
ΜΜέέττρραα  γγιιαα  ττηη  σσττήήρριιξξηη  ττωωνν  εεππααγγγγεελλµµααττιιώώνν,,
ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  ττωωνν  οοιικκοογγεεννεειιώώνν  

που επλήγησαν από τις φονικές πληµµύρες σε
Μάνδρα, Μαγούλα και Νέα Περάµο 
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αποχώρηση µαθητών στα σχολεία και η εύρυθµη λειτουργία της πόλης σσεελλ..    22

σσεελλ..    1166

ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ::  ΣΣεε  εεξξέέλλιιξξηη  ηη υποβολή αιτήσεων των 
επιχειρήσεων για το επίδοµα των 8.000 ευρώ

από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών

σσεελλ..    22--44

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΦΦυυλλήήςς  µµεελλεεττάά  
ττοο  εεννδδεεχχόόµµεεννοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς
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Ασπρόπυργος

ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218- Γκοριτσά, 19300, 2105598618

Ελευσίνα
Καρατζάς Γεώργιος Ε. 

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι. Κοροπούλη Βαγγέλη 25,

2105555844

Aχαρνές
Αρβανίτη Βασιλική Η. 

Θηβαίου Ιωάννη 11, 2102468482

Άνω Λιόσια
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι. Παναγίας Γρηγορούσης

29, Ζεφύρι, 2102385080

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου,

2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις   

Η θερµοκρασία από 7 έως 17
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Πατάπιος
Οσίου Παταπίου εν Λουτρακίω

ΜΜεελλέέττηη  ββεελλττίίωωσσηηςς  ττηηςς  αασσττιικκήήςς  
κκιιννηηττιικκόόττηηττααςς  σσττηη  ∆∆..ΕΕ  ΜΜααγγοούύλλααςς  

Στόχος η αποφόρτιση του οδικού δικτύου από την παράνοµη διέλευση
βαρέων οχηµάτων µέσω του οικιστικού ιστού , η ασφαλή προσέλευση και

αποχώρηση µαθητών στα σχολεία και η εύρυθµη λειτουργία της πόλης

Στα πλαίσια της καταγραφής, οργάνωσης και παρα-
κολούθησης του δηµοτικού έργου στην ∆ηµοτική
Ενότητα Μαγούλας ,υπό την αιγίδα του ∆ηµάρχου

κου Γεωργίου Τσουκαλά , η Αντιδήµαρχος τεχνικών
υπηρεσιών κα Βασιλείου Μαρία συνοδευόµενη από
αρµόδια µηχανικό της υπηρεσίας  συµµετείχε σε κοινή
σύσκεψη µε τον Αντιδήµαρχο της δηµοτικής Ενότητας κο
Κοροπούλη Γρηγόριο τον εντεταλµένο σύµβουλο κο
Ανδρώνη Χαράλαµπο, τον πρόεδρο του Σ.∆. Κοινότητας
κο Αδάµ Σωτήριο και την πρόεδρο ΚΕ∆Ε & ∆ευτεροβάθ-
µιας σχολικής επιτροπής κα Μαρούγκα Κων/να µε θέµα”
µελέτη βελτίωσης της αστικής κινητικότητας µέσω µικρής
κλίµακας έργων στη ∆.Ε Μαγούλας ∆ήµου Ελευσίνας”
που θα συµβάλλουν καθοριστικά στην βελτίωση των
κυκλοφοριακών συνθηκών , την αποφόρτιση του οδικού
δικτύου από την παράνοµη διέλευση βαρέων οχηµάτων
µέσω του οικιστικού ιστού , την ασφαλή προσέλευση και
αποχώρηση γονέων και µαθητών από τα σχολεία
τους,την αισθητική αναβάθµιση και την εύρυθµη λειτο-
υργία της πόλης,σε όλη την έκταση της δηµοτικής ενότ-
ητας Μαγούλας.  

Στο επίκεντρο η κατασκευή του κόµβου στη συµβολή
Θριασίου & Ηρώων Πολυτεχνείου  

Με επίκεντρο την κατασκευή του κόµβου στη συµβολή
Θριασίου & Ηρώων Πολυτεχνείου  που βρίσκεται σε
φάση υλοποίησης µε την έκδοση ΦΕΚ , συζητήθηκε
επίσης  η άµεση προώθηση για ανακατασκευή της οδού
Αγίου ∆ηµητρίου παραπλεύρως του οµώνυµου παραδο-
σιακού ναού.Η πρόταση µελέτης για την κατασκευή κόµ-
βων στις συµβολές 25ης Μαρτίου & Σωκράτους µε
αντίστοιχες παρεµβάσεις σε σηµεία που ο µελετητής θα
κρίνει κατάλληλα και σύννοµα  στη δυτική είσοδο της
πόλης στο ύψος της Πανόρµου και Λεωνίδα Στάµου µε
τις απαραίτητες πλακοστρώσεις και βελτιώσεις φωτι-
σµού , νησίδων και  διαπλάτυνσης πεζοδροµίων όπου
κριθεί απαραίτητο.    Αντίστοιχες µελέτες κατά µήκος της
Ηρώων Πολυτεχνείου µε έµφαση στο τµήµα που δια-
τρέχει παράλληλα την είσοδο του 1ου – 3ου δηµοτικού
σχολείου και αντίστοιχα επί της οδού Στάµου έµπροσθεν
του 2ου δηµοτικού σχολείου.

συνεχίζεται στη σελ. 13

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΦΦυυλλήήςς  µµεελλεεττάά  ττοο  εεννδδεεχχόόµµεεννοο  
λλεειιττοουυρργγίίααςς  δδηηµµοοττιικκήήςς  σσυυγγκκοοιιννωωννίίααςς  
-  ∆ιενεργεί έρευνα προκειµένου να καταγράψει τις συγκοινωνιακές ανάγκες.

Ο∆ήµος Φυλής µελετά το ενδεχόµενο
λειτουργίας δηµοτικής συγκοινωνίας
και διενεργεί έρευνα προκειµένου να

καταγράψει τις συγκοινωνιακές ανάγκες.
Για το σκοπό αυτό παρακαλεί τους δηµότες να

συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο που έχει
αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.fyli.gr 

κι εν συνεχεία να το στείλουν στο e-mail:
gd@fyli.gr , το αργότερο, µέχρι την Παρασκευή
22 ∆εκεµβρίου 2017. 

Το ερωτηµατολόγιο δεν αφορά σε προσωπικά
δεδοµένα και τα στοιχεία πρόκειται να χρησιµο-
ποιηθούν µόνο για τον προαναφερθέντα
σκοπό.  

Η βοήθεια όλων είναι πολύτιµη προκειµένου
να καταγραφούν οι πραγµατικές ανάγκες
µετακίνησης των κατοίκων των ∆ηµοτικών Ενο-
τήτων Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου και Φυλής. 



ΣΣύύσσκκεεψψηη  γγιιαα  ττηη  ΜΜάάννδδρραα
υπό την προεδρία της επικεφαλής της 

∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης Φώφης Γεννηµατά

Ανακοίνωση του κόµµατος αναφέρει ότι   «αναλύθηκαν οι ευθύνες,
τόσο της κυβέρνησης όσο και της Περιφέρειας Αττικής, 

για ανεπαρκή συντονισµό αν και υπήρξαν σαφείς προειδοποιήσεις
για τα ακραία καιρικά φαινόµενα, αρκετό χρονικό διάστηµα 

πριν την εκδήλωσή τους».

Ευρεία σύσκεψη για την πορεία αντιµετώπισης των τραγικών
συνεπειών από τις πληµµύρες στην περιοχή της Μάνδρας
πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της ∆ευτέρας υπό την προε-

δρία της επικεφαλής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης Φώφης Γεν-
νηµατά, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι «δεν χρειάζεται άλλος χαµέ-
νος χρόνος και απαιτείται αντιµετώπιση των προβληµάτων τώρα». 

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση «αναλύθηκαν οι ευθύνες, τόσο της
κυβέρνησης όσο και της Περιφέρειας Αττικής, για ανεπαρκή συντονι-
σµό αν και υπήρξαν σαφείς προειδοποιήσεις για τα ακραία καιρικά
φαινόµενα, αρκετό χρονικό διάστηµα πριν την εκδήλωσή τους. 

»∆εν είχαν προχωρήσει εγκαίρως τα απαραίτητα αντιπληµµυρικά
έργα παρ' ότι υπήρχαν ολοκληρωµένες µελέτες από την προηγούµενη
αρχή της Περιφέρειας, η διαχείριση την ώρα εκδήλωσης του φαινοµέ-
νου ήταν ανεπαρκής και η εκ των υστέρων αντιµετώπιση των πληγέν-
των αποδεικνύεται προβληµατική εξαιτίας καθυστερήσεων και
ελλείψεων».

Αποφασίστηκε να έρθουν τα ζητήµατα αυτά στη Βουλή µέσω επίκαι-
ρων ερωτήσεων και να οργανωθεί σύντοµα επίσκεψη κλιµακίου του
«Κινήµατος Αλλαγής» στις πληγείσες περιοχές. 

Στη σύσκεψη συµµετείχαν ο πρώην περιφερειάρχης Γ. Σγουρός, η
πρώην αντιπεριφερειάρχης Σταυρούλα ∆ήµου, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ
καθ. Ευθύµιος Λέκκας, ο καθ. ∆ηµήτρης Παπανικολάου, ο µελετητής Γ.
Πέππας, και στελέχη της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες  η διαδι-
κασία υποβολής αιτήσεων των επιχειρή-
σεων που επλήγησαν από την πληµµύρα

της 15ης Νοεµβρίου για τη χορήγηση του επιδό-
µατος των 8.000 ευρώ από το Υπουργείο Υπο-
δοµών και Μεταφορών

Πρόκειται για τη χορήγηση της έκτακτης εφά-
παξ ενίσχυσης που αφορά  τις πληγείσες επιχει-
ρήσεις από την πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου
2017, σύµφωνα µε την ∆.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.
1720/Α32/28.11.2017 Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση. 

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί από το Υπουργείο
Υποδοµών και Μεταφορών µε τη µορφή επιδόµα-
τος, ύψους 8.000€. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η
κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στον 1ο όροφο
του ∆ηµαρχείου Μάνδρας και στο ΚΕΠ Ν. Περά-
µου. 

Για την κατάθεση των αιτήσεων, θα γίνονται
δεκτές οι αιτήσεις µε βάση το αρχικό γράµµα του 

ονόµατος της επιχείρησης, ως κάτωθι:

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑ - ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ:)
07/12/2017 Α - Ι Α - Γ 
08/12/2017 Κ - Λ ∆ - Κ 
09/12/2017 Μ - Ο Λ - Π 
10/12/2017 Π - Ρ Ρ - Ω 
11/12/2017 Σ - Ω 

Οι επιχειρήσεις των οποίων οι επωνυµίες απα-
ρτίζονται από λατινικούς χαρακτήρες θα εξυπηρ-
ετηθούν σύµφωνα µε την αντιστοιχία τους στο
ελληνικό αλφάβητο. 

Για την υποβολή των αιτήσεων θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε την ώρα
προσέλευσης των πληγέντων.

Ακολουθούν συνηµµένα πίνακες µε το έντυπο
της αίτησης και  τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
που θα συνοδεύουν την αίτηση. 

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΣΣεε  εεξξέέλλιιξξηη  ηη υποβολή αιτήσεων των 
επιχειρήσεων για το επίδοµα των 8.000 ευρώ

από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών

Μ
έτρα έκτακτης εφαρµογής, αν ακοιν ώσε  η Εθν ι-
κή Τράπεζα για τους πελάτες της, ιδιώτες, επαγ-
γελµατίες και επιχ ειρήσεις, στις πληµµυροπαθείς

περιοχ ές της ∆υτικής Αττικής . Παράλληλα εκτιµών τας
τις αν άγκες των  οικογεν ειών  µε παιδιά και κυρίως τις
αν άγκες τροφίµων  για την  πλήρη διατροφή των  µαθη-
τών  αυτή τη κρίσιµη περίοδο, η Εθν ική θα προσφέρει
καθηµεριν ά µεσηµεριαν ά γεύµατα σε µαθητές Νηπιαγω-
γείων  και ∆ηµοτικών  σχ ολείων  του ∆ήµου Μάν δρας.

Τα µέτρα αν ακούφισης και στήριξης των  πληγέν των
πελατών  της Τράπεζας, αφορούν  ειδικότερα στην  παρ-
οχ ή:

∆ίµην ης περιόδου αν αστολής καταβολής δόσεων
(«πάγωµα») σε δαν ειολήπτες µε εν ήµερες οφειλές

Ρύθµισης µε ευν οϊκούς όρους για δαν ειολήπτες  µε
οφειλές σε καθυστέρηση

Αν αστολή µέχ ρι 31 Ιαν ουαρίου 2018 κάθε εξωδικαστι-
κής και δικαστικής εν έργειας είσπραξης απαιτήσεων

Σηµειών εται πως τα παραπάν ω µέτρα θα εφαρµο-

στούν  και για τους ιδιώτες και τις επιχ ειρήσεις που
επλήγησαν  από τις πληµµύρες στη Σύµη.

