοικοκυριό».

Η κ. Φωτίου ανέφερε επίσης ότι το µέρ-
ισµα είναι ακατάσχετο και δεν προσµε-
τράται στο εισόδηµα των δικαιούχων.

Τα παραπάνω ανέφερε η κ. Φωτίου και

αναφερόµενη στην υπεραπόδοση του
ΕΦΚΑ ,τόνισε ότι ενώ είχε προϋπολογι-
στεί έλλειµµα 900 εκατοµ. ευρώ ο ΕΦΚΑ
έχει πλεόνασµα κοντά στο 1,300.

«Οι νέες θέσεις εργασίας επίσης κάπου
απέδωσαν,το θετικό ισοζύγιο έχει µια
σηµαντική συµβολή σε εισφορές.

Η υπεραπόδοση του ΕΦΚΑ ,προήλθε
από µια τεράστια εξοικονόµηση».

Η υπουργός ανέφερε ότι «καµία απόφ-
αση του δικαστηρίου δεν υποχρεώνει να
δώσουµε πίσω τις παρακρατηθείσες
εισφορές υγείας και είναι πολιτική µας
βούληση η επιστροφή.

Πολλά εκατοµµύρια συνταξιούχοι θα
δουν τη σύνταξή τους ν΄αυξάνει από
αυτές τις επιστροφές».

Σχετικά µε τις ΥΚΩ υπογράµµισε ότι:
«Περιµένουµε µία πολύ σηµαντική µείω-
ση του ΚΟΤ µέσω της επιδότησης των
ΥΚΩ. 

Η ενεργειακή φτώχεια είναι πολύ υψηλή
και χρειαζόµαστε να αποφύγουµε κάθε
άνοδο των τιµολογίων και να καταφέρο-
υµε να χαµηλώσουµε τα τιµολόγια που
αφορούν τις πιο ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες»

ΤΤΙΙ  ΕΕΙΙΠΠΕΕ  ΗΗ  ΦΦΩΩΤΤΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
ΜΜεε  ΑΑΜΜΚΚΑΑ  κκααιι  IIBBAANN  ηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  ααίίττηησσηη  --  ΤΤιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκάάννοουυνν  οοιι  φφιιλλοοξξεεννοούύµµεεννοοιι

Στην 7η Συνδιάσκεψη της 
Ελληνογερµανικής Συνέλευσης 
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 

Σ
την 7η Συνδιάσκεψη της Ελληνογερµανικής Συνέλευ-
σης συµµετείχε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός, η οποία πραγµατοποιήθηκε από τις 9 έως

τις 11 Νοεµβρίου 2017, στο Sindelf ingen, του οµόσπονδου
κρατιδίου της Βάδης -Βυρτεµβέργης στη Γερµανία. 

Η Ελληνογερµανική Συνέλευση (DGV) είναι ένα δίκτυο
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνίας των πολιτών
και οικονοµικών φορέων, µε στόχο τη διµερή συνεργασία σε
όλα τα επίπεδα. 

Οι συνεργασίες και τα θέµατα που απασχόλησαν την 7η
Συνδιάσκεψη της Ελληνογερµανικής αφορούσαν τοµείς όπως:
ο τουρισµός, η ενέργεια και τα αστικά απόβλητα, η αγροτική
οικονοµία, η ενεργή κοινωνία των πολιτών, η ένταξη των
νέων στους δήµους και η συνεργασία οικονοµίας και επιµελ-
ητηρίων.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός στο πλαίσιο
της 7ης Συνδιάσκεψη της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης, είχε
την ευκαιρία να συνοµιλήσει µε συναδέλφους του Έλληνες
∆ηµάρχους, όπως τον ∆ήµαρχο Ρόδου κ. Φώτη Χατζιδιάκο,
καθώς και µε τον Επίτροπο της Ελληνογερµανικής Συνέλευ-
σης και Υφυπουργό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
της Γερµανίας κ. Hans-Joachim Fuchtel, ενώ συµµετείχε στις
παράλληλες συζητήσεις εργασίας µε θέµα: 

- την προσέλκυση και εν ίσχυση επιχειρήσεων
- την ενεργειακή αξιοποίηση απορριµµάτων και 
- τα απορρίµµατα ως πολύτιµος πόρος. 
Με την ολοκλήρωση της συµµετοχής του στην 7η Συνδιάσ-

κεψη της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης ο ∆ήµαρχος Αχα-
ρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: "Η Ελληνογερµανική
Συνέλευση προάγει τη συνεργασία µεταξύ ελλην ικών και γερ-
µαν ικών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και αποτελεί
αφορµή ανταλλαγής, απόψεων, εµπειριών και πρακτικών
µεταξύ Ελλήνων και Γερµανών εκπροσώπων της τοπικής
αυτοδιοίκησης. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προωθείται η ελληνογερµανική
συνεργασία σε ζητήµατα που απασχολούν την κοινωνία των
πολιτών και αναδεικνύονται λύσεις και πρακτικές για την αντι-
µετώπιση ζητηµάτων καθηµερινότητας και βιώσιµης ανά-
πτυξης."
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“Fast track” διαδικασίες, προκειµένου να υλοποιηθούν
αναγκαία αντιπληµµυρικά έργα σε περιοχές υψηλού κινδύνου
(∆υτική Αττική, ∆υτική Αθήνα, ∆ήµους Πειραιά), ζητά µε δήλω-
σή του ο πρόεδρος της ΠΕ∆Α, ∆ήµαρχος Αγ. Αναργύρων –
Καµατερού, Νίκος Σαράντης, µε αφορµή τις καταστροφικές,
φον ικές πληµµύρες σε περιοχές των ∆ήµων Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας και Ελευσίνας:

«Οι τραγικές συνέπειες της πληµµύρας στην περιοχή της
Μάνδρας αναδεικνύουν για άλλη µια φορά την αναγκαιότητα
αποτελεσµατικότερης αντιπληµµυρικής θωράκισης της Αττικής.

