
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ: EΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
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Η ∆ηµοτική Αρχή Χαϊδαρίου εκφράζει τη θλίψη της, για τα δεκάδες θύµατα

που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές, στην Αττική.
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όλόλooυς αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τουςυς αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους

αλλά και να τους παράσχει, χωρίς καµία χρονοτριβή, οικονοµικήαλλά και να τους παράσχει, χωρίς καµία χρονοτριβή, οικονοµική
ενίσχυση για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών τους.ενίσχυση για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών τους.

ΠΠοολλύύττιιµµοο  ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκήήςς  ΑΑγγωωγγήήςς  
στους Παιδικούς και Βρεφονηπ ιακούς Σταθµούς Άνω Λιοσίων 

ΣΣεε  εεξξέέλλιιξξηη  οολλοοκκλληηρρωωµµέέννοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  κκααττααπποολλέέµµηησσηηςς
ττωωνν  κκοουυννοουυππιιώώνν  ααππόό  ττοο  ∆∆ήήµµοο  ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  
Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ΚΕΕΛΠΝΟ και του Τµήµατος

Υγειονοµικού Ελέγχου της Περιφέρειας

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑΣ
ΜΜααττααιιώώννοοννττααιι  οοιι

εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  εεοορρτταασσµµοούύ  
ττηηςς  ΑΑγγίίααςς  ΠΠααρραασσκκεευυήήςς,,  µµεε
ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµάάρρχχοουυ  

- Στη διάθεση του Συντονιστικού Οργάνου, όλες
οι δυνάµεις του ∆ήµου Ασπροπύργου.

Επίσης, ο κ. Μελετίου απευθύνει έκκληση,
στους Εθελοντές Αιµοδότες της πόλης, να
 µεταβούν στο Θριάσιο Νοσοκοµείο και να

δώσουν αίµα για τις ανάγκες των τραυµατιών. 
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ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ
ΜΜααττααιιώώννοοννττααιι  οοιι  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  εεοορρτταασσµµοούύ  ττηηςς  ΑΑγγίίααςς  
ΠΠααρραασσκκεευυήήςς,,  µµεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµάάρρχχοουυ  
- Στη διάθεση του Συν τον ιστικού Οργάν ου, όλες οι δυν άµεις του ∆ήµου Ασπροπύργου.

Σ
τη γν ωστοποίηση της µαταίωσης
των  προγραµµατισµέν ων
εκδηλώσεων , στο πλαίσιο της

θρησκευτικής Παν ήγυρης της Αγίας
Παρασκευής, Πολιούχ ου του Ασπρόπ-
υργου, προέβη ο ∆ήµαρχ ος της πόλης,
κ. Νικόλαος Μελετίου, εκφράζον τας
παράλληλα τη θλίψη και την  οδύν η
όλων  των  ∆ηµοτών , για την  απίστευτη
τραγωδία που βιών ει η Ελλάδα και ειδι-
κά η Αττική.
Ο ∆ήµος Ασπροπύργου έχ ει θέσει

στη διάθεση του Συν τον ιστικού Οργά-
ν ου, για την  αν τιµετώπιση των  συν ε-
πειών  της βιβλικής καταστροφής που
υπέστη η Αττική, όλες τις δυν άµεις του
∆ήµου.
Επίσης Ο ∆ήµος Ασπροπύργου εν ηµερών ει τους ∆ηµότες ότι, στο Κοιν ων ικό Κατάστηµα Αλληλεγγύης του
∆ήµου «ο Πλησίον », που βρίσκεται  στην  οδό Μπουµπουλίν ας 26, κον τά στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ασπροπύργου,
συγκεν τρών ον ται είδη πρώτης αν άγκης, για τους πληγέν τες από τις πυρκαγιές στην  Αττική. Καθηµεριν ά από
τις 9:00 έως τις 19:00 και Σαββατοκύριακο από τις 9 έως τις 14:00. 
Οι προσφορές των  Ασπροπύργιων , θα µεταφέρον ται, µε οχ ήµατα του ∆ήµου, στις πληγείσες περιοχ ές, όπου
θα παραδίδον ται στους εν τεταλµέν ους -από το Συν τον ιστικό Όργαν ο- φορείς.
Επίσης, ο κ. Μελετίου απευθύν ει έκκληση, στους Εθελον τές Αιµοδότες της πόλης, ν α µεταβούν  στο Θριάσιο
Νοσοκοµείο και ν α δώσουν  αίµα για τις αν άγκες των  τραυµατιών . 

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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2-θριάσιο Tετάρτη 25 Ιουλίου 2018   

Ασπρόπυργος

Λιόσης Αναστάσιος Κ. Ειρήνης 2 & Αγίου
∆ηµητρίου, 2105580218

Ελευσίνα 
Θεοτόκης Αλέξανδρος ∆. 