Κλιµάκια στελεχ ών  της τράπεζας θα επισκεφθούν
κατά τις προσεχ είς εβδοµάδες τις περιοχ ές της Μάν δρ-
ας, της Μαγούλας και της Ν.Περάµου, και θα έχ ουν
επαφές µε τις µικροµεσαίες επιχ ειρήσεις που έχ ουν
πληγεί, για ν α διερευν ήσουν  και ν α συζητήσουν  τις
αν άγκες τους µετά τις καταστροφές.

Παράλληλα η Εθν ική, στο πλαίσιο του προγράµµατος
Εταιρικής Κοιν ων ικής Ευθύν ης της τράπεζας και για τη
στήριξη των  οικογεν ειών  της Μάν δρας, θα διαθέσει
€100,000 για την  παροχ ή µεσηµεριαν ών  γευµάτων
στους µαθητές των  Νηπιαγωγείων  και ∆ηµοτικών  της
Μάν δρας για τους επόµεν ους δύο µήν ες.  Συν ολικά,
υπολογίζεται  στο διάστηµα αυτό ν α καλυφθούν  από τη
δράση αυτή πάν ω από 42,000 γεύµατα.

Η συγκεκριµέν η κοιν ων ική δράση είν αι κοµµάτι µίας
γεν ικότερης πολιτικής που ακολουθεί η τράπεζα µε την  

προσφορά δωρεάν  γευµάτων  σε χ ιλιάδες µαθητές,
υποστηρίζον τας έτσι οικον οµικά αδύν αµες οικογέν ειες.
Τα τελευταία δύο χ ρόν ια, η Εθν ική έχ ει προσφέρει
πάν ω από €700,000 για δωρεάν  γεύµατα σε µαθητές
των  ∆ηµοτικών  σχ ολείων  της ∆υτικής Αττικής, της
Καβάλας και των  Τρικάλων .

Σηµειών εται ότι τα µέτρα αν ακούφισης θα προσφέρ-
ον ται κατόπιν  αιτήσεων  από τους πληγέν τες πελάτες
της τράπεζας οι οποίοι θα πρέπει ν α απευθύν ον ται
στην  ειδική τηλεφων ική γραµµή  210 48 48 500 τις καθ-
ηµεριν ές και ώρες 8πµ-8µµ καθώς και στο δίκτυο κατα-
στηµάτων  της τράπεζας.

ΜΜέέττρραα  γγιιαα  ττηη  σσττήήρριιξξηη  ττωωνν  εεππααγγγγεελλµµααττιιώώνν,,
ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  ττωωνν  οοιικκοογγεεννεειιώώνν  

που επλήγησαν από τις φονικές πληµµύρες σε Μάνδρα,
Μαγούλα και Νέα Περάµο ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.



4-θριάσιο Παρασκευή 8 ∆εκεµβρίου 2017 

ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΕΕΙΙΡΡΗΗΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  --  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  ΥΥΦΦΕΕΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΙΙΡΡΗΗΝΝΗΗ
‘’Καταδικάζει τις ΗΠΑ που µε την πράξη αναγνώρισης της Ιερουσαλήµ  ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, βάζουν νέα «φωτιά» στο Παλαιστινιακό’’

Η
Ελληνική Επιτροπή για τη ∆ιεθνή Ύφεση
και Ειρήνη, καταγγέλλει και καταδικάζει
τις ΗΠΑ που µε την πράξη αναγνώρισης

της Ιερουσαλήµ  ως πρωτεύουσας του Ισραήλ,
βάζουν νέα «φωτιά» στο Παλαιστινιακό. Με απύθ-
µενη υποκρισία και κυνισµό ταυτίζουν µε την «τρο-
µοκρατία» το δίκαιο αγώνα, την πάλη του λαού της
Παλαιστίνης.

Η ΕΕ∆ΥΕ, το αντιιµπεριαλιστικό - αντιπολεµικό
κίνηµα δεν ξεχνάµε την κτηνώδη βία του ισραηλι-
νού κράτους σε βάρος των Παλαιστινίων, τις δολο-
φονίες, τις φυλακές  το τείχος, τους εποικισµούς,
όλα αυτά που συνθέτουν το απάνθρωπο πρόσω-
πο του ιµπεριαλισµού σε βάρος ενός ηρωικού
λαού που µάχεται για τη δική του πατρίδα, ενάντια
στην κατοχή εβδοµήντα ολόκληρων χρόνων.  

Οι κινήσεις των ΗΠΑ, της ΕΕ και των συµµάχων τους ιµπεριαλιστών σχετίζονται µε
τους λυσσαλέους ανταγωνισµούς για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, µε την κρίσιµη
γεωστρατηγική σηµασία, τους πλούσιους ενεργειακούς κι άλλους πόρους και τους
διαύλους µεταφοράς τους. 

H κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ φέρνει τεράστιες
ευθύνες απέναντι στο δοκιµαζόµενο λαό της Παλαι-
στίνης γιατί στο όνοµα της στρατιωτικοοικονοµικής
συνεργασίας µε το Ισραήλ κρατάει στα συρτάρια
την οµόφωνη απόφαση (∆εκέµβρης 2015) της Βου-
λής και αρνείται να αναγνωρίσει άµεσα το παλαιστι-
νιακό κράτος µε πρωτεύουσα την Ανατ. Ιερουσα-
λήµ.  Η  θέση του κ. Τσίπρα, στο πρόσφατο ταξίδι
στις ΗΠΑ, ότι ο Αµερικάνος Πρόεδρος δουλεύει
«για το καλό του κόσµου» αποτελεί ύβρη στη µνήµη
των  χιλιάδων παιδιών της  Παλαιστίνης  που έχουν
σφαγιαστεί από το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ. 

Απαιτούµε να πάρει θέση τώρα η ελληνική
κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας το Παλαιστινιακό κρά-
τος µε πρωτεύουσα την Αν. Ιερουσαλήµ. Η υποκρι-
τική στάση της προσβάλει τα αισθήµατα φιλίας και

αλληλεγγύης του ελληνικού λαού απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό. Συνεχίζουµε σταθ-
ερά να είµαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης , η αλληλεγγύη θα εκφραστεί
ακόµα πιο δυνατά σε αυτή τη νέα επικίνδυνη αντιδραστική εξέλιξη.                                                                  

Αθήνα 6/12/2017

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

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

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

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την
αίτηση, είναι τα παρακάτω: 
1. Για τους αιτούντες Έλληνες πολίτες φωτοαντίγραφο δελτίου
ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας
Αρχής και για τους αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
και φωτοαντίγραφο άδειας παραµονής. 
2. Φωτογραφίες όψεων του πληγέντος κτιρίου και του εσωτε-
ρικού του επαγγελµατικού χώρου που έχει πληγεί οι οποίες θα
φέρουν το όνοµα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας
της επιχείρησης. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να απεικον ίζουν
όσο το δυνατό καλύτερα την κατάσταση του επαγγελµατικού
χώρου µετά την πληµµύρα. 
3. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασµού ηλεκτρικού
ρεύµατος, ύδρευσης, τηλεφώνου κ.λπ. για την ταυτοποίηση
της διεύθυνσης της πληγείσας επιχείρησης. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (µε βεβαιωµένο το γνή-
σιο της υπογραφής) στην οποία δηλώνεται ότι: 
• Είµαι ιδιοκτήτης /ενοικιαστής/νόµιµος εκπρόσωπος (διαγρά-
φεται ότι δεν  ισχύει) της επιχείρησης
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
(επωνυµία επιχείρησης) που βρίσκεται στο
IIIIIIIIII.. (ισόγειο/όροφο/υπόγειο) του κτιρίου
επί της οδού (ή θέση)
IIIIIIIIIIIIIII............ αρ. III..
στην Τοπική /∆ηµοτική Κοινότητα IIIII.III του
∆ήµου IIIIIIII..II της Περιφερειακής Ενότητας
IIIIIIII..II.. και η οποία έχει πληγεί από τις
πληµµύρες της IIIIIIIIIIIIIII.II 
• Τα ανωτέρω προκύπτουν και από τα δηλωθέντα, στην
Εφορία, στοιχεία. 

• Συναινώ / δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν δηλώνεται) να
δοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων στη
∆.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., οποιαδήποτε στοιχεία απαιτηθούν προκει-
µένου να µου χορηγηθεί το επίδοµα βάσει του άρθρου 4 του
ν. 4501/2017 (Α΄178). 
• Ο λογαριασµός στον οποίο θα κατατεθεί το επίδοµα :
II..............................................(Τράπεζα) µε
IBAN.................................................................................
..............., 

φωτοτυπία του οποίου σας προσκοµίζω µε την αίτησή µου. 
Ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης είναι:
.........................................................................................
................... (4) 
• Έχω λάβει εν ίσχυση ήσσονος σηµασίας (de minimis) βάσει
του κανον ισµού IIIIIII.. (αναγράφεται ανάλογα ο
κανονισµός 1407/2013 ή 1408/2013 ή 717/2014) ποσού
III..IIIIIIII.(€) κατά το έτος
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIII..IIIIII
IIII..I 

(αναφέρονται όλες οι εν ισχύσεις ήσσονος σηµασίας τις
οποίες τυχόν έχει λάβει η οικεία επιχείρηση (και οι επιχειρή-
σεις που συν ιστούν εν ιαία επιχείρηση µε αυτήν) κατά το
τρέχον οικονοµικό έτος και κατά τα δύο προηγούµενα οικο-
νοµικά έτη) 
5. Προαιρετικά σε όλες τις περιπτώσεις αλλά και υποχρεωτικά
στην περίπτωση που δεν συναινεί ο/η αιτών/-ούσα για τη
λήψη στοιχείων από την Α.Α.∆.Ε. υποβάλλονται: 
• Τα έντυπα Ε1 ή Ε3 ή Ν ανάλογα µε µορφή (ατοµική ή νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα) της επιχείρησης του φορολο-
γικού έτους 2016, ή προσωποποιηµένη πληροφόρηση. 
• Όλα τα απαιτούµενα νοµιµοποιηµένα στοιχεία εκπρ-
οσώπησης και νοµιµότητας της επιχείρησης. 

48

ΤΤΤΤ αααα    ααααππππαααα ιιιι ττττοοοούύύύ µµµµεεεε νννναααα    δδδδ ιιιι κκκκααααιιιιοοοο λλλλοοοογγγγηηηηττττιιιικκκκάάάά    πππποοοο υυυυ     θθθθαααα    σσσσ υυυυ ννννοοοοδδδδεεεε ύύύύοοοουυυυνννν     ττττηηηη νννν    ααααίίίί ττττηηηησσσσ ηηηη
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Άρθρο του Αντιδηµάρχου Χαϊδαρίου Νίκου Καραγιάννη για την πώληση
όπλων από την Κυβέρνηση στη Σαουδική Αραβία

Με αφορµή την απαράδεκτη πώληση όπλων
από την κυβέρνηση στην Σαουδική Αραβία, την
συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και την
αρθρογραφία στον τοπικό τύπο, αξίζει να
επαναφέρουµε τη θέση της ∆ηµοτικής Αρχής,
προκειµένου να µην υπάρχει διαστρέβλωση. 

Από θέση αρχής, σταθερά και διαχρονικά
είµαστε αντίθετοι και αντιπαλεύουµε συµφωνίες
στρατιωτικού περιεχοµένου, που υπογράφουν οι
ελληνικές κυβερνήσεις µε χώρες οι οποίες
µετέχουν σε επεµβάσεις.

∆εν έχουµε καµιά αµφιβολία ότι πρόκειται για
µεγάλο σκάνδαλο, αφού σκάνδαλο είναι η ίδια η
πώληση οπλικών συστηµάτων, σε κράτη-
δολοφόνους, όπως η Σαουδική Αραβία που
επεµβαίνει ωµά, που βοµβαρδίζει και εξοντώνει
άλλους λαούς. Αποτελεί σκάνδαλο και στην
περίπτωση που η πώληση όπλων έγινε ή γίνεται
απευθείας µέσω κρατών και κυβερνήσεων,
δηλαδή µε συµφωνία και αγοραπωλησία µεταξύ
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ µε την
Σαουδαραβική κυβέρνηση, και στην περίπτωση
που η πώληση έγινε απόπειρα να
πραγµατοποιηθεί, µέσω κάποιου τρίτου
µεσάζοντα µιζαδόρου.

Η κυβέρνηση επί της ουσίας θα συµµετείχε
µέσω της πώλησης αυτής στις επιθετικές
πολεµικές επιχειρήσεις της Σ. Αραβίας στην
Υεµένη, επιχειρήσεις που ευθύνονται σύµφωνα
µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας για τα
250.000 κρούσµατα χολέρας και τις εκατόµβες
των νεκρών, λόγω της σχεδόν ολικής
καταστροφής των υποδοµών της χώρας, µε
πρώτες αυτές που σχετίζονται µε την παροχή
υγειονοµικής περίθαλψης.