Οι αιτίες που οι πληµµύρες στην Αττική έχουν συχνά κατα-
στροφικά αποτελέσµατα είναι πολλές.Η αποψίλωση από δέν-
τρα των ορεινών όγκων γύρω από το πολεοδοµικό συγκρότ-
ηµα που οφείλεται είτε σε συνειδητές ανθρώπινες παρεµβά-
σεις του παρελθόντος είτε στις πυρκαγιές. Τα εµπόδια στην
φυσική διαδροµή των ρεµάτων που ύψωσε η αυθαίρετη δόµ-
ηση δεκαετιών. Η πολύχρονη καθυστέρηση στην υλοποίηση
ενός συνολικού σχεδιασµού για τη διαχείριση των νερών της
βροχής στην Αττική. Οπότε είναι συχνό το φαινόµενο ένα
έργο που ανακουφίζει κάποιον ∆ήµο να µεταθέτει το πρόβ-
ληµα στον αµέσως επόµενο κατά τη διαδροµή του νερού προς
τη θάλασσα.

Συµφωνούµε µε τις νηφάλιες φωνές που επισήµαναν ότι εν
µέσω της καταστροφής που έπληξε τους συµπολίτες µας στη
∆υτική Αττική δεν είναι στιγµή για επίρριψη ευθυνών. Είναι
όµως η κατάλληλη ώρα για να αναδείξουµε τι πρέπει να διορθ-
ωθεί ώστε να σταµατήσει να µετράµε ζηµιές και να θρηνούµε
θύµατα.

Οι ∆ήµοι της Αττικής δεν έχουν απολύτως καµιά οικονοµική
δυνατότητα να χρηµατοδοτήσουν µεγάλης έκτασης αντιπ-
ληµµυρικές παρεµβάσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν
µπορούν καν να καταρτίσουν την υψηλής δυσκολίας µελέτης
που απαιτείται. Υπεύθυνη στάση των ∆ήµων σηµαίνει να
απαιτούν άρτιες και πλήρεις µελέτες γιατί  ένα κακά σχεδια

σµένο αντιπληµµυρικό έργο είναι περισσότερο επικίνδυνο
και από κανένα έργο.Τα χρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ-
ΠΕΠ, την Περιφέρεια και τα Υπουργεία αντιπληµµυρικά έργα
εγκλωβίζονται, καθυστερούν για πολλά χρόνια εξαιτίας των
αλληλοεπικαλύψεων αρµοδιοτήτων µεταξύ των εµπλεκόµενων
φορέων και συχνά καθυστερούν ακόµη περισσότερο λόγω
διαφωνιών µεταξύ των Υπηρεσιών.

Καταλήγουµε λοιπόν στον τραγέλαφο ένας  κρατικός
φορέας (συνήθως ο ∆ήµος) να ζητά το έργο, άλλος
φορέας να το χρηµατοδοτεί και τρίτος και τέταρτος
φορέας να πρέπει να το εγκρίνουν.

Ακόµη και υπό αυτές τις γραφειοκρατικές συνθήκες, έργα
µικρά και µεγάλα  υλοποιούνται και σηµεία της Αττικής θωρ-
ακίζονται σε σχέση µε το παρελθόν.  

Ωστόσο η αυξηµένη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαι-
νοµένων που προφανώς οφείλεται στην ανθρωπογενή αλλα-

γή του κλίµατος, απαιτεί συνεχώς παρεµβάσεις σε ακόµη
µεγαλύτερη κλίµακα. Που περιλαµβάνουν όχι µόνον την
κατασκευή αγωγών αλλά και έργα ανάσχεσης της ορµής των
υδάτων στους ορεινούς όγκους.

Εξ ου και η πιεστική ανάγκη αλλαγής του νοµοθετικού
πλαισίου προκειµένου να υπάρξει απλοποίηση, αποσαφήνι-
ση αρµοδιοτήτων και ρόλων και παράλληλος περιορισµός της
γραφειοκρατίας, έτσι ώστε για ένα έργο, µία µελέτη, να µην
είναι συναρµόδιοι οι ∆ήµοι, το Υπουργείο, η Περιφέρεια. Αυτό
απαιτεί η αποτελεσµατική, χρηστή άσκηση διοίκησης.

Οι ∆ήµοι της Αττικής καταβάλουν  την µέγιστη προσπάθεια
για να προστατεύσουν τις ζωές και τις περιουσίες των
κατοίκων από τα ακραία πληµµυρικά φαινόµενα. Επιδιώκουν
και επιτυγχάνουν την καλύτερη δυνατή συνεργασία µε την
Περιφέρεια Αττικής και κάθε άλλο εµπλεκόµενο φορέα ώστε µε
την κοινή πολιτική βούληση να ξεπερνιούνται οι γραφειοκρα-
τικές καθυστερήσεις που αναφέραµε.

Η γνώµη µας είναι ότι απαιτείται άµεσα η παραπάνω νοµοθ-
ετική ρύθµιση για την απλοποίηση των διαδικασιών και
συγκέντρωση των αρµοδιοτήτων σε έναν φορέα που θα έχει
και την οικονοµική δυνατότητα υλοποίησης και την ευθύνη
έγκρισης των προδιαγραφών των αντιπληµµυρικών έργων. Ο
φορέας αυτός θα µπορούσε να είναι η Περιφέρεια Αττικής.