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

Μάνδρα

Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον Γρηγόρης Μικρογεύµατα, 2105550309

Άνω Λιόσια
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε. Κυκλάδων 31,

2102482990

Αχαρν ές
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ ∆εκελείας 41 &

Ξεν οφών τος, 2102463057

Χαιδάρι
Γιαν ν ακόπουλος Αν δρέας Π. Ιερού Λόχου 7 

& Αριστείδου, 2105820751

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
A ραιή συννεφιά                 

Η θερµοκρασία από 21 έως 31
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Άννα, Αννίτα,  Αννέτα, Ανναµπέλλα, Άννη

Ευπράξιος, Εύπραξος, Ευπραξία, Ολυµπιάς,
Ολυµπία, Ολυµπιάδα, Ολύµπη, Όλια 

Μ
ια ανείπωτη τραγωδία
βιώνει η χώρα , καθώς µε
το πρώτο φως της ηµέρ-

ας αποκαλύπτεται το µέγεθος της
τροµερής καταστροφής που έπληξε
την Ανατολική και τη ∆υτική Αττική.
Καµένα σπίτια, κατεστραµµένες περ-
ιουσίες, εικόνες βιβλικής καταστροφ-
ής

Το εφιαλτικό σκηνικό παραπέµπει
στην καταστροφή της Ηλείας το
2007, καθώς πολλοί άνθρωποι έχα-
σαν τη ζωή τους εγκλωβισµένοι στα
αυτοκίνητά τους ενώ προσπαθ-
ούσαν να ξεφύγουν από τον πύρινο
όλεθρο.

Μέχρι στιγµής οι καταγεγραµµένοι
νεκροί από τη φονική πυρκαγιά στην
Αττική φτάνουν τους 53, ενώ ανάµε-
σά τους είναι βρέφη και µικρά παιδιά.
Η πύρινη λαίλαπα σάρωσε αρχικά την περιοχή της Κινέτας και
στη συνέχεια την Ανατολική Αττική (Ραφήνα, Νέος Βουτζάς,
Μάτι) και την Πεντέλη.

∆ήµαρχος Ραφήνας-Πικερµίου: Ο αριθµός των νεκρών
µπορεί να είναι τριψήφιος

Σε µια δραµατική πρόβλεψη προέβη ο δήµαρχος Ραφήνας –
Πικερµίου, Βαγγέλης Μπουρνούς. Μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104.6
εξέφρασε φόβους ότι ο αριθµός των νεκρών µπορεί να είναι τρι-
ψήφιος.

«Οι νεκροί είναι παραπάνω από αυτούς που έχουν ανακοι-
νωθεί, αυτό µπορώ να το επιβεβαιώσω. Η καταστροφή είναι βιβ-
λική. Έχουν καεί 1000 σπίτια. Πραγµατικά φοβάµαι, δεν θέλω να
φανταστώ ότι µπορεί να έχουµε τόσους νεκρούς. Ελπίζω να µην
φτάσουµε σε τριψήφιο νούµερο. Είναι πολλαπλοί οι λόγοι της
µεγάλης θνησιµότητας. Τι να ερευνήσεις σε 1000 σπίτια;

Η φωτιά ξέφυγε απ τους ισχυρούς ανέµους και έφτασε µέσα
σε µισή ώρα µέσα στη θάλασσα. Εµείς περιορίσαµε το κακό,
αλλά δεν µπορέσαµε να το αποτρέψουµε. Το Κόκκινο Λιµανάκι
κάηκε κατά 50%, όµως το Μάτι κάηκε κατά 98%. Κάηκε και το
δικό µου σπίτι και η δική µου οικογένεια κινδύνευσε. Κάηκαν τα
αυτοκίνητά µου. Η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη».

Αίτηµα διεθνούς βοήθειας
Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία γνωστοποίησε ότι η

Ελλάδα έχει καταθέσει αίτηµα βοήθειας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ενώ ο αρµόδιος Επίτροπος της Κοµισιόν, Χρίστος
Στυλιανίδης, κάλεσε τα κράτη-µέλη να επιδείξουν αλληλεγγύη και
να βοηθήσουν στη διαχείριση της κρίσης.

Συνδροµή για την κατάσβεση των πυρκαγιών από την
Κύπρο 

Έφτασε η  αποστολή από την Κύπρο για να συνδράµει στην
κατάσβεση των τεράστιων πυρκαγιών.

Η αποστολή αποτελείται από 60 µέλη πυρόσβεσης, 20 µέλη
της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 20 δασοπυροσβέστες και 20
µέλη της πολιτικής ‘Αµυνας και θα µεταφερθεί στην Ελλάδα µε
C-130 της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας.