Η ελληνική κυβέρνηση µε την πολιτική της
ρίχνει συνειδητά λάδι σε µια σύρραξη που στη
διάρκειά της, έχει καταγραφεί η χρήση, ακόµα και
σε κατοικηµένες περιοχές, των διεθνώς
απαγορευµένων όπλων διασποράς, που
ευθύνονται για εκατοντάδες θύµατα, κυρίως τον

άµαχο και κατά κανόνα ανυπεράσπιστο
πληθυσµό.

Είναι φανερό ότι κυβέρνηση και αξιωµατική
αντιπολίτευση, συµφωνούν σε αυτή τη
µεθόδευση, αφού και όλες διαχρονικά οι
κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Ν∆ και κάθε συνδυασµός
που προέκυψε τα προηγούµενα χρόνια,
πραγµατοποίησαν αγοροπωλησίες όπλων και
συµµετείχαν µε ενεργητικό ρόλο σε επεµβάσεις
στα Βαλκάνια, Μέση Ανατολή κλπ.

Η υπόθεση πώλησης ή µη πώλησης
πυροµαχικών στη Σ. Αραβία, δεν διαφέρει σε
τίποτε από τις συχνά αποκαλυπτόµενες ανάλογες
υποθέσεις. Έχουν όλες ένα κοινό
χαρακτηριστικό. Την κοµµατική αλλά και την
προσωπική εµπλοκή κυβερνητικών παραγόντων,
µε τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους. Η
σήψη και ο παρασιτισµός τους προκύπτει από το
σάπισµα του καπιταλιστικού συστήµατος που
υπηρετούν συνειδητά.

Οι παρατάξεις που εκπροσωπούν το πρώην
ΠΑΣΟΚ, νυν «κεντοαριστερα» φανερά ή
συγκαλυµµένα (Ντηνιακός, ∆ρούλιας)
τοποθετήθηκαν πασιφιστικά «υπέρ της ειρήνης»,
καθώς συγκαλύπτουν συνειδητά ότι ο πόλεµος
δεν είναι τίποτα άλλο, από την συνέχιση της
πολιτικής που υπηρετούν µε άλλα µέσα και
προσπάθησαν αποπροσανατολιστικά να
ταυτίσουν το ψήφισµα µε την κόντρα προσώπων
στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ ( Σπηλιόπουλος) µε τη
θέση «οι Πολίτες σε ∆ράση µε ιστορία πάλης για
µια Μεσόγειο θάλασσα ειρήνης θεωρούν
λαθεµένη την επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης
για την πώληση όπλων στη Σαουδική Αραβία»
προσπαθούν ξεδιάντροπα να ξεπλύνουν τα χέρια
τους από το αίµα και τους νεκρούς που γέµισε η
Μεσόγειος, µε την επιλογή της κυβέρνησης να
στηρίζει το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και τις ιµπεριαλιστικές
επεµβάσεις και σχεδιασµούς τους. Εξ’ άλλου δεν
πέρασε καιρός από τότε που ο ίδιος ο

πρωθυπουργός πραγµατοποίησε πολιτικό
στριπτίζ κατά την επίσκεψη του στις ΗΠΑ
δηλώνοντας για τον Τραµπ: «ορισµένες φορές
µπορεί να µοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για
καλό»

Ο κ. Ασπρογέρακας που στηρίζει τη ΛΑΕ και
καταγγέλλει τους νυν Υπουργούς της
κυβέρνησης και µέχρι πρότινος συνοδοιπόρους
του, που ακολουθούν αυτή την πολιτική και τους
καταγγέλλει γιατί «ακυρώνουν µια σε βάθος
χρόνου προηγούµενη πολιτική διαδροµή τους».
Στην πραγµατικότητα όµως τα στελέχη της
σ η µ ε ρ ι ν ή ς
κυβέρνησης όχι
µόνο δεν
α κ υ ρ ώ ν ο υ ν
α λ λ ά
επιβεβαιώνουν
την ιστορική
τους πορεία,
π ο υ
υπερασπίζεται
αυτό το σάπιο
σύστηµα και
µιλάει για τον
εξανθρωπισµό
τ ο υ .
Επιβεβαιώνεται
ότι οι
υποστηρικτές
τ ο υ
καπιταλισµού µε
α ν θ ρ ώ π ι ν ο
π ρ ό σ ω π ο ,
πάντα υιοθετούν
τις απάνθρωπες
πολιτικές υπεράσπισης των συµφερόντων των
επιχειρηµατικών οµίλων, όταν το σύστηµα τους
επιλέξει για τους κυβερνητικούς θώκους. Αλήθεια
όταν τα στελέχη της ΛΑΕ αποτελούσαν τους
πρωτοστάτες υπουργούς της «πρώτης
κυβέρνησης της Αριστεράς» δεν έχει και τη δική
τους υπογραφή το 3ο βάρβαρο µνηµόνιο. Το
2015 που συνυπήρχαν στην κυβέρνηση δεν
µαινόταν ο πόλεµος στην ΣΥΡΙΑ, δεν υπήρχαν οι
εξελίξεις στην Ουκρανία και η στήριξη τους στην
κυβέρνηση της Ουκρανίας που στηριζόταν από
τους εθνικιστές;  

Το σκάνδαλο µε τους σαουδάραβες και τον
µεσάζοντα, είναι συνέχεια, δεν διαφέρει στο
ελάχιστο, από την πολιτική που παραχωρεί στους
αµερικανονατοϊκούς ιµπεριαλιστές, ελληνικό
έδαφος, τη βάση της Σούδας, επιτρέποντάς τους
να την µετατρέπουν σε εφαλτήριο θανάτου για
τους λαούς της περιοχής και κάνοντας τον λαό
µας στόχο εγκληµατιών.Είναι η πολιτική τους που
δίνει «αέρα» σε επιτροπές αµερικανών
εµπειρογνωµόνων, να περιφέρονται σαν
επικυρίαρχοι ανά την ελληνική επικράτεια,
επιλέγοντας, χωρίς να δίνουν και λόγο, για το πού
θα στήσουν τις πολεµικές τους βάσεις, αναγκαίες
για τις επόµενες ληστρικές τους επεµβάσεις
(βάση στον Άραξο, Σούδα, Αλεξανδρούπολη
κλπ).Είναι η πολιτική τους που υπονοµεύει το
µέλλον των ερχόµενων γενιών, δαπανώντας

ασύλληπτου ύψους οικονοµικούς πόρους σε
οπλικά συστήµατα, όχι για τη θωράκιση της
πατρίδας µας, αλλά κατά παραγγελία για την
εξυπηρέτηση ιµπεριαλιστικών επιχειρησιακών
σχεδίων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ.

Είναι η ίδια πολιτική που δίνει αέρα στα πανιά
της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, την οποία τρέχει να
συνδράµει η κρατική καταστολή απέναντι σε
όποιον διεκδικεί τα αυτονόητα, όπως τα
δεδουλευµένα µηνών ή την επαναπρόσληψή του.
Είναι χαρακτηριστικά τα παράδειγµα στα Γιάννενα
που µε εντολή της εργοδοσίας της MARKET IN

επενέβησαν τα ΜΑΤ, γιατί οι
εργαζόµενοι διαµαρτύρονταν
για τα δικαιώµατά τους, την
κρατική καταστολή για να
προχωρήσουν οι
πλειστηριασµοί κατοικιών,
προκειµένου νέο ζεστό χρήµα
να προσφερθεί στις τράπεζες ή
το παράδειγµα των εστιακών
φοιτητών που ζητώντας το
αυτονόητο δικαίωµα τους, στην
ανθρώπινη σίτιση και στέγαση
βρέθηκαν αντιµέτωποι µε την
καταστολή στο Υπουργείο
Παιδείας. 

Είναι χαρακτηριστικός ο
τρόπος µε τον οποίο η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
σπάει κάθε ρεκόρ πολιτικής
ξετσιπωσιάς και αθλιότητας,
φέρνοντας σαν τον κλέφτη στη
Βουλή και µάλιστα σε άσχετο
νοµοσχέδιο, τροπολογία για να
ξεκινήσει το ξήλωµα της

µεγαλύτερης κατάκτησης της εργατικής τάξης,
που είναι το δικαίωµα στην απεργία, προκειµένου
να υπάρχει σιγή νεκροταφείου µέσα στους
χώρους δουλειάς.

Όλα αυτά είναι µια συνολική πολιτική που έχει
στο στόχαστρο τους εργαζόµενους, τους
αυτοαπασχολούµενους, τους συνταξιούχους και
από την άλλη λειτουργεί σαν ντίλερ
επιχειρηµατικών συµφερόντων και κάνει την
βρώµικη δουλειά για λογαριασµό τους,
πουλώντας µέχρι και όπλα, στο όνοµα της
«δίκαιης ανάπτυξης» της «πολυδιάστατης»
εξωτερικής πολιτικής, ώστε οι µονοπωλιακοί
όµιλοι να αναπτυχθούν εκεί που ο πόλεµος και οι
ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις θα διαλύσουν το
σύµπαν. Αυτό είναι το µεγάλο σκάνδαλο,
ανεξάρτητα αν αυτό γίνεται µε µεσάζοντα ή χωρίς. 

Ο λαός χωρίς αυταπάτες και αναµονή πρέπει µε
την οργανωµένη πάλη του να συντρίψει την
αντιλαϊκή πολιτική που στόχο έχει να θωρακίσει
την κερδοφορία των καπιταλιστικών
επιχειρήσεων. Η απάντηση βέβαια θα δοθεί
στους δρόµους, µε αφετηρία την µαζική
συµµετοχή όλων των εργαζοµένων στην
πανεργατική πανελλαδική απεργία που
εξαγγέλθηκε για τις 14 του ∆εκέµβρη.

Νίκος Καραγιάννης Αντιδήµαρχος
Χαϊδαρίου

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ 

ΕΕΥΥΗΗ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΦΦΙΙΛΛΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ::  ««ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  εεννίίσσχχυυσσηη  γγιιαα
ττηηνν  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ζζηηµµιιώώνν  κκααττοοιικκίίααςς  κκααιι  ααννττιικκααττάάσστταασσηη

οοιικκοοσσκκεευυήήςς  γγιιαα  ττοουυςς  ππλληηγγέέννττεεςς  
ααππόό  ττηηνν  φφοοννιικκήή  ππλληηµµµµύύρραα  σσττηηνν  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή»»

Επίκαιρη ερώτηση προς: την  Υπο-
υργό Εργασίας, Κοιν ων ικής Ασφάλι-
σης & Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης

κατέθεσε η βουλευτής Εύη Χριστοφιλο-
πούλου µε θέµα: «Οικον οµική εν ίσχ υση
για την  αποκατάσταση ζηµιών  κατοικίας
και αν τικατάσταση οικοσκευής για τους
πληγέν τες από την  φον ική πληµµύρα
στην  ∆υτική Αττική»
Ο απολογισµός της φον ικής πληµµύρας

στην  ∆υτική Αττική είν αι τραγικός: 24 ν εκροί και πλήθος τραυµατιών , καταστροφή

εκατον τάδων  σπιτιών , επιχ ειρήσεων , αγροτικών  και κτην οτροφικών  µον άδων . 
Η άµεση αποκατάσταση των  πληγέν των  είν αι υποχ ρέωση της Πολιτείας και πρέπει
ν α γίν ει χ ωρίς γραφειοκρατία, καθυστερήσεις και παλιν ωδίες. 
Τα µέτρα αν ακούφισης των  πληγέν των , αν  και χ ρήσιµα, δεν  αρκούν . Η κυβέρν ηση
οφείλει ν α προχ ωρήσει ταχ ύτατα στην  υλοποίηση όλων  των  µέτρων  αν ακούφισης
που προβλέπον ται. 
Μεταξύ αυτών  είν αι και η οικον οµική εν ίσχ υση για την  αποκατάσταση ζηµιών
κατοικίας και αν τικατάσταση οικοσκευής. 
Σύµφων α µε την  ΚΥΑ Π2α/οικ. 2673/29-08-2001 (ΦΕΚ1185/Β΄/2001), το Υπουργείο
Εργασίας και ειδικότερα η Γεν ική Γραµµατεία Πρόν οιας, έχ ει την  αρµοδιότητα υλο-
ποίησης προγραµµάτων  κοιν ων ικής προστασίας και αν τιµετώπισης έκτακτων  κοι-
ν ων ικών  αν αγκών  και οφείλει ν α µεταφέρει στους ∆ήµους τους απαραίτητους πόρο-
υς για την  εν ίσχ υση των  πληγέν των .
∆υστυχ ώς, µέχ ρι σήµερα οι πόροι αυτοί δεν  έχ ουν  µεταφερθεί στο ∆ήµο Μάν δρας.
Κατόπιν  των  αν ωτέρω, ερωτάσθε:
Πότε θα µεταφερθούν  στο ∆ήµο Μάν δρας οι απαραίτητοι πόροι για την  οικον οµική
εν ίσχ υση για την  αποκατάσταση ζηµιών  κατοικίας και αν τικατάσταση οικοσκευής
προς αν ακούφιση των  πληγέν των ;  

Η ερωτώσα βουλευτής
Εύη Χριστοφιλοπούλου
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∆ιάλεξη του Αντεισαγγελέα, ∆ικαστή και Ανακριτή,
σε Στρατιωτικά ∆ικαστήρια, Χρήστου Τσιαχρή

Ο∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κεν τρικής
Έν ωσης ∆ήµων  Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε), κ. Νικόλαος Μελετίου, σας
προσκαλεί στη διάλεξη που θα δώσει,  ο ∆ικαστικός Λειτο-

υργός, του ∆ικαστικού Σώµατος Εν όπλων  ∆υν άµεων  Αν τεισαγγελέας,
∆ικαστής και Αν ακριτής, σε Στρατιωτικά ∆ικαστήρια,Πτυχ ιούχ ος Νοµι-
κής (∆.Π.Θ.), κάτοχ ος Μεταπτυχ ιακών  ∆ιπλωµάτων  Ειδίκευσης, στο
Ιδιωτικό ∆ιεθν ές ∆ίκαιο (∆.Π.Θ.)  & στην  Κοιν ων ιολογία του ∆ικαίου
(Lund Univ ersity ), κ. Χρήστος Τσιαχρής *,τη ∆ευτέρα, 11 ∆εκεµβρίου
2017, στις 19:00 (ακριβώς), στην  Αίθουσα Εκδηλώσεων  του Πν ευµα-
τικού Κέν τρου ∆ήµου Ασπροπύργου (∆. Καλλιέρης),  µε θέµα: «Μιν αρέδες: Οι λόγχ ες του Ισλάµ στην  Ευρώπη».