Ειδικά για τις περιοχές υψηλού κινδύνου όπως είναι η ∆υτι-
κή Αττική, η ∆υτική Αθήνα και οι ∆ήµοι του Πειραιά ζητάµε την
ένταξη του αντιπληµµυρικού σχεδιασµού τους σε διαδικασίες
fast track, ώστε να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι
απαραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε να µειωθεί κάτω από το µισό
ο χρόνος µέχρι την υλοποίηση των έργων που σχετίζονται
µε κρίσιµες υποδοµές.

Εκφράζουµε την αλληλεγγύη και συµπαράσταση µας στις
οικογένειες των θυµάτων και στους κατοίκους των πληγεισών
περιοχών, προς τους οποίους εκδηλώνεται ήδη κύµα έµπρ-
ακτης στήριξης από πολίτες και ∆ήµους της Αττικής».

««““FFaasstt  ttrraacckk””  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  γγιιαα  ααννττιιππλληηµµµµυυρριικκάά  
έέρργγαα  σσεε  ππεερριιοοχχέέςς  υυψψηηλλοούύ  κκιιννδδύύννοουυ»»
Ζητά ο πρόεδρος της ΠΕ∆Α και ∆ήµαρχος Αγ. Αναργύρων – Καµατερού, Νίκος Σαράντης
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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  ))

ΑΑΠΠΟΟΚΚΟΟΜΜΙΙΣΣΕΕ  2299..779966,,7700  ΕΕΥΥΡΡΩΩ
ΈΈππααιιρρννεε  ττοο  εεππίίδδοοµµαα  ππααρρααππλληηγγίίααςς  ττηηςς  ννεεκκρρήήςς  σσυυζζύύγγοουυ  ττοουυ

Το επίδοµα παραπληγίας της νεκρής συζύγου του λάµβανε
71χρονος από το 2014 έως τον Σεπτέµβριο, καθώς είχε
αποκρύψει τον θάνατό της.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο 71χρονος, µε
σκοπό να αποκοµίσει παράνοµο περιουσιακό όφελος, απέκρυψε
το θάνατο της συζύγου του, η οποία ήταν δικαιούχος επιδόµατος
παραπληγίας.

Συγκεκριµένα, ο 71χρονος λάµβανε το επίδοµα από το 2014
µέχρι και τον περασµένο Σεπτέµβριο, ενώ το συνολικό ποσό που
προσπορίσθηκε, εκµεταλλευόµενος το γεγονός ότι τα χρήµατα
καταθέτονταν σε κοινό τους λογαριασµό ανέρχεται 29.796,70
ευρώ.

Η δικογραφία που σχηµατίστηκε υποβλήθηκε στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ για την υπόθεση ενηµερώθηκε
ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα και πότε θα ξανανοίξουν το 2018

Τ
ην Παρασκευή 22 ∆εκεµβρίου θα έχουν για
τελευταία φορά µάθηµα, για το 2017, οι µαθη-
τές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και  Λυκείου,

καθώς τα σχολεία θα κλείσουν για τις διακοπές των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η επιστροφή στα θρανία θα γίνει παραδοσιακά µετά
και τον εορτασµό των Θεοφανίων, µε τα µαθήµατα να
ξεκινούν και πάλι στις 8 Ιανουαρίου 2018.

Όπως ορίζει απόφαση του υπουργείου Παιδείας,
τα δηµοτικά, γυµνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ δεν λειτουρ-
γούν από 24 ∆εκεµβρίου έως και 7 Ιανουαρίου.
Επειδή όµως η 24η ∆εκεµβρίου πέφτει φέτος Κυρ-
ιακή, όπως και η 7η Ιανουαρίου, οι µαθητές θα
κάνουν διακοπές από τις 22 ∆εκεµβρίου ως τις 8
Ιανουαρίου.

Κοµισιόν: Τριµερής για τους 
εξονυχιστικούς ελέγχους επιβατών 
από Ελλάδα στη Γερµανία

Σε τριµερή συνάντηση µεταξύ εµπειρογνωµόνων της
Κοµισιόν, της Ελλάδας και της Γερµανίας θα τεθεί το ζήτ-
ηµα των επισταµένων ελέγχων των επιβατών από την
Ελλάδα που φτάνουν στα γερµανικά αεροδρόµια, σύµφ-
ωνα µε την εκπρόσωπο της Επιτροπής, αρµόδια για τη
µεταναστευτική πολιτική Νατάσα Μπερτό.

Ερωτηθείσα σχετικά η Μπερτό σηµείωσε ότι η Γερ-
µανία είναι µία από τις χώρες που έχουν επαναφέρει
προσωρινά τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και
συγκεκριµένα στις πτήσεις από Ελλάδα, προκειµένου να
αντιµετωπιστεί ο κίνδυνος της παράτυπης µετανάστευ-
σης.

«Η Επιτροπή λαµβάνει υπ' όψιν της τις διαβεβαιώσεις
που έχει λάβει από τη Γερµανία ότι τα εν λόγω µέτρα είναι
στοχευµένα και περιορισµένα στα αυστηρώς αναγκαία
προκειµένου να διαφυλαχθεί η δηµόσια πολιτική και η
εσωτερική ασφάλεια, ενώ ο αντίκτυπος στην ελεύθερη
µετακίνηση θα είναι µικρός», δήλωσε.