*Ο Χρήστος Τσιαχρής γεννήθηκε στη Λαµία το 1977.Είναι πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής ∆.Π.Θ. και κάτοχος Μεταπτυχιακών
∆ιπλωµάτων ειδίκευσης στο Ιδιωτικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο (∆.Π.Θ.) και στην Κοινωνιολογία του ∆ικαίου (Lund University).Εκπλήρωσε τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως Έφεδρος Αξιωµατικός των Ειδικών ∆υνάµεων (2000-2002) και ακολούθως άσκησε γενική δικηγο-
ρία στη Λαµία, επί εξαετία (2003-2009). Το 2009 διορίστηκε, ως ∆ικαστικός Λειτουργός, στο ∆ικαστικό Σώµα Ενόπλων ∆υνάµεων,
όπου υπηρετεί µέχρι σήµερα, έχοντας διατελέσει Αντεισαγγελέας, ∆ικαστής και Ανακριτής, σε Στρατιωτικά ∆ικαστήρια. Το 2013 διε-
τέλεσε ερευνητής στο Κέντρο Συγκριτικού Συνταγµατικού ∆ικαίου και Θρησκείας (University of Lucerne).∆ιαθέτει παιδαγωγική και
διδακτική επάρκεια (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και είναι ενταγµένος στα Μητρώα ∆ιδασκόντων Κολλεγίων (Υπουργείο Παιδείας), Πιστοποιηµέ-
νων Εκπαιδευτών Ενηλίκων της µη τυπικής εκπαίδευσης (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και Εκπαιδευτών Ασφαλείας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων
(ΚΕ.ΜΕ.Α.).Έχει διδάξει νοµικά µαθήµατα στη Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στο Πολυεθνικό Κέντρο
Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής κ.α. Είναι µέλος της «Ένωσης
∆ικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης» και της «∆ιεθνούς Εταιρείας για το Στρατιωτικό ∆ίκαιο και το ∆ίκαιο του Πολέ-
µου». Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο εστιάζει σε θέµατα διεθνούς δικαίου και ασφάλειας (βλ. https://duth.academia.edu/CT ).
Πέραν των ελληνικών µιλά αγγλικά και γαλλικά.

Υπογραµµίζεται – διευκρινίζεται ότι, η διάλεξη θα αρχίσει στις 19:00 ακριβώς, επειδή ο οµιλητής θα αναχωρήσει µετά το πέρας
της, για να µεταβεί στην Υπηρεσία του στα Χανιά της Κρήτης. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΘΕΡΕΣ 
Στα µικρά του 2ου Παιδικού Σταθµού Άνω Λιοσίων

Μια όµορφη
έκπληξη επεφύλαξε
πριν  από λίγες
µέρες στα µικρά του
2ου Παιδικού Σταθ-
µού Άν ω Λιοσίων
πατέρας αεροπόρ-
ος, εργαζόµεν ος
στην  Πολεµική
Αεροπορία.

Με πρωτοβουλία
του ο κος Σπύρος
Σπύρου, παρου-
σίασε στα µικρά,
όλα τα είδη αεροπ-
λάν ων , τις
δυν ατότητές τους
και ποια από αυτά
προσφέρουν  πολύ
µεγάλη βοήθεια στους αν θρώπους σε περιπτώσεις
έκτακτων  αν αγκών . ( π.χ . πυροσβεστικά)

Ο ∆ήµαρχ ος τον  ευχ αρίστησε µε επιστολή, εν ώ ο
Πρόεδρος των  Σταθµών  Παν αγιώτης Καµαριν όπουλος
του πρόσφερε έν α βιβλίο µε την  Ιστορία του τόπου
των  Άν ω Λιοσίων .

Ο αεροπόρος από την  πλευρά του, χ άρισε σε όλα τα
παιδάκια από έν α αεροπλαν άκι προτρέπον τάς τα στο
" Να...µάθουν  ν α πετούν " !

Σε χαρµόσυν ο κλίµα και µε πολύ κέφι γιορτάσθηκε σε κοσµικό κέν τρο, η παγκόσµια
ηµέρα της 3ης ηλικίας µε τη συµµετοχή όλων  των  ΚΑΠΗ του ∆ήµου Μεγαρέων  σε µια
εκδήλωση την  οποία προσέφερε το ΝΠ∆∆ «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» του ∆ήµου Μεγαρέων  στα

µέλη τους.
Οι χορωδίες των  ΚΑΠΗ Μεγάρων  και Νέας Περάµου επέν δυσαν  µελωδικά τη γιορτή υπό τη

διεύθυν ση της Αγγελικής Παν ταζή και στη συν έχεια ακολούθησε χορός και τραγούδι.
Τη γιορτή χαιρέτησαν  η Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» Γιάν ν α και ο ∆ήµαρχος Γρη-

γόρης Σταµούλης, ο οποίος αν αφέρθηκε στον  σηµαν τικό ρόλο τον  οποίο διαδραµατίζουν  τα
µέλη των  ΚΑΠΗ στη σηµεριν ή κοιν ων ία και κλείν ον τας τη σύν τοµη οµιλία του υποσχέθηκε
ν έες δράσεις και πολιτιστικές εκδροµές µε την  έν αρξη του ν έου έτους.

Την  εκδήλωση τίµησαν  µε την  παρουσία τους Αν τιδήµαρχοι, ο Αν τιπρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
«ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» Γιάν ν ης Σταµούλης, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, η διευθύν τρια του Ν.Π.∆.∆.
«ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» κ. Αν ν έτα Σταυράκη, το προσωπικό από τα παραρτήµατα ΚΑΠΗ, κ.κ. Αλεξίου,
Γκίν η και Κουτρουµάν ου καθώς και µέλη των  συν τον ιστικών  επιτροπών  των  ΚΑΠΗ τα οποία προσφέρουν  απεριόριστα στην  άρτια οργάν ωση κάθε εκδήλωσης.

ΣΣεε  χχααρρµµόόσσυυννοο  κκλλίίµµαα  ηη  ππααγγκκόόσσµµιιαα
ηηµµέέρραα  ττηηςς  33ηηςς  ηηλλιικκίίααςς  σστταα  ΜΜέέγγααρραα  

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στη Βιβλιοθήκη του ∆ήµου Χαϊδαρίου
Πέµπτη 7 ∆εκεµβρίου 2017 , ώρα 5-7 µ.µ.

Χριστούγεν ν α στη Βιβλιοθήκη : ∆ιαβάζουµε βιβλία για τα Χριστούγεν ν α, φτιάχ ν ουµε κάρτες και στολίδια
Πέµπτη 14 ∆εκεµβρίου 2017, ώρα 5-7 µ.µ.

ΟΙ γιορτές των  Χριστουγέν ν ων  σε όλο τον  κόσµο : ∆ιαβάζουµε, µαθαίν ουµε πως γιορτάζουν  τα Χριστούγεν ν α σε άλλες χ ώρες
και ηπείρους

Πέµπτη 21 ∆εκεµβρίου 2017, ώρα 5-7 µ.µ
Ήρθαν  τα Χριστούγεν ν α κι η Πρωτοχ ρον ιά : Παραµύθια, τραγούδια και κάλαν τα, Παιδική Χριστουγεν ν ιάτικη ταιν ία

Για παιδιά 4 έως 7 ετών
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Μια πρωτοποριακή µέθοδος εκτοξευµέν-
ης ασφάλτου εφαρµόζεται και στις τρεις
∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Φυλής,

για την αποκατάσταση των φθορών του οδο-
στρώµατος.  

Με αυτή τη µέθοδο επιτυγχάνεται ταχύτατη επισ-
κευή και οι δρόµοι που αποκαθίστανται δίνονται
άµεσα στην κυκλοφορία.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι και στις τρεις ∆ηµοτικές
Ενότητες Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Χασιάς
έχουν έως σήµερα επισκευαστεί 200 λακκούβες,
ενώ το έργο θα συνεχιστεί µέχρι την πλήρη απο-
κατάσταση των φθορών.   

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΚΡΗΤΩΝ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Για την 151η Επέτειο του 
Ολοκαυτώµατος της Ιεράς Μονής
Αρκαδίου και την 104η Επέτειο 

Ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα.

Με ιδιαίτερη επιτυχία διοργανώθηκε και πραγ-
µατοποιήθηκε το Σάββατο 2 ∆εκεµβρίου
2017, στη γεµάτη κόσµο αίθουσα της Εστίας

Κρητών Χαϊδαρίου, η εκδήλωση της Εστίας και του
∆ήµου Χαϊδαρίου για την 151η Επέτειο του Ολοκαυ-
τώµατος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου και την 104η Επέ-
τειο Ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα.

Στον χαιρετισµό του, ο Πρόεδρος της Εστίας, Απόστο-
λος Χριστοδουλάκης, ευχαρίστησε τους παρευρισκόµε-
νους, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της Εστίας,
τον ∆ήµο Χαϊδαρίου αλλά και όσους βοήθησαν για την
πραγµατοποίηση της εκδήλωσης. 

Ο κ. Χριστοδουλάκης τόνισε πως οι συγκεκριµένες
εκδηλώσεις γίνονται «για να γνωρίζουµε από που προε-
ρχόµαστε, πως ενήργησαν οι πατέρες µας και για να
παραδειγµατιζόµαστε».

Τον ∆ήµο Χαϊδαρίου εκπροσώπησε ο Αντιδήµαρχος
Παιδείας, Αθλητικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Νίκος
Καραγιάννης, ο οποίος, µιλώντας εκ µέρους του
∆ηµάρχου και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ευχαρίστησε
την Εστία Κρητών για την φιλοξενία και την πρόσκληση,
αναφέροντας πως τέτοιες εκδηλώσεις είναι πολύ σηµαν-
τικές και υπογραµµίζοντας πως η Κρήτη «µε τους λεβέν-
τες µπροστά, τα έβαλε µε έναν πανίσχυρο τουρκικό ζυγό
και τα κατάφερε, κάτι που αποτελεί ένα πολύ σοβαρό
δίδαγµα για το σήµερα».

Οι παραβρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολο-
υθήσουν και τη µικρού µήκους ταινία «Κρήτη - Πορεία
προς την Ένωση 1821 – 1913» αλλά και καλλιτεχνικό
(µουσικό - χορευτικό) πρόγραµµα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α΄ 
ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 

Το Σώµα Έρευνας και ∆ιάσωσης σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτή AFR, κ. Ανδρέα Σουριτζίδη πραγ-
µατοποιεί σεµινάριο Α’ Βοηθειών για όλους τους κατοίκους των Μεγαρέων , ∆ΩΡΕΑΝ.
Το σεµινάριο θα υλοποιηθεί στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Μεγάρων, τις Κυριακές
10/12/2017 και 17/12/2017 και ώρα 18:00 .
Όσοι περισσότεροι γνωρίζουµε Α’ Βοήθειες, τόσες περισσότερες ζωές µπορούν να σωθούν.

Νέα πρωτοποριακή µέθοδος εφαρµόζεται στις τρεις 
∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Φυλής, για την
αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώµατος.
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Ερευνητικό έργο µέσω εξειδικευµένων µετρήσεων ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης στον Πειραιά µε έµφαση στην περιοχή γύρω από το λιµάνι

ΜΜία πρωτοποριακή έρευν α, µε εξειδικευµέν ες µετρήσεις ατµοσφαιρικής ρύπαν σης, στην  περιοχ ή του Πειραιά, µε έµφαση πέριξ του λιµαν ιού, θέτει σε τροχ ιά
υλοποίησης η Περιφέρεια Αττικής σε συν εργασία µε το Εθν ικό Αστεροσκοπείο Αθην ών .Η διεν έργεια του ερευν ητικού έργου, που είν αι προϋπολογισµού
89.022,08 ευρώ (µε ΦΠΑ) και χ ρηµατοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, κρίθηκε αν αγκαία διότι η ατµοσφαιρική ρύπαν ση από τη ν αυτιλία, τις

δραστηριότητες και τις µετακιν ήσεις φορτηγών  και ΙΧ γύρω από το λιµάν ι, επιδρούν  αθροιστικά στην  επιβάρυν ση της ευρύτερης περιοχ ής του Πειραιά, µε επιπτώσεις
στο περιβάλλον  ολόκληρου του λεκαν οπεδίου Αττικής.

Στόχ ος της έρευν ας είν αι, µέσω της γν ώσης των  ποιοτικών  και ποσοτικών  χ αρακτηριστικών  της ρύπαν σης στο λιµάν ι του Πειραιά και τη δηµιουργία βάσης δεδοµέ-
ν ων  αν αφοράς ν α υποστηριχ θεί επιστηµον ικά, σε επόµεν ο στάδιο η αν άπτυξη µιας ολοκληρωµέν ης πλατφόρµας παρακολούθησης και διαχ είρισης του µείζον ος ζητήµα-
τος των  αέριων  ρύπων  στην  ευρύτερη περιοχ ή. 

Η πλατφόρµα θα δρα υποστηρικτικά στην  πολιτεία σε ζητήµατα στρατηγικού σχ εδιασµού και στοχ ευµέν ων  παρεµβάσεων  για τη βιώσιµη αν άπτυξη στην  περιοχ ή,
καθώς και για την  εν ηµέρωση και προειδοποίηση των  πολιτών .

Ειδικότερα, το ερευν ητικό έργο θα επιτρέψει:
• Πρώτη καταγραφή των  επιπέδων  ρύπαν σης στην  περιοχ ή του Πειραιά µε εξειδικευµέν ες µετρήσεις.
• Εν δεικτική, για µια ολοκληρωµέν η περίοδο εν ός έτους, ταυτοποίηση των  πηγών  µέσω χ αρακτηριστικών  δεικτών  και πρώτη ποσοτική εκτίµηση της συν εισφοράς

τους στα συν ολικά επίπεδα ρύπαν σης.
• Σηµαν τική αύξηση της υπάρχ ουσας γν ώσης αν αφορικά µε τους µηχ αν ισµούς παραγωγής και διασποράς των  ρύπων  στην  ευρύτερη περιοχ ή του Πειραιά.
• Χαρτογράφηση των  επιπέδων  ρύπαν σης αν ά χ ρον ική περίοδο, για τον  σχ εδιασµό µόν ιµης πλατφόρµας παρακολούθησης της ατµοσφαιρικής ρύπαν σης στον

Πειραιά, ως εργαλείο λήψης αποφάσεων  µετριασµού του προβλήµατος και προστασίας των  πολιτών .
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ΑΑυυττόόµµααττεεςς  κκαατταασσχχέέσσεειιςς  ααππόό  ττηηνν  εεφφοορρίίαα
γγιιαα  11,,77  εεκκααττοοµµµµύύρριιαα  οοφφεειιλλέέττεεςς

«Φαντάσµατα» οι φορολογούµενοι που βγήκαν στις λίστες της ΑΑ∆Ε

Ο
φειλέτες – φαν τάσµα-
τα από τους οποίους
το ∆ηµόσιο δεν  έχ ει

ν α περιµέν ει τίποτα ούτε έν α
ευρώ είν αι οι περισσότεροι
που περιλαµβάν ον ται στις
δυο ν έες λίστες των  οφει-
λετών  της φορολογικής
διοίκησης και των  ασφαλι-
στικών  ταµείων  που αν α-
ρτήθηκαν  αργά χ θες το από-
γευµα στον  ιστότοπο της
Αν εξάρτητης Αρχ ής
∆ηµοσίων  Εσόδων
(www.aade.gr).

Οι δυο λίστες περιλαµβά-
ν ουν  8.909 φυσικά πρόσωπα
καθώς και 14.083 ν οµικά
πρόσωπα µε οφειλές άν ω των
150.000 ευρώ προς το ∆ηµόσιο ή/και τα ασφαλιστικά
ταµεία. 

Ωστόσο, η ν έα επικαιροποίηση των  λιστών  δεν
αν αµέν εται ν α κάν ει τη διαφορά στην  βελτίωση της
εισπραξιµότητας των  οφειλών  καθώς σηµαν τικός
αριθµός από όσους περιλαµβάν ον ται στις λίστες δεν
µπορούν  αποδεδειγµέν α ν α πληρώσουν  αφού είτε
πρόκειται για φορολογούµεν ους που έχ ουν  πλέον
πτωχ εύσει, βρίσκον ται στη φυλακή ή -όσον  αφορά
επιχ ειρήσεις- έχ ουν  χ ρεοκοπήσει.

Αυτόµατες κατασχ έσεις

Από τις λίστες αυτές, η ΑΑ∆Ε ελάχ ιστα έχ ει ν α περ-
ιµέν ει. ∆εν  ισχ ύει όµως το ίδιο για όσους έχουν  φρέσ-
κα ληξιπρόθεσµα χ ρέη. Για αυτούς ετοιµάζει αυτόµατες
κατασχ έσεις καταθέσεων , εισοδηµάτων  και περιου-
σιακών  στοιχ είων  οφειλετών  του ∆ηµοσίου µε παράλ-
ληλη στεν ή παρακολούθηση και εν τοπισµό όλων  των
οικον οµικών  τους συν αλλαγών . Το σύστηµα θα λειτο-
υργεί ως έν ας Μεγάλος Αδελφός, που θα παρακολουθ-
εί µέσω διασύν δεσης µε όλες τις άλλες ηλεκτρον ικές
βάσεις δεδοµέν ων  του ∆ηµοσίου και µε τον  Τειρεσία

την  οικον οµική καθηµεριν ότητα 4,2 εκατοµµυρίων
οφειλετών  του ∆ηµοσίου.

Ετσι, οι φορολογικές αρχ ές θα διαµορφώσουν  για
κάθε οφειλέτη µια πλήρη εικόν α συν αλλακτικής συµπε-
ριφοράς και θα επιλέγουν  τα πιο κατάλληλα µέτρα άµε-
σης είσπραξης των  χ ρεών  τους, ακόµη κι αν  αυτά δεν
έχ ουν  καταστεί ακόµη ληξιπρόθεσµα.

Με τα ληξιπρόθεσµα χ ρέη τα βρίσκον ται µια αν άσα
από το όριο των  100 δισ. ευρώ, η εφορία ετοιµάζει
επίθεση στα εισοδήµατα και τα περιουσιακά στοιχ εία
των  οφειλετών  του ∆ηµοσίου για ν α βάλει ζεστό χ ρήµα
στα δηµόσια ταµεία.

Άλλωστε, το µπαράζ των  κατασχ έσεων  σε συν δυα-
σµό µε τις ρυθµίσεις που τρέχ ουν  αποδίδουν . Από
την  αρχ ή του έτους έχ ουν  εισπραχ θεί πάν ω από 3,5
δισ. ευρώ από παλιά και φρέσκα ληξιπρόθεσµα χ ρέη.
Το 2018, ο κλοιός θα σφίξει ακόµη περισσότερο γύρω
από 1,7 εκατοµµύρια οφειλέτες, οι οποίοι απειλούν ται
µε την  επιβολή αν αγκαστικών  µέτρων  και έχ ουν
εµπλακεί στη δίν η των  κατασχ έσεων . 

Τη χ αριστική βολή θα επιφέρουν  οι πλειστηριασµοί
των  ακιν ήτων  µε βάση τις εµπορικές και όχ ι τις αν τι-
κειµεν ικές αξίες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ  ––  ΚΚΙΙΝΝ∆∆ΥΥΝΝΟΟΣΣ
ΑΑΠΠΑΑΤΤΗΗΣΣ

που αφορά στις αποζηµιώσεις 
των πληγέντων

Ο
δήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας ενηµερώνει τους πολίτες και δικαιούχο-
υς των αποζηµιώσεων που δίνονται σε πληγέντες από την πληµµύρα
της 15ης Νοεµβρίου ότι πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν

τους τηλεφωνούν για θέµατα σχετικά µε τις επιδοτήσεις των κατεστραµµένων
κατοικιών. 
Καµία αρµόδια υπηρεσία (∆ήµου ή Υπουργείου) δεν ζητά να γίνει κατάθεση
χρηµάτων σε οποιαδήποτε τράπεζα ή να ανοιχτεί νέος λογαριασµός.
Καµία αρµόδια υπηρεσία (∆ήµου ή Υπουργείου) δεν ζητά προσωπικά
στοιχεία προφορικά ή µέσω τηλεφώνου.
Κανένας αιρετός δεν εµπλέκεται στη διαδικασία των αποζηµιώσεων παρά
µόνο οι αρµόδιοι υπάλληλοι των υπηρεσιών.
Όλοι οι δικαιούχοι πρέπει να ελέγχουν και να διευκρινίζουν µε ακρίβεια και
πολύ  προσεκτικά το τηλέφωνο και το όνοµα και να µην δίνουν καµία προ-
σωπική πληροφορία και οπωσδήποτε να µην κάνουν καµία συναλλαγή µε
χρήµατα. 
Οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τις αποζηµιώσεις βρίσκονται µόνο
στο ∆ηµαρχείο και οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται µόνο εκεί. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΚΑ
Με µισθό «χατζιλίκι» 407 ευρώ
µεικτά εργάζονται πάνω 
από 550.000 εργαζόµενοι

Μ
ε πενιχρό µισθό
µέσο όρο ύψους
407,15 ευρώ

µεικτά αµείβονται
557.000 εργαζόµενοι µε
µερική απασχόληση
οπως προκύπτει από τα
στοιχεία του ΕΦΚΑ και
τις Αναλυτικές Περιοδι-
κές ∆ηλώσεις (ΑΠ∆) που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις

Στο σύνολο των ασφαλισµένων η µέση απασχόληση είναι
21,38 ηµέρες, στους ασφαλισµένους στις κοινές επιχειρήσεις
21,49 και στους ασφαλισµένους στα οικοδοµοτεχν ικά έργα
14,41.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισµένους
µε πλήρη απασχόληση, το µέσο ηµεροµίσθιο ανέρχεται σε
51,06€ και ο µέσος µισθός σε 1.119,35€, αντίστοιχα στη µερ-
ική απασχόληση ανέρχονται σε 24,04€ και 407,15€. Στα
οικοδοµοτεχν ικά έργα το µέσο ηµεροµίσθιο είναι 42,22€ και ο
µέσος µισθός 608,39€. Επισηµαίνεται ότι στις κοινές επιχει-
ρήσεις η µέση απασχόληση και το µέσο ηµεροµίσθιο έχουν
υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ηµέρες, ενώ στα οικοδοµο-
τεχν ικά έργα για τις πραγµατοποιηθείσες ηµέρες. Στις επιχει-
ρήσεις µε λιγότερους από δέκα µισθωτούς, το µέσο ηµερ-
οµίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 63,31% του
µέσου ηµεροµισθίου των ασφαλισµένων σε επιχειρήσεις µε
πάνω από δέκα µισθωτούς, ενώ ο µέσος µισθός ανέρχεται
σε 60,01%.

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,08% των ασφαλισµέ-
νων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,28% στις κοι-
νές επιχειρήσεις. Στους εργαζόµενους µε πλήρη απασχόλ-
ηση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το
57,23%, ενώ µε µερική απασχόληση το 44,80%. 

Στο σύνολο των επιχειρήσεων 22,37% των ασφαλισµένων
είναι έως 29 ετών και 53,91% έως 39 ετών. Επίσης, 72,80%
του συνόλου των ασφαλισµένων είναι ηλικίας 25 έως 49
ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 72,90% και στα οικοδοµο-
τεχν ικά έργα είναι 66,97%. Τέλος, στο σύνολο των επιχει-
ρήσεων, 17,31% των ασφαλισµένων είναι 50 έως 64 ετών,
στις κοινές επιχειρήσεις 17,09% και στα οικοδοµοτεχν ικά
έργα είναι 29,96%
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Έλεγχοι σε ελαιοτριβεία της 
Φθιώτιδας για τα απόβλητα

Σαφάρι ελέγχων, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν
τα ελαιοτριβεία του νοµού πληρούν τις υποχρ-
εώσεις τους για τη διαχείριση των αποβλήτων
τους, ξεκίνησαν στη Φθιώτιδα.
Παρουσία Εισαγγελέα, όλες οι εµπλεκόµενες
Αρχές, Λιµεναρχείο, Αστυνοµία, Μικτά Κλιµάκια
Υπηρεσιών της Περιφέρειας, άρχισαν τους ελέγχο-
υς, ώστε να σταµατήσει η ανεξέλεγκτη ρύπανση
του περιβάλλοντος.
Μάλιστα, σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία, έχει
σηµειωθεί και το πρώτο αυτόφωρο σε περιοχή της
Ανατολικής Φθιώτιδας, µε τις Αρχές να είναι αποφ-
ασισµένες να βάλουν τάξη σε ένα θέµα που έχει
απασχολήσει έντονα και στο παρελθόν την περ-
ιοχή, αφού πρόκειται για το κυριότερο προϊόν της.