Επίσης, ανέφερε ότι η Ελλάδα και η Γερµανία συνε-
ργάζονται στενά και στο πλαίσιο αυτό µετά από επαφές
που είχε η Επιτροπή σε πολιτικό επίπεδο, θα διεξαχθεί
την Τετάρτη τριµερής συνάντηση µεταξύ εµπειρογνωµό-
νων από την Επιτροπή, Ελλάδα και Γερµανία. 

53χρονη οµολόγησε µετά από 20 χρόνια 
ότι «τσιµέντωνε» τα παιδιά της

«Παγώνει» τους πάντες η οµολογία της 53χρονης Mayumi
Saito, η οποία τσιµέντωσε τα τέσσερα νεογέννητα µωρά τηςΗ
53χρονη παραδόθηκε στις αρχές στην Ιαπωνία δύο δεκαετίες
µετά το φρικτό έγκληµά της και είπε ότι αισθανόταν ένοχη.
Όπως, υποστήριξε ήταν πολύ φτωχή και κράτησε τους τέσσε-
ρις κάδους στην ντουλάπα της.

Οι αστυνοµικοί την συνέλαβαν, όταν ανακάλυψαν ανθρώπι-
να οστά στο σηµείο που τους είχε υποδείξει σε ντουλάπα στο
σπίτι της.

Η αιτία των θανάτων των βρεφών παραµένουν αδιευκρίνι-
στες. ωστόσο, η Saito είπε ότι έβαλε τα νεογέννητα µωρά της
σε σκυρόδεµα από το 1992 έως το 1997 επειδή ήταν πολύ
φτωχή για να τα µεγαλώσει.

Εξαφανισµένος 45χρονος ισοβίτηςΕξαφανισµένος 45χρονος ισοβίτης
-Είχε πάρει άδεια από τις φυλακές της Λάρισας

Άφαν τος είν αι απότο µεσηµέρι (20-11-2017) ο Σπύρος Στρατούλης,
καθώς δεν  επέστρεψε στις φυλακές Λάρισας. Ο 45χ ρον ος ισοβίτης µε
βάση την  6ήµερη άδεια που είχ ε λάβει, έπρεπε χ θες το µεσηµέρι ν α
επιστρέψει στις Φυλακές Λάρισας, κάτι που δεν  έπραξε µε αποτέλεσµα
ν α αν αζητείται πλέον  από την  ΕΛ.ΑΣ.

Στη διάρκεια της φυλάκισής του έχ ει αν απτύξει πολιτική δράση για τις
συν θήκες κράτησης και κατά της ίδιας της συν θήκης του εγκλεισµού,
µε οργάν ωση και έκφραση αλληλεγγύης µεταξύ των  κρατουµέν ων .
Μπήκε στις φυλακές για πρώτη φορά σε ηλικία 18 ετών  για αν θρωποκ-
τον ία, εν ώ αποφυλακίστηκε το 2015 για ν α συλληφθεί ξαν ά την  περα-
σµέν η άν οιξη επειδή παραβίασε τους όρους αποφυλάκισης.
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Με µάλλον αρκετή καθυστέρη-
ση, η µετεωρολογική υπηρ-
εσία της Ρωσίας ανακοίνωσε

ότι ανίχνευσε σε ορισµένες περιοχές
της χώρας «εξαιρετικά υψηλά»
επίπεδα του ραδιενεργού ισοτόπου
ρουθηνίου-106 στο τέλος Σεπτεµ-
βρίου, επιβεβαιώνοντας έτσι τις εκτι-
µήσεις των επιστηµόνων του Ινστι-
τούτου Ακτινοπροστασίας και Πυρη-
νικής Ασφάλειας (IRSN) της Γαλλίας
σχετικά µε την πιθανή προέλευση
του ραδιενεργού στοιχείου που είχε
εντοπισθεί στην Ευρώπη (και στην
Ελλάδα) στις αρχές Οκτωβρίου

Τα υψηλότερα επίπεδα ρουθη-
νίου-106, σύµφωνα µε τις ρωσικές
υπηρεσίες, ανιχνεύθηκαν στο Αργκα-

γιάς, ένα χωριό στην περιοχή του
Τσελιάµπινσκ στα νότια Ουράλια,
όπου το συγκεκριµένο ισότοπο ήταν
σε επίπεδα 986 φορές υψηλότερα
από τα συνήθη.

Το Αργκαγιάς απέχει περίπου 30
χιλιόµετρα από τον πυρηνικό σταθµό
του Μαγιάκ, όπου το 1957, επί
σοβιετικής εποχής, είχε συµβεί
σοβαρό πυρηνικό ατύχηµα και σήµε-
ρα στις εγκαταστάσεις του γίνεται επε-
ξεργασία χρησιµοποιηµένων πυρη-
νικών καυσίµων.

Η Greenpeace της Ρωσίας, σύµφ-
ωνα µε το Γαλλικό Πρακτορείο, κάλε-
σε την αρµόδια για την πυρηνική
ενέργεια Rosatom να ξεκινήσει έρευ-

να σε βάθος και να δώσει τη δηµοσι-
ότητα τα αποτελέσµατά της. Θα ζητή-
σει  επίσης από τις εισαγγελικές
αρχές της χώρας να ερευνήσουν
µήπως υπήρξε συγκάλυψη πυρηνι-
κού ατυχήµατος.