Το ρεσάλτο των ανδρών του Λιµενικού
στο πλοίο µε φορτίο 6 τόνους ναρκωτικών

Φωτογραφίες και βίντεο από τη µεγάλης κλίµακας επιχείρηση που πραγµατοποίησε το Λιµενικό Σώµα για
τον εντοπισµό ρυµουλκού που µετέφερε τεράστια ποσότητα κατεργασµένης κάνναβης και την κατάσχεση
των ναρκωτικών ουσιών, που ξεπερνούν τους 6 τόνους, δόθηκαν στη δηµοσιότητα

Η επιχείρηση έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, από το Λιµενικό Σώµα. Τις πρωινές ώρες της
Τετάρτης σκάφος του Λιµενικού, σε συνεργασία µε αεροσκάφος της

Frontex, εντόπισε το ρυµουλκό, και αποφασίστηκε να πραγµατοποιηθεί ρεσάλτο από εκπαιδευµένους
βατραχανθρώπους για την ακινητοποίησή του.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Λιµενικού, που έδωσε στην δηµοσιότητα και το οπτικοακουστικό υλικό, «στο
πλαίσιο εφαρµογής των κανόνων εµπλοκής για την ακινητοποίηση του ρυµουλκού, κρίθηκε απαραίτητη η εκτέλεση
προειδοποιητικών βολών, διότι το πλήρωµα του ύποπτου σκάφους δεν υπάκουε στις δοθείσες εντολές».

Οι βατραχάνθρωποι ακινητοποίησαν τα έξι µέλη του πληρώµατος, όλοι συριακής υπηκοότητας, και το σκάφος
οδηγήθηκε στην Αγία Γαλήνη Κρήτης, για ενδελεχή έρευνα, που συνεχίζεται έως τώρα.

Κατά την διάρκεια της έρευνας, στην οποία συµµετείχε και αστυνοµικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών,
διαπιστώθηκε πως το ρυµουλκό µετέφερε έξι τόνους, εκατόν εβδοµήντα επτά κιλά και οκτακόσια γραµµάρια
(6.177,800 kg) κατεργασµένης κάνναβης.

Η συγκεκριµένη ποσότητα ήταν συσκευασµένη σε 241 δέµατα και αυτά επιµελώς τοποθετηµένα σε ειδικές κρύπτες
του πλοίου. Η συνολική αξία του φορτίου ανέρχεται περίπου στα 70.000.000 ευρώ.

«Τρεις µήνες µετά το ναυάγιο που µαύρισε τις
ακτές και τη θάλασσα του Σαρωνικού και ενώ οι
έρευνες για τα αίτια και την εξάπλωση της
ρύπανσης συνεχίζονται, η περιβαλλοντική
οργάνωση WWF Ελλάς» όπως τονίζει σε ανα-
κοίνωσή της, «παραµένει στον τόπο του εγκλή-
µατος και καταθέτει ειδική έκθεση µε κάθε διαθ-
έσιµο χρήσιµο στοιχείο για το θέµα».

Σηµειώνεται ότι στις 18 Σεπτεµβρίου 2017, η
οργάνωση υπέβαλε στον εισαγγελέα πρωτοδικών
Πειραιά µήνυση κατά παντός υπευθύνου για την
πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοει-
δή στον Σαρωνικό Κόλπο στις 10 Σεπτεµβρίου
2017.

Σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, όπως
έγινε γνωστό, η έκθεση υποβλήθηκε στην 5η τακ-
τική ανακρίτρια του Πειραιά, ως συµπληρωµατικό
υπόµνηµα στη µήνυση που κατατέθηκε στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, στις 18 Σεπτεµ-
βρίου, από το WWF Ελλάς.

Περιλαµβάνει τη χαρτογραφική αποτύπωση της
ρύπανσης κατά τις πρώτες µέρες µετά από το ναυά-

γιο, στοιχεία για την οικολογική κατάσταση του
Σαρωνικού, καθώς και κάθε διαθέσιµο δεδο-
µένο για τις οικολογικές επιπτώσεις και την
αντιµετώπιση σηµαντικών ατυχηµάτων πετρε-
λαιοκηλίδας παγκοσµίως.

«Πιστοί στην απαίτησή µας για απόδο-
ση δικαιοσύνης για το ναυάγιο που προ-
κάλεσε την πρωτοφανή ρύπανση των

ακτών της πρωτεύουσας της χώρας και χωρίς
καµία έκπτωση στην πάγια διεκδίκηση περιβαλ-
λοντικής διαφάνειας, δίνουµε στη δηµοσιότητα όλα
τα στοιχεία που συλλέξαµε µέχρι στιγµής και ήδη
προσκοµίσαµε στις αρµόδιες αρχές για το περι-
βαλλοντικό έγκληµα της 10ης Σεπτεµβρίου»
τονίζει ο ∆ηµήτρης Καραβέλλας, γενικός διευθυ-
ντής του WWF Ελλάς.

«Θέλουµε το εξαιρετικά σοβαρό αυτό περιστα-
τικό ρύπανσης από πετρελαιοκηλίδα να αποτελέ-
σει αφορµή για θωράκιση των ελληνικών θαλασ-
σών από τέτοιους κινδύνους, οι οποίοι αναµένο-
υµε ότι θα αυξηθούν δραµατικά µε την έναρξη γεω-
τρήσεων για υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο και το
Ιόνιο».

Μέσω της έκθεσης, το WWF Ελλάς ζητάει µεταξύ
άλλων, επιβολή των ποινικών και διοικητικών
κυρώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 28 και
30 του ν. 1650/1986 (Α΄160), όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί και ισχύουν. Εφαρµογή του προεδρικού
διατάγµατος 148/2009, σε σχέση µε την περιβαλ-
λοντική ζηµία που έχει προκληθεί από το ναυάγιο.

-∆ιενέργεια από το ΕΛΚΕΘΕ ολοκληρωµένου
προγράµµατος παρακολούθησης δεικτών και άµε-

σης δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων για την
οικολογική κατάσταση του Σαρωνικού, δίχως καµία
πολιτική παρέµβαση.

-∆ιενέργεια από το Σώµα Επιθεωρητών Περι-
βάλλοντος τακτικών ελέγχων στις παραλίες που
έχουν υποστεί ρύπανση από πετρέλαιο και επιβε-
βαίωση της καλής κατάστασής τους, πριν την από-
δοσή τους για κολύµβηση και άλλες χρήσεις.

-Καθορισµό µέτρων αντισταθµιστικής αποκατά-
στασης, µέχρι την αποκατάσταση της περιβαλλοντι-
κής ζηµίας από το ναυάγιο. Τα µέτρα αυτά µπορ-
ούν να περιλαµβάνουν µέτρα αναβάθµισης και
αποκατάστασης των περιβαλλοντικών υπηρεσιών
που επλήγησαν από το ναυάγιο - για παράδειγµα,
µέτρα ενίσχυσης της κοινοχρησίας των παραλιών,
αποµάκρυνση αυθαιρέτων, αποκατάσταση παράκ-
τιου χώρου από επεµβάσεις, περιοχές ελεγχό-
µενης αλιείας από επαγγελµατίες ψαράδες, κλπ. -
Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρω-
µένη ∆ιαχείριση του Παράκτιου Χώρου.

-Αξιολόγηση και αναθεώρηση των εκκρεµοτήτων
για την πλήρη εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου
Έκτακτης Ανάγκης για την αντιµετώπιση περιστα-
τικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλα-
βείς ουσίες (πδ 11/2002).

Σηµειώνεται ότι η έκθεση κοινοποιήθηκε και στο Συντο-
νιστικό Γραφείο Αποκατάστασης της Περιβαλλοντικής
Ζηµιάς (ΣΥΓΑΠΕΖ) του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, το οποίο έχει κινήσει την προβλεπόµενη από
τον νόµο διαδικασία απόδοσης περιβαλλοντικών ευθυ-
νών και τον καθορισµό µέτρων αποκατάστασης της
ζηµιάς στο περιβάλλον.

Ειδική έκθεση για το ναυάγιο στο Σαρωνικό από το WWF Ελλάς

Περιλαµβάνει στοιχεία για την οικολογική 
κατάσταση του Σαρωνικού και τις επιπτώσεις
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Σε κάθε καταστροφή που προκαλείται από τη Φύση
σπεύδουν  οι κάθε είδους «ειδικοί» επιστήµονες σε
δηλώσεις, εκτιµήσεις και προβλέψεις, οι οποίες και αναπα-

ράγονται από τα ΜΜΕ, στην προσπάθεια τους για ακροαµατικότ-
ητα.

Πρώτοι έχουν αρχίσει το χορό οι Σεισµολόγοι, που την εποµένη
κάθε σεισµού προβαίνουν σε κάθε είδους δηλώσεις, µε σκοπούς,

που όπως καταγγέλθηκε από τον πρώην πρόεδρο του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας και υπουργό Υποδοµών, έχουν τη διάθεση
κονδυλίων για έρευνα, την κατάληψη δηµοσίων αξιωµάτων και στην
καλύτερη των περιπτώσεων την αυτοπροβολή.

Και για να ξεκαθαρίσουµε µε όλους αυτούς θα επαναφέρουµε τη
δήλωση του καθηγητού του Πολυτεχνείου και µοναδικού Θεοδόση
Τάσιου :

-«για τους σεισµούς γνωρίζουµε κάτι λιγότερο από όσα
γνωρίζουν οι γιατροί για τον καρκίνο».

Με αφορµή την πρόσφατη τραγωδία της Μάνδρας εµφανιστήκαν
µε δηλώσεις γεωλόγοι, υδρογεωλόγοι, µετεωρολόγοι, δασολόγοι και
αντιστάσεως µη υπαρχούσης αναµένουµε και κάθε άλλου είδους
«τεχνικούς».

Όλοι αυτοί δεν έχουν καµιά απολύτως γνώση για τον προσδιορι-
σµό του κινδύνου των πληµµυρών και για τον τρόπο αντιµε-
τωπίσεως τους.  Αυτό είναι αντικείµενο και έργο των τεχνικών επι-
στηµόνων και από αυτούς µόνον των πολιτικών µηχανικών και  για
τα µεγάλα υδραυλικά έργα όπως  τα φράγµατα, οι εξειδικευµένοι
στην υδραυλική και στην υδρολογία.

Ακούσαµε πολλά για το τι φταίει για την τραγική πληµµύρα της
Μάνδρας, µε µόνιµη επωδό τις κατηγορίες κατά της Πολιτικής, όλοι
τους  αναφέρονται σε κατηγορίες και  αίτια, που προβάλλουν την
βλάβη του περιβάλλοντος από το Κράτος.

Καθηγητής Γεωλογίας[1] επισήµανε ότι  δεν είναι µόνο το ακραίο
καιρικό φαινόµενο αλλά και η ακραία διάβρωση του εδάφους,
απ΄την οποία προήλθε η λάσπη, που διπλασίασε τον όγκο της
πληµύρας. Υδρογεωλόγος και συνδικαλιστής[2], που αποτελεί µια
εξειδίκευση του γεωλόγου, µε αντικείµενο τα υπόγεια ύδατα και τα
στρώµατα του εδάφους που είναι υδροπερατά, που έχουν σχέση µε
τα υπόγεια ύδατα, και πάντως όχι µε τα επίγεια, επισήµανε ότι : «Τα
φαινόµενα αυτά είναι επαναλαµβανόµενα ιδιαίτερα στην ευρύτερη
περιοχή της Αττικής διότι είναι µια πυκνοδοµηµένη περιφέρεια. Αυτή
η περιοχή έχει κακοποιηθεί από την πυκνή, αυθαίρετη δόµηση,
χωρίς σχεδιασµό. Έχουν κλειστεί δεκάδες ρέµαταI..

Λύσεις πάντοτε υπάρχουν, αλλά πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες
συσκέψεις και δεν είναι µόνο θέµα τοπικής αυτοδιοίκησης, κεντρικού
κράτους αλλά και του δικού µας κλάδου, των τεχνικών, που οφείλο-
υµε επιτέλους να κάνουµε εύστοχες µελέτες και να µην δεχόµαστε
ποτέ προτάσεις που αποσκοπούν σε ένα µερεµέτι».