Στα µέσα Οκτωβρίου η Rosatom
είχε ανακοινώσει ότι, σε δείγµατα
µεταξύ 25 Σεπτεµβρίου και 7 Οκτω-
βρίου, δεν είχε ανιχνευθεί ρουθή-
νιο-106, πλην της περιοχής της

Αγίας Πετρούπολης. Είχε επίσης
διαβεβαιώσει ότι τα επίπεδα ραδιε-
νέργειας ήσαν φυσιολογικά γύρω
από όλες τις ρωσικές πυρηνικές
εγκαταστάσεις.

Η µετεωρολογική ρωσική υπηρ-
εσία Rosgidromet ανακοίνωσε ότι το
ραδιενεργό ισότοπο ανιχνεύθηκε
στο Ταταρστάν και στη νότια Ρωσία,
φθάνοντας τελικά σε όλη την
Ευρώπη.

Επιβεβαιώθηκε -µε καθυστέρηση -
από τη Ρωσία η ραδιενέργεια 
που εντοπίστηκε στην Ελλάδα

Η Εθελοντική Οµάδα Μεγάρων Κούρος για τις φονικές πληµµύρες

Το διοικητικό συµβούλιο και τα µέλη της «Εθελοντικής Οµάδας Μεγάρων Κούρος» εκφράζουν θερµά συλλυπητήρ-
ια στις οικογένειες των θυµάτων των πρωτόγνωρων καιρικών φαινοµένων που έπληξαν την περιοχή της Νέας Περά-
µου και τη γειτονική πόλη της Μάνδρας.

Από την πρώτη ηµέρα η οµάδα άµεσης επέµβασης υπό τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στάθηκε στο πλε-
υρό των πληγέντων στη Νέα Πέραµο µε αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και παροχή ψυχολογικής υποστήριξης.
Επίσης σε συνεργασία µε τη δηµοτική αρχή διανείµαµε είδη πρώτης ανάγκης. Η απώλεια των ανθρώπινων ζωών
µας κάνει να αναλογιστούµε για µία ακόµη φορά την ανεκτίµητη αξία του δασικού µας πλούτου του οποίου η έλλειψη
δηµιουργεί, εκτός των άλλων αιτιών, φαινόµενα σαν αυτά που δυστυχώς ζήσαµε. ∆εδοµένου ότι τα ακραία καιρικά
φαινόµενα έχουν ενταθεί στις µέρες µας και υπό την απειλή παρόµοιων δυσάρεστων καταστάσεων, θα βρισκόµαστε
συνεχώς σε πλήρη ετοιµότητα µε όλες τις διαθέσιµες δυνάµεις µας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πετρούπολη,17/ 11 / 2017
Αρ. Πρωτ.: 23539

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκ-
ηρύσσει  ανοικτό ηλεκτρονικό δια-
γωνισµό µε σφραγισµένες προσφ-
ορές για την ανάδειξη αναδόχου
για την εκτέλεση του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ
ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ»,
µε προϋπολογισµό 178.461,00 €,
συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.
1. Αν τικείµεν ο του έργου 
Το έργο αφορά εκτέλεση εργα-
σιών για την αποκατάσταση διαφ-
όρων ειδών πλακοστρώσεων που
αποξηλώθηκαν από τα έντονα
πληµµυρικά φαινόµενα των προη-
γούµενων ετών, η κατασκευή και
ανακατασκευή τοιχίων προκειµέ-
νου να συγκρατούνται όγκοι
φερτών υλικών κατά τις έντονες
βροχοπτώσεις και να µην πλήτ-
τουν ιδιοκτησίες καθώς και η
πύκνωση φρεατίων υδροσυλλο-
γής. 
Οι εργασίες επαναδιάστρωσης θα
εκτελεστούν σε διάσπαρτα σηµεία
της πόλης και τα τοιχία σε περ-
ιοχές που γειτνιάζουν µε πρανή
του Ποικίλου Όρους (CPV:
45112000-5 εργασίες εκσκα-
φ ών , 45262310-7 εργασίες
οπλισµέν ου σκυροδέµατος,
45233251-3 εργασίες επαν αδιά-
στρωσης, 44112000-8 διάφ ορες
οικοδοµικές κατασκευές).
2. Οικον οµική αν άλυση του
έργου 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία:
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και αναλύεται στις
ακόλουθες οµάδες εργασιών:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ –
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ: 19.473,52 €,
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ: 60.601,29 €,
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ:
24.465,60 €, ΛΟΙΠΑ
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ: 1.517,51 €, 
Γ.Ε. και Ο.Ε. 19.090,35 €  και
Απρόβλεπτα 18.772,18 € , ήτοι
σύνολο: 143.920,04 €.
3. Προθεσµία εκτέλεσης του
έργου
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε πέντε (5)
ηµερολογιακούς µήνες από την
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
4. Χρηµατοδότηση
Το έργο χρηµατοδοτείται από
Πιστώσεις Ιδίων Πόρων Περιφέρει-
ας Αττικής µε Κ.Α.Ε. 9775.03.050
και έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρό-
γραµµα και Προϋπολογισµό του
οικονοµικού έτους 2017 του
∆ήµου µε Κ.Α. 64-7326.0003.
5. Σύστηµα δηµοπράτησης
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ηλεκ-
τρονικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 95 παρ. 2α του
Ν.4412/2016 περί ανοιχτής διαδι-
κασίας για τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων έργου κάτω των
ορίων.  Ως κριτήριο ανάθεσης για
το εν λόγω έργο, λαµβάνεται η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµι-
κή άποψη προσφορά µε βάση την
τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται στον
ανωτέρω νόµο.
6. ∆ικαιούµεν οι συµµετοχής
Στο διαγωνισµό, δικαιούνται να
συµµετάσχουν οικονοµικοί φορείς
όπως Εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγεγραµµένες στο κατά νόµο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον ανήκουν