Με µια απλή εποπτεία σε έναν γεωφυσικό χάρτη βλέπει κανείς ότι
ακόµη και σε µια έκταση των 100 στρεµµάτων υπάρχουν περισσό-
τερα από 10 ρέµατα, που συνεπάγεται ότι δεν µπορούν να δηµιο-
υργηθούν οικισµοί και πόλεις χωρίς την κάλυψη ρεµάτων τη διευθ-
έτηση τους, αλλά ακόµη και χωρίς την κατάργηση τους.

∆ασολόγος, που είναι και καθηγητής του Πολυτεχνείου ανακάλ-
υψε ότι η καταστρεπτική  πληµµύρα οφείλεται στο καµένο δάσος,
που συνεπάγεται ότι, κάθε φορά που καίγεται ένα δάσος πρέπει να
µετακινούµε τις πόλεις ! Επισηµαίνει δε ότι µπορούσε να αποφ-
ευχθεί η πληµµύρα εάν είχε οπλιστεί το βουνό µε κορµοδέµατα, τα
οποία θα επέτρεπαν την πληµµύρα.

Φαίνεται ότι αυτός ο κύριος δεν έκανε τον κόπο να ανέβει µια
βροχερή ηµέρα στην Πεντέλη για να δει τη αποτελεσµατικότητα
αυτών των κορµοδεµάτων, ούτε έχει επισκεφτεί µια καµένη περιοχή,
η χαµηλή βλάστηση της οποία την εποµένη χρονιά έχει αναγεννηθ-
εί και αποτρέπει κάθε ξέπλυµα εδάφους. Το χειρότερο από όλα είναι
ότι το χώµα που παρέσυραν τα νερά της βροχής δεν προέρχονταν
από το ξέπλυµα του γεώδους επιφανειακού  εδάφους ( δηλαδή τους
30-40 πόντους εντός των οποίων αναπτύσσεται το ριζικό σύστηµα
φυτών και δένδρων ), αλλά από την κοίτη των ρεµάτων, που είναι
διαµορφωµένη εντός περιοχών µε κόκκινο, ∆ηλαδή το χώµα που
παρασύρθηκε δεν προήλθε από το ξέπλυµα του εδάφους στο
Βουνό Πατέρα, αλλά από το κοκκινόχωµα της κοίτης του ρέµατος,
όπως πολύ καλά αντιλαµβάνεται ο καθένας από τα βίντεο του δια-
δικτύου, που έχουν αναρτηθεί την εποµένη  της πληµµύρας και
παρουσίαζαν την διαδροµή του ρέµατος ΣΟΥΡΑΣ στο βουνό Πατέρ-
ας.

Άλλος δασολόγος έθεσε στη σωστή διάσταση τη συµβολή του
δάσους στη συγκράτηση της πληµύρας, που δεν είναι άλλη από την
συγκράτηση των νερών της βροχής από τα φυλλώµατα των δένδρ-
ων και των φυτών. Συγκράτηση όµως που έχει ορισµένο όριο
βροχής, πέραν του οποίου το σύνολο των νερών της καταλήγει στα
ρέµατα.

Καθηγητής της µετεωρολογίας και διευθυντής της ΕΜΥ ανακάλ-
υψε ότι η πληµµύρα έγινε γιατί έπεσε πολύ βροχή στο Βουνό (!),
χωρίς ίχνος ενοχής γιατί δεν φρόντισε να εγκαταστήσει βροχόµετρο
στο βουνό και σύστηµα αυτόµατου ειδοποιήσεως περί της επι-
κείµενης πληµµύρας, την εποµένη της φονικής πληµµύρας του
2015 στη Μάνδρα, Εάν  δε δεν είχε την οικονοµική δυνατότητα, εν
όψει του κινδύνου που πρόβλεπε, αρκούσε να απευθυνθεί στον
∆ήµο Μάνδρας να του καλύψει τη δαπάνη. Υπόδειξη που ούτε
σήµερα ο κ. καθηγητής δεν σκέφτηκε να υποδείξει.

Και τέλος ο γεωλόγος καθηγητής και διευθυντής της υπηρεσίας
Πολιτικής Προστασίας µας είπε ότι είχε προβλέψει την καταστροφή
γιατί είχε µπαζωθεί το Ρέµα ΣΟΥΡΑΣ και µάλιστα το µεταπτυχιακό 

µάθηµα το οποίο κατεύθυνε είχε ως αντικείµενο τον κίνδυνο κατα
στροφικής πληµµύρας, που θα έπληττε την πόλη της Μάνδρας

λόγω αυτού του µπαζώµατος.
Όµως ούτε και αυτός, φρόντισε να επιβάλει, ή αν θέλετε να υπο-

δείξει αρµοδίως, την καθαίρεση του τµήµατος του εργοστασίου
κάτωθεν του οποίου υπήρχε δίδυµος πλακοσκεπής οχετός ανεπα-
ρκών διαστάσεων, ο οποίος φράχτηκε από µεγάλα δένδρα και
µπάζα, και προκάλεσε την εκτροπή του χειµάρρου και την είσοδο
του στον οικισµό, και φυσικά την διάνοιξη του ρέµατος κατάντη από
αυτό το σηµείο. ∆ιάνοιξη που ακόµη και εάν δεν είχε γίνει, το πιθ-
ανότερο ήταν να την επιτελέσει το ίδιο το ρέµα, λόγω της µεγάλης
ορµής και ταχύτητας της πληµµύρας.

Για όλους αυτούς,
-φταίει η πυρκαγιά του δάσους, που επέτρεψε στο νερό να παρ-

ασύρει µεγάλη ποσότητα χώµατος και βράχων,
-φταίνε τα αυθαίρετα,
-φταίνε τα «µπαζώµατα» και
-το µόνο που δεν ακούσαµε ήταν ότι φταίει η µεγάλη ένταση της

βροχής, στην οποία κανείς τους δεν αναφέρθηκε.
Για την οποία πρέπει να τονίσουµε ότι η απόδειξη για αυτό είναι

το γεγονός ότι  πνίγηκαν και άνθρωποι και παρασυρθήκαν
αυτοκίνητα, κινούνταν στο δρόµο για τη Θήβα και σε µεγάλη από-
σταση από τη Μάνδρα επειδή η πληµύρα κάλυψε το κατάστρωµα
του δρόµου.

Το µεγάλο µέγεθος της πληµύρας προκύπτει ακόµη και από το
γεγονός κατά το οποίο, έχουν ξεριζωθεί ελιές ηλικίας µεγαλύτερης
και των 100 ετών σε περιοχές στις οποίες δεν έχει γίνει κανένα µπά-
ζωµα  και οι οποίες ευρίσκονται µακριά από τον οικισµό στο δρόµο
που οδηγεί στη Θήβα.

ΚΥΡIIΩΣ όµως όλοι οι παραπάνω δεν αναφέρθηκαν στον πρω-
ταρχικό σκοπό µε τον οποίο σχεδιάζεται κάθε ανθρώπινη κατασκε-
υή. Σκοπός που δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι µε οποιουδή-
ποτε προσπάθεια του ο άνθρωπος δεν µπορεί να ξεπεράσει τη
Φύση !

Και για να το απλοποιήσουµε.
Πάντοτε τα κτίρια θα κινδυνεύουν για κατάρρευση από τους σει-

σµούς, πάντοτε οι πόλεις θα κινδυνεύουν από πληµµύρες, πάντοτε
θα παίρνουν φωτιά τα δάση, πάντοτε θα γίνονται τροχαία, πάντοτε
θα πέφτουν αεροπλάνα, πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρχουν
τυφώνες και πάντοτε θα υπάρχουν  φυσικές καταστροφές, τις
οποίες ο άνθρωπος δεν µπορεί να επηρεάσει. Και επειδή έχουµε
χάσει κάθε µέτρο και σταθµό, έχουµε γίνει όλοι υποχείρια της µόδας
των ισχυρισµών περί της κλιµατικής αλλαγής και περί ανικανότητας
του κράτους (!), επειδή  αυτό εξυπηρετεί, µε τον καλύτερο τρόπο,
την τάση µεγάλου µέρους της κοινωνίας για απέχθεια κατά της εξου-
σίας, πράγµα που στην Ελλάδα, όπως και για πολλά άλλα πράγ-
µατα συµβαίνει, µε ξεχωριστή υπερβολή, αγνοούµε το κίνηµα που
έχει αναπτυχθεί κατά των ισχυρισµών περί κλιµατικής αλλαγής,
αλλά και την πρόσφατη ανακάλυψη των περιβαντολλόγων για την
«πράσινη ανάπτυξη», που συνίσταται στη βλάβη του περιβάλλον-
τος η οποία προκαλείται από την ανάπτυξη της γεωργίας και της
κτηνοτροφίας !

∆υστυχώς µπροστά σε αυτή την πραγµατικότητα των φυσικών
καταστροφών ο άνθρωπος καλείται να βάλει τα όρια της προ-
στασίας του, αφού είναι κατανοητό  από τον καθένα ότι, εάν αξιώσο-
υµε την απόλυτη προστασία, θα καταλήξουµε στην απόλυτη απρ-
αξία. Γι αυτό κάθε επιστήµη της δράσεως οφείλει να βάλει τα όρια
της προστασίας, απέναντι στις εκδηλώσεις της Φύσης.

Εάν δηλαδή θελήσουµε να φτιάξουµε κτίρια τα οποία θα αντέχουν
σε κάθε σεισµό, θα καταλήξουµε να µπορούµε να κτίσουµε ελάχιστα
κτίρια, και να ζούµε στις καλύβες.  Εάν θελήσουµε να κατασκευάσο-
υµε φράγµατα, τα οποία να µην κινδυνεύουν πότε από κατάρρευση
λόγω πληµµύρας δεν θα έχουµε την ικανότητα να φτιάξουµε κανέ-
να φράγµα. Όλα τα φράγµατα κατασκευάζονται µε την πιθανότητα
98% µη εµφανίσεως εντός ενός χρονικού διαστήµατος 100 χρόνων
πληµµύρας, που θα τα κατάστρεφε.

Αποδεχόµεθα δηλαδή ότι, µέσα σε 100 χρόνια από την κατασκε-
υή τους, υπάρχει πιθανότητα 2% να επέλθει η κατάρρευση ενός
φράγµατος από πληµµύρα Και αυτό εν γνώσει των τεράστιων συνε-
πειών για χιλιάδες θανάτους, που θα επιφέρει ο κατακλυσµός
κατοικηµένων περιοχών από τον όγκο των νερών του.

Η εν λόγω πληµµύρα απόδειξε ακόµη και κάτι περισσότερο:
Πρώτον  ότι εάν η πληµµύρα είχε συµβεί µια ώρα αργότερα θα 

θρηνούσαµε εκατοντάδες νεκρών , η πλειοψηφία των οποίων θα 
ήταν τα παιδιά της Μάνδρας. Και ∆εύτερον ότι οι πνιγµοί δεν έγι-

ναν µόνον εντός του οικισµού , αλλά επί της οδού Μάνδρας-Θήβας,
που συνεπάγεται ότι τα αντιπληµµυρικά έργα της Μάνδρας καθόλου
δεν θα τους απέτρεπαν. Απέδειξε δηλαδή αυτή η πληµµύρα την
ανάγκη για άµεση µετάθεση της οδού σε υψηλοτέρα υψόµετρα σε
σχέση µε την κοίτη του ρέµατος.

Το ερώτηµα που αναδεύεται από τα παραπάνω είναι, : 
Κατά πόσον θα είχαµε αποφύγει το θάνατο των 23 συµπολιτών

µας και την καταστροφή της πόλης 
εάν στη Θέση του ∆ιευθυντού της Υπηρεσίας Φυσικών  Κατα-

στροφών ευρίσκονταν ο κατάλληλος επιστήµονας ;
και  εάν οι αρµόδιοι, την εποµένη της φονικής πληµµύρας του

2015, είχαν συστήσει επιτροπή για την προστασία της Μάνδρας
από την επερχόµενη καταστροφή, από µελετητές υδραυλικών
έργων,  µε αντικείµενο τα επείγοντα µέτρα που ήταν δυνατόν και
έπρεπε να ληφθούν, µέχρι να ολοκληρωθούν οι µελέτες για την
αντιπληµµυρική προστασία της Μάνδρας, αλλά και την τροπο-
ποίηση του δρόµου Μάνδρας-Θήβας ;

ΠΑΡΑΜΠΟΜΠΈΣ
[1]H λέξη γεωλογία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις

γη και λόγος και εποµένως είναι η επιστήµη που µελετά την Γη, και
κυρίως το στερεό τµήµα της, δηλαδή ταπετρώµατα από τα οποία
αποτελείται, τις ιδιότητες που αυτά έχουν και τις διεργασίες που τα
σχηµατίζουν. Στη σύγχρονη εποχή, η γεωλογία απέκτησε και µεγά-
λο οικονοµικό ενδιαφέρον, γιατί διευκολύνει και συστηµατοποιεί την
έρευνα για σηµαντικά ορυκτά και ιδιαίτερα για τα φυσικά αποθέµα-
τα υδρογονανθράκων,άνθρακα, µεταλλευµάτων αλλά και νερού.
Είναι ακόµη πολύ σηµαντική για την κατανόηση και την προσπάθ-
εια για πρόβλεψη αρκετών ειδών φυσικών καταστροφών. Επίσης,
προσφέρει καλύτερη αξιολόγηση των περιβαλλοντολογικών προβ-
ληµάτων, καθώς µπορεί να «δει» τις κλιµατικές αλλαγές που ήδη
έγιναν στο παρελθόν. Παίζει ακόµη ρόλο στη γεωτεχνική µηχανι-
κή και αποτελεί ένα µεγάλο πεδίο ακαδηµαϊκής αναζήτησης.