στην Α2 τάξη και άν ω για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ και
ενώσεις οικονοµικών φορέων µε τις
προϋποθέσεις της παρ. 3 (β)  και
που είναι εγκατεστηµένες σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµό-
σια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε
την Ένωση Προσαρτήµατος I της
ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση γ  ́της
παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερ-
είς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
Οικονοµικός φορέας δύναται να
συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως
µέλος ένωσης.
7. Έγγραφ α σύµβασης και τεύχη
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια
προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτου-
σας αρχής www.petroupoli.gov.gr
.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 05 / 12 / 2017, η
αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφέροντες που
συµµετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης συµπληρωµα-
τικές πληροφορίες σχετικά µε τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε
σχετικά δικαιολογητικά, το αργό-
τερο έως 07 / 12 / 2017
8. Καταληκτική ηµεροµηνία υπο-
βολής προσφορών - Αποσφράγι-
ση
Οι προσφορές  υποβάλλονται από
τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονι-
κά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr  του
ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα, ήτοι έως την
12 / 12 / 2017, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 10:00 π.µ.. 
Η αποσφράγιση των προσφορών
από την επιτροπή διαγωνισµού θα
γίνει την 12 / 12 / 2017, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 12:00 π.µ..
9. Εγγύηση συµµετοχής
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό
απαιτείται η κατάθεση, από τους
συµµετέχοντες οι¬κονοµικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ.
1 α) του άρθρου 72 του
Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστο-
λής συµµετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των 2.878,40 ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονο-
µικών φορέων, η εγγύηση συµµε-
τοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρ-
εώσεις όλων των οικονοµικών
φορέων που συµµετέχουν στην
ένωση. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, ήτοι µέχρι
12 /07 /2018, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται.
∆εν προβλέπεται χορήγηση προ-
καταβολής στον ανάδοχο.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Πετρ-
ούπολης.
Ειδικότερες πληροφορίες
παρέχονται στη σχετική αναλυτική
∆ιακήρυξη.

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ

Αξιότιµε Κύριε Συντονιστή,

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε έχει  τεθεί  υπ’ όψιν σας προς έγκριση η
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την «Έρευνα κοιτασµάτων
βωξίτη» σε χώρο    49.865.783 στρεµµάτων που βρίσκεται  στα Μέγα-
ρα Αττικής. Προς την ως άνω ΜΠΕ  συναρτάται  η αδειοδότηση της εται-
ρίας   «ΑΜΕ ∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟ» για την άσκηση µεταλλευτικών δρα-
στηριοτήτων στην περιοχή.

Η αξιολόγηση της ΜΠΕ οριοθετείται  από τις σχετικές συνταγµατι -
κές επιταγές, όπως παγίως ερµηνεύονται  από τη νοµολογία του ΣτΕ.
Συγκεκριµένα:  

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγµατος, του ν. 1650/1986,
όπως ισχύει  µετά την εναρµόνισή του προς τις οδηγίες 84/360,
85/337/ΕΟΚ και  97/11, 96/61/ΕΕ, το φυσικό περιβάλλον έχει  αναχθεί  σε
αυτοτελώς προστατευόµενο αγαθό προκειµένου να εξασφαλισθεί  η
οικολογική ισορροπία και  η διαφύλαξη των φυσικών πόρων προς
χάρη και  των επόµενων γενεών. Εν όψει  της υποχρέωσής αυτής το κρά-
τος οφείλει  να προβαίνει  σε θετικές ενέργειες για τη διαφύλαξη του
προστατευοµένου αγαθού, σε συµµόρφωση προς την αρχή της
βιώσιµης ανάπτυξης, η οποία επιβάλλει , σύµφωνα µε τις αρχές της
προλήψεως και  προφυλάξεως στον τοµέα της προστασίας του περι-
βάλλοντος, να λαµβάνεται  προεχόντως υπόψη η τυχόν ύπαρξη ιδιαι -
τέρου κινδύνου για το φυσικό περιβάλλον από την κατασκευή και  λει -
τουργία συγκεκριµένου έργου ή την ανάπτυξη συγκεκριµένης δρα-
στηριότητας (Ολοµ. ΣτΕ 462-3/2010, Ολοµ. 613/2002, Ολοµ. 3478/2000,
1990/2007 7µ., 4491/2009 7µ., 293/2009). 

Σύµφωνα µε την συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της βιώσιµης
ανάπτυξης, µετά την ισχύ του ν. 1428/1984 η εκµετάλλευση λατοµείων
στην χώρα επιτρέπεται , κατ́  αρχήν, µόνο µέσα σε λατοµικές περ-
ιοχές, καθοριζόµενες κατά τη διαδικασία του νόµου αυτού (ΣτΕ Ολ
1569/2005, 705/2006). Οποιαδήποτε υπέρβαση –χρονική ή τοπική- του
συστήµατος του νόµου για τη δηµιουργία λατοµικών περιοχών αντίκει -
ται  στο Σύνταγµα (ΣτΕ 1639/2016). Επιτρεπτές, κατά τα λοιπά, είναι
µόνο επεµβάσεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος (ΣτΕ
2675/2003).