[1]ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ:
Σύντοµο ιστορικό της  εξέλιξης του ελευθέρου επαγγέλµατος του γεωλό-
γου, από τον ανωτέρω συνδικαλιστή του κλάδου. 

Το επάγγελµα του Γεωλόγου ως ελεύθερου επαγγελµατία είναι σχε-
τικά πρόσφατο στη χώρα µαςIIIIIΗ κύρια ανάπτυξη επήλθε
την δεκαετία του ‘90, η οποία σηµαδεύτηκε από την έναρξη των κατασ-
κευών των Μεγάλων Έργων Υποδοµής αλλά και την ίδρυση Ειδικών
Υπηρεσιών ∆ηµοσίων Έργων (ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ, ΕΥ∆Ε/ΜΕ∆Ε κλπ) και
εταιρειών του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ,
ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ κλπ), οι οποίες επιφορτίσθηκαν µε
την επίβλεψη των µελετών και της κατασκευής των Έργων. Όπως γίνε-
ται φανερό, ο κλάδος απόκτησε σηµαντική εµπειρία ως προς το ποιά
είναι η συµβολή της Εφαρµοσµένης Γεωλογίας στο Τεχνικό Έργο, ποια
προβλήµατα καλείται να επιλύσει ο Γεωλόγος Μελετητής ως µέλος της
οµάδας µελέτης ενός τεχνικού έργου, στο οποίο συµµετέχει, σε συνερ-
γασία µε τους µελετητές άλλων κατηγοριών µελετών, όπως οδοποιοί,
γεωτεχνικοί, στατικοί, υδραυλικοί, πολεοδόµοι κλπ. Θα σταθώ σε τρία
κεφάλαια – κλειδιά, που εκτιµώ ότι ο Γεωλόγος Μελετητής θα πρέπει
πάντα να ακολουθεί. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Η συµβολή της Γεω-
λογίας στο Τεχνικό Έργο είναι αναντικατάστατη. Η κατηγορία του
Γεωλόγου Μελετητή είναι ίσως η µόνη κατηγορία µελετών, η οποία έχει
την δυνατότητα να “βλέπει” στο χώρο την γεωλογική δοµή και να τοποθ-
ετεί το Έργο στις τρεις διαστάσεις. Το γεωλογικό µοντέλο εκφράζεται µε
τα βασικά σχέδια που συνοδεύουν την Γεωλογική Μελέτη δηλ. την Γεω-
λογική Οριζοντιογραφία, την (τις) Γεωλογική (ές) Μηκοτοµή (ές) και τις
Γεωλογικές ∆ιατοµές. Ένα τέτοιο παράδειγµα που καταδεικνύει τη
σηµασία και την αυξηµένη πλέον βαρύτητα της γεωλογικής µελέτης,
αποτελεί η αλλαγή στόχευσης στις µελέτες διέλευσης αγωγών και δικ-
τύων (φυσικό αέριο, ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση), αλλά και στις
µελέτες οδοποιίας, µε τη Γεωλογική µελέτη (χαρτογράφηση, µηκοτοµή,
διατοµές) να δίνει σφαιρική αντίληψη της δοµής του υπεδάφους, έναντι
της «σηµειακής» ούτως ή άλλως απαραίτητης πληροφορίας που µας
παρέχει η γεωτεχνική έρευνα.

Μαρούσι 20.11.2017
∆ηµήτριος Κοτσώνης 
πολιτικός µηχανικός

Οι «ειδικοί» και η πληµµύρα της παραπληροφόρησης
«Εάν η πληµύρα επήρχετο µία ώρα αργότερα θα θρηνούσαµε εκατόµβες θυµάτων»
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ

700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΤΟ ΤΗΛ. 6972728300

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
((ΠΠΕΕΥΥΚΚΟΟ--ΕΕΛΛΙΙΑΑ))  

ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

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

(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου). 
∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη θέρµανση, 
µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

ΟΓΑ: Πριν τα Χριστούγεννα η πληρωµή για το επίδοµα 
σε µητέρες και το επίδοµα τέκνων ∆ δόση

Η
∆ιοίκηση του ΟΓΑ αν ακοιν ών ει ότι:Ολοκληρώθηκε ο έλεγχ ος των  αιτήσεων  για την  παροχ ή χ ρηµατικού
βοηθήµατος στις αγρότισσες πολύτεκν ες µητέρες, που δήλωσαν  συµµετοχ ή στο Πρόγραµµα Παροχ ής
Χρηµατικών  Βοηθηµάτων  του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ).

Τα ον όµατα των  δικαιούχ ων  έχ ουν  αν αρτηθεί στην  ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr), την  οποία µπορούν  ν α
επισκεφτούν  οι εν διαφερόµεν ες ακολουθών τας τα πεδία (Αγροτική Εστία / Κληρωθέν τες ∆ικαιούχ οι Προγραµµά-
των  Αγροτικής Εστίας), συµπληρών ον τας τον  Αριθµό Αίτησης και τον  Α.Μ. του ΟΓΑ.
Υπεν θυµίζεται ότι, το ποσό του χρηµατικού βοηθήµατος αν έρχ εται σε 1.000 ευρώ. Ειδικά, για το 2017, στο
πλαίσιο εν ίσχ υσης των  κατοίκων  του ν οµού Λέσβου, µετά τον  πρόσφατο καταστροφικό σεισµό, το βοήθηµα
θα δοθεί σε όλες τις πολύτεκν ες µητέρες του ν οµού που έχ ουν  τις ν όµιµες προϋποθέσεις και αν έρχ εται σε
1.500 ευρώ.
Σηµειών εται ότι, η ηµεροµην ία καταβολής του χ ρηµατικού βοηθήµατος στις δικαιούχ ους πολύτεκν ες αγρότισσες
µητέρες θα αν ακοιν ωθεί σύν τοµα µε ν εώτερη αν ακοίν ωση.

ΟΓΑ: Πότε πληρών εται η ∆ δόση για τα οικογεν ειακά επιδόµατα

Η ∆' δόση για το οικογεν ειακό επίδοµα του ΟΓΑ αν αµέν εται ν α πληρωθεί πριν  τα Χριστούγεν ν α και συγκεκρι-
µέν α την  περίοδο µεταξύ 18 µε 22 ∆εκεµβρίου
Με τη δόση του ∆’ τριµήν ου από τον  ΟΓΑ θα πραγµατοποιηθεί  πληρωµή και για όσες αιτήσεις Α21, συν εχ ίζε-
ται ο έλεγχ ος και δεν  έχ ουν  πληρωθεί – λόγω και ελλιπών  δικαιολογητικών  – και για όσες υποβλήθηκαν  ή θα
υποβληθούν  από 1η Οκτωβρίου 2017 και µετά .
Υπεν θυµίζεται πως για το 2017 οι δικαιούχ οι µπορούν  ν α υποβάλλουν  αιτήσεις Α21 στην  ΑΑ∆Ε (σύστηµα
taxis) µέχ ρι και 15 Ιαν ουαρίου 2018.
Ο ΟΓΑ θα ειδοποιήσει µε ηλεκτρον ικό ταχ υδροµείο όσους πρέπει ν α προσκοµίσουν  συµπληρωµατικά δικαιο-
λογητικά, αλλά ταυτόχ ρον α καλεί όλους τους εν διαφερόµεν ους ν α επισκεφτούν  την  ιστοσελίδα του
(www.oga.gr, πεδίο «Πληροφορίες Αιτήσεων  Οικογεν ειακών  Επιδοµάτων ») προκειµέν ου ν α εν ηµερωθούν  σχ ε-
τικά.
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∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ:∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ: ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«ΜΕ ΑΓΑΠΗI ΜΑΓΙΑ ΜΕΛΑΓΙΑ» & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

«Η ΧΑΜΕΝΗ ΚΟΡΗ» ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΚΟΛΟΒΟΥ

Ο∆ήµος Χαϊδαρίου σας προσκαλεί την Τρίτη 12 ∆εκεµβρίου 2017 στις
20:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου, να
παρακολουθήσετε την µουσικοθεατρική παράσταση «Με αγάπηI

Μάγια Μελάγια», ένα έργο του συγγραφέα Γιώργου Βασιλειάδη µε πρωτα-
γωνίστρια την Μίνα Χειµώνα.

Πρόκειται για µια παράσταση που ζωντανεύει το µύθο της τραγουδίστριας
Μάγιας Μελάγια, σε σκηνοθετική επιµέλεια του ∆ηµήτρη Χαλιώτη. 

Ένα έργο αφιερωµένο στην ζωή της ερµηνεύτριας που σηµάδεψε το µετα-
πολεµικό τραγούδι, έναν µονόλογο που εµπλουτίζεται από τραγούδια που
φέρουν την υπογραφή των Μωράκη, Χιώτη, Σουγιούλ και Μουζάκη.

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Επίσης, ο δήµος Χαϊδαρίου και οι εκδόσεις Πνοή σας προσκαλούν στην
παρουσίαση του παραµυθιού της Μαίρης Κολοβού «Η Χαµένη Κόρη». 

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα το Σάββατο 9 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 18:00
στο κτίριο ΝΕΛΕ (Κολοκοτρώνη 36 Χαϊδάρι, τηλέφωνο 2105814855).

Στην εκδήλωση, θα µιλήσουν ο ∆ήµαρχος Μεγαλόπολης ∆ιονύσιος Παπαδό-
πουλος, η εκπαιδευτικός Άννα Αθανασιάδου και ο συγγραφέας - δηµοσιογρά-
φος Γιάννης Παρασκευόπουλος. 

Αποσπάσµατα του βιβλίου θα διαβάσει η Ελπινίκη Ηλιοπούλου.

συνεχίζεται από τη σελ. 2

Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη παρεµβάσεων για την
δηµιουργία ποδηλατοδρόµων στο εσωτερικό δίκτυο της
πόλης όπου το εύρος του οδοστρώµατος το επιτρέπει .
Επιπλέον συζητήθηκε η διάνοιξη του Ο.Τ 38 & 27 βόρ-
εια του 1ου & 3ου δηµοτικών σχολείων , η ανάγκη ανάπ-
λασης και κυκλοφοριακής βελτίωσης µε αρχιτεκτονικές
παρεµβάσεις της οδού Βουλής νότια του κεντρικού πάρ-
κου της Μαγούλας για την αναβάθµιση του χώρου και
την ασφαλή καθηµερινή διαβίωση και διακίνηση τόσο
των κατοίκων όσο και των επισκεπτών σε περίοδο
εκδηλώσεων. 

Υπενθυµίζοντας  ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επικαιρο-
ποίηση της µελέτης αποχέτευσης  των οµβρίων και
αντιπληµµυρικών έργων µε κεντρικούς άξονες άνω
Μαγούλα , Λεωνίδα Στάµου , Θριασίου ,Πάτηµα και η
διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης των πληµµυρ-
ικών φαινοµένων στο ανατολικό άκρο στα όρια της οδού
Καµαρίου ∆ερβενοχωρίων ,Γεννηµατά ,στοχεύουµε και
αισιοδοξούµε σύντοµα να αλλάξει η συνολική εικόνα της
πόλης. Σκοπός για τον οποίο έχουν προσπαθήσει τόσο
οι παλαιότερες όσο και η σηµερινή δηµοτική αρχή µε
όραµα και στόχους που απαιτούν την συνεργασία και
συναίνεση όλων µας.

Την ίδια στιγµή µε µικρής και µεγαλύτερης κλίµακας
παρεµβάσεις        ( κατασκευή ανελκυστήρα, επισκευή 

κεντρικής θέρµανσης και εργασίες στεγάνωσης και
µονώσεων  ) στοχεύουµε στην αναβάθµιση  του κεντρι-
κού δηµοτικού καταστήµατος ώστε να είναι κατάλληλο
και αντάξιο των αναγκών, των προσδοκιών και της εικό-
νας που απαιτεί η θέση και ο ρόλος του στη λειτουργία
των δοµών της πόλης.
Με τη συνεργασία των στελεχών, των αιρετών, του
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού που καθηµερινά
µοχθούν δίπλα µας και των δηµοτών που συνειδητά και
αθόρυβα στηρίζουν αποτελεσµατικά τις ανάγκες και τις
δράσεις του δήµου, συνεχίζουµε το έργο µας.    

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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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)

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 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 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 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 

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

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