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 24 παρ. 6 του Συντάγµατος, όπως ήδη
ισχύει : Τα µνηµεία, οι  παραδοσιακές περιοχές και  τα παραδοσιακά
στοιχεία προστατεύονται  από το Κράτος. Με τις διατάξεις αυτές,
προβλέπεται  από τον συντακτικό νοµοθέτη αυξηµένη προστασία της
πολιτιστικής κληρονοµιάς της Χώρας, η οποία περιλαµβάνει  και  τα
άυλα πολιτιστικά αγαθά και  συνίσταται  στη διηνεκή διατήρηση της
κληρονοµιάς αυτής ( ΣτΕ 2939/2013). Όπως συνάγεται  από τις διατά-
ξεις του ν. 3028/2002 και  της ∆ιεθνούς Συµβάσεως της Γρανάδας έτους
1985 για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της Ευρώπης,
που κυρώθηκε µε τον ν. 2039/1992, χώροι  στους οποίους έλαβαν χώρα
εξαίρετα ιστορικά γεγονότα καθώς και  χώροι  στους οποίους βρίσκον-
ται  κτήρια ή άλλες κατασκευές συνδεδεµένες µε το έδαφος, που πληρ-
ούν τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισµό τους ως µνηµείων ή οι
οποίοι  περιέχουν σύνθετα έργα του ανθρώπου και  της φύσεως, εφ΄
όσον κατά την αιτιολογηµένη κρίση της ∆ιοικήσεως χρήζουν προ-
στασίας λόγω, µεταξύ άλλων, της κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής,
βιοµηχανικής, καλλιτεχνικής, επιστηµονικής ή εν γένει  ιστορικής
σηµασίας τους, χαρακτηρίζονται  ως ιστορικοί  τόποι  (ΣτΕ 2939/2013).
Επισηµαίνεται  ότι  δεν κωλύει  τον χαρακτηρισµό ως ιστορικού τόπου,
ούτε τυχόν ο προηγούµενος καθορισµός λατοµικής περιοχής, που περ-
ιλαµβάνει  ένα τµήµα του ιστορικού τόπου, ούτε η τυχόν προηγούµενη
απόφαση του Υπουργού Πολι τισµού, η οποία δέχθηκε ότι  δεν
συντρέχουν οι  προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισµό, παρά τις αρνητι -
κές εισηγήσεις της υπηρεσίας, ερειδόµενη κυρίως στις αρνητικές
συνέπειες του χαρακτηρισµού για την άσκηση λατοµικής δραστηριότ-
ητας (ΣτΕ 366/2016). 

Περαιτέρω, η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του
έργου, η οποία εκδίδεται  µε ειδική διαδικασία που εξασφαλίζει  τη
συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών, πρέπει  να προηγείται  χρο-
νικώς κάθε απόφασης έγκρισης της διενέργειας του έργου - µεταλ-
λείου. Τα σχετικά µε το επιτρεπτό της χωροθέτησης µεταλλείου και  µε
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία
του ζητήµατα αντιµετωπίζονται  κατά το ανωτέρω στάδιο της περιβαλ-
λοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας (ΣτΕ 2590/2014). 

Τα στοιχεία που εξετάζονται  πριν την έκδοση της πράξης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων είναι , µεταξύ άλλων, η κατ’ αρχήν συµβατότητα
της ασκήσεως της συγκεκριµένης ερευνητικής δραστηριότητας προς
τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία δεν αποκ-
λείεται  να καταλήξει , υπό τις ειδικές εκάστοτε περιστάσεις, σε άρν-
ηση έγκρισης της άσκησης της δραστηριότητας ακόµη και  σε περιοχή,
όπου έχει  εντοπισθεί  - βάσει  εξωτερικών ενδείξεων ή κατόπιν ερευ-
νών µε τη χρήση επιστηµονικών µεθόδων που δεν περιλαµβάνουν εξο

ρυκτικές εργασίες - κοίτασµα µεταλλευτικών ορυκτών καθώς και  η
επιλογή της συγκεκριµένης περιοχής, από την οποία θα εκκινήσει  ή
στην οποία θα εντοπισθεί  η ερευνητική δραστηριότητα, σε συνδυασµό
πάντοτε προς τις τυχόν εκάστοτε υφιστάµενες γενικότερες κατε-
υθύνσεις χωροταξικού σχεδιασµού. Κατά τη διαδικασία έγκρισης των
περιβαλλοντικών όρων πρέπει  να τηρούνται  και  όλες οι  απαιτήσεις
της κοινοτικής και  εθνικής νοµοθεσίας για την εξέταση εναλλακτικών
λύσεων και  την ενηµέρωση και  συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία
έγκρισης του οικείου σχεδίου. (ΣτΕ 2590/2014)

Στην προκειµένη περίπτωση η υποβληθείσα ΜΠΕ µε τίτλο «Έρευ-
να κοιτασµάτων βωξίτη» σε χώρο 49.865.783 στρεµµάτων στα Γερά-
νεια Όρη Μεγάρων Αττικής έχει  αποδοκιµαστεί  από το σύνολο σχεδόν
των θεσµικών φορέων που επιλήφθηκαν σχετικά, µε προεξάρχοντες
τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης: 

• Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεγαρέων µε οµόφωνη απόφασή
του γνωµοδότησε αρνητικά για την υποβληθείσα ΜΠΕ. Απέκλεισε το
ενδεχόµενο δηµιουργίας ορυχείου στα Γεράνεια Όρη επικαλούµενο τις
αρνητικές συνέπειες που θα έχει  για το περιβάλλον και  την τοπική κοι -
νωνία και  οικονοµία.

•Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, σε πρόσφατη συνεδρίασή
του γνωµοδότησε, οµοίως, αρνητικά για την ΜΠΕ. Επεσήµανε ότι  το
περιεχόµενο και  το σκοπούµενο έργο είναι  κοινωνικά απαράδεκτο και
αντίθετο µε τους στρατηγικούς και  αναπτυξιακούς σχεδιασµούς του
∆ήµου Μεγαρέων.

Οι προβληµατισµοί  και  οι  ενστάσεις που διατυπώνονται  χρήζουν
ιδιαίτερης προσοχής. Η περιοχή συνολικής έκτασης 49.865,783 στρεµ-
µάτων, για την οποία έχει  εκδηλωθεί  ενδιαφέρον µεταλλευτικής εκµε-
τάλλευσης, αποτελεί  σηµαντικό θύλακα πρασίνου και  φυσικού
πλούτου για τη ∆υτική Αττική συνολικά, όπου ως γνωστόν, η περιβαλ-
λοντική υποβάθµιση είναι  εκτεταµένη. Συνεπώς, η δηµιουργία
ορυχείου βωξίτη στα Γεράνεια Όρη εγκυµονεί  σοβαρούς κινδύνους για
το περιβάλλον, το οικοσύστηµα, την υγεία και  την ποιότητα ζωής των
κατοίκων του Θριάσου Πεδίου.

Εξάλλου, τα Γεράνεια Όρη αποτελούν διαχρονικά περιοχή αυξηµέν-
ης αγροτικής δραστηριότητας µε ανεπτυγµένη ρητινοκαλλιέργεια,
αµπελουργία και   κτηνοτροφία. Ως εκ τούτου, στηρίζουν σηµαντικό
τµήµα της τοπικής παραγωγής και  οικονοµίας, που τίθεται  σε διακιν-
δύνευση από την επιχειρούµενη µεταλλευτική δραστηριότητα. 

Περαιτέρω, είναι  αµφίβολο εάν το λατοµείο συνάδει  µε τον υφιστά-
µενο ειδικό χωροταξικό σχεδιασµό, που αφορά την περιοχή των
Μεγάρων: 

• Ο ν. 4277/2014 «νέος Ρυθµιστικός Σχεδιασµός Αττικής»,
προβλέπει   συγκεκριµένες δράσεις στην ευρύτερη περιοχή της υπο-
ενότητας Μεγαρίδας, οι  οποίες είναι  ασύµβατες µε την επιχειρούµενη
µεταλλευτική δραστηριότητα:

o ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τοµέα µε εφαρµογή σύγχρονων
µεθόδων τεχνολογίας (τεχνολογικό πάρκο, θερµοκοιτίδες, πειραµατι -
κοί  αγροί  κλπ)

o ανάπτυξη του Τριτογενούς Τοµέα - Πολιτιστικού Τουρισµού
µε προστασία περιβάλλοντος, θαλασσίων ακτών, προστασία ορεινών
όγκων (Γερανείων κλπ), που καθορίζονται  ως περιοχές προστασίας
οικοσυστήµατος, αναψυχής, πεζοπορίας και  θέας και  ιστορικά περά-
σµατα που ακολουθούν αρχαίους δρόµους και  µονοπάτια, αρχαιολο-
γικούς και  θρησκευτικούς θησαυρούς.  

•Στο Π.∆. της 24/5/85  αναφέρεται  ότι  η ελάχιστη απόσταση του
µεταλλευτικού χώρου από τα όρια της πόλης καθορίζεται  στα 1.000 µ.

Η υποβληθείσα ΜΠΕ δεν αντιµετωπίζει  µε επάρκεια τα ανωτέρω
κρίσιµα ζητήµατα, που άπτονται  της προστασίας του περιβάλλοντος,
της υγείας των περιοίκων, της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονο-
µιάς, της διαφύλαξης της ισόρροπης και  βιώσιµης οικονοµικής δρα-
στηριότητας, και  της τήρησης των βασικών κατευθύνσεων χωροταξικού
σχεδιασµού για την περιοχή των Μεγάρων. 

Ως εκ τούτου, πάσχει  πολλαπλώς και  αντίκειται  στις προαναφερθ-
είσες συνταγµατικές και  νοµοθετικές διατάξεις, καθώς και  τις αρχές
της περιβαλλοντικής προστασίας και  προφύλαξης, της βιώσιµης
ανάπτυξης και  της προστασίας της υγείας και  πολιτιστικής κληρονο-
µιάς.  

Κατόπιν αυτών, Σας καλούµε: 
1.Να λάβετε υπ’ όψιν τις ανωτέρω επισηµάνσεις, καθώς και  όσες

έχουν ήδη διατυπωθεί  από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και
2.Να µην κάνετε δεκτή, κατά λόγο αρµοδιότητας, την υποβληθείσα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε αντικείµενο «Έρευνα κοιτα-
σµάτων βωξίτη», καθώς και  το συναρτώµενο µε αυτήν αίτηµα αδει -
οδότησης της εταιρίας   ΑΜΕ ∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟ.

Με τιµή, Εύη Χριστοφιλοπούλου, 
Βουλευτής Αττικής ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης

ΕΕππιισσττοολλήή  ΕΕ..  ΧΧρριισσττοοφφιιλλοοπποούύλλοουυ  ππρροοςς  ττοονν  ΣΣυυννττοοννιισσττήή
ΑΑπποοκκεεννττρρωωµµέέννηηςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  γγιιαα  ττοο  ββωωξξίίττηη
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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 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



16-θριάσιο Tετάρτη 22 Νοεµβρίου 2017 