Η διευθέτηση για τη συνδροµή των Κύπριων πυροσβεστών
έγινε µετά από οδηγίες του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη. Ο
υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης Ιωνάς Νικολάου επι-
κοινώνησε µε τον αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη της ελληνικής κυβέρνησης Νίκο Τόσκα, εκφράζοντας την
ετοιµότητα της κυπριακής κυβέρνησης να παράσχει
βοήθεια.Επίσης βοήθεια θα στείλουν η Ισπανία, η Βουλγαρία και
η Τουρκία. 

Ανείπωτη τραγωδία – Φόβοι ότι
θα ανέβει ο αριθµός των νεκρών 



Σε εξέλιξη βρίσκεται από
χθες το πρωί επιχείρηση
της ειδικής οµάδας των
βατραχανθρώπων (ΟΥΚ)
για τον εντοπισµό αγνο-
ούµενων στη θαλάσσια
περιοχή της Ραφήνας.

Οπως αναφέρει το irafi-
na.gr η επιχείρηση περι-
λαµβάνει τουλάχιστον 10
φουσκωτά που προσπαθ-
ούν να εντοπίσουν τυχόν
αγνοούµενους και ανθ-
ρώπους που βρέθηκαν
στην θάλασσα στην προ-
σπάθεια τους να αποφύγουν την πύρινη λαίλαπα.

Το παράλληλο σχέδιο αντιµετώπισης της έκτακτης
κατάστασης

Πέρα από την πυρόσβεση στα τρία κύρια µέτωπα της
Αττικής, έχει ενεργοποιηθεί ένα παράλληλο σχέδιο αντι-
µετώπισης της έκτακτης κατάστασης και εξυπηρέτησης
των πολιτών.

Πλωτά µέσα του Λιµενικού και των Ενόπλων ∆υνά-
µεων επιχειρούν για τον απεγκλωβισµό κατοίκων από
παραλίες της Ανατολικής Αττικής.

Συνεχίζεται η µεταφορά σε Κέντρα Υγείας και νοσοκο-
µεία µε το ΕΚΑΒ που κινείται εντός των πληγεισών περ-
ιοχών µε τη συνοδεία πυροσβεστικών οχηµάτων. Τέσσε-
ρις κινητές µονάδες και δύο ειδικές µονάδες αντιµετώπι-
σης καταστροφών φθάνουν στη Ραφήνα.

Το υπουργείο Μεταφορών µεριµνά για τη µεταφορά
των κατοίκων στους χώρους φιλοξενίας από το λιµάνι
της Ραφήνας, όπου ο υφυπουργός Ναυτιλίας, κ. Σαντο-
ρινιός βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεννόηση µε τον
δήµαρχο της περιοχής.

Παράλληλα, ανοίγουν τα διόδια της Ολυµπίας και της
Αττικής Οδού για την αποφυγή κυκλοφοριακής συµφ-
όρησης.

Από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής, έχει ξεκινή-
σει διάθεση κλινών σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο
Ξενοδόχων Αττικής, κ. Βασιλικό, για τους κατοίκους των
πληγεισών περιοχών, ενώ επίσης έχει εξασφαλιστεί η
παροχή νερού και τροφίµων µε τη συνδροµή του Πυρο-
σβεστικού Σώµατος.

Επιπλέον, από χθες το  πρωί επιχειρούν υδροφόρες
και χωµατουργικά µηχανήµατα, συνδράµοντας τις προ-
σπάθειες του Πυροσβεστικού Σώµατος.
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∆ήλωση αγνοουµένων από
τις πληγείσες περιοχές 

- Οδηγίες της Πυροσβεστικής

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Πυροσβεστική
Υπηρεσία, καλεί τους πολίτες να δηλώσουν
τυχόν αγνοούµενους (συγγενείς - οικείους)
από τις πληγείσες περιοχές, καλώντας στο
199 παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία
και τις σχετικές πληροφορίες.

Για τους πυροπαθείς της Κινέτας:
Κατάλυµα µε φροντίδα του ΕΕΣ

στο τοπικό ΚΑΠΗ

Γ
ια να αντιµετωπιστούν ΑΜΕΣΑ τα προβλήµα-
τα τα οποία έχουν προκύψει εξαιτίας της
µεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην Κινέτα,  έχει

εγκατασταθεί   στο ΚΑΠΗ της Κινέτας (τηλ:
2296065700) κλιµάκιο του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού και  διασώστες.

Τα µέλη και των δύο οµάδων βρίσκονται σε
ετοιµότητα προκειµένου να παράσχουν κάθε δυνα-
τή βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη.

Επίσης το ΚΑΠΗ Μεγάρων (τηλ:2296089150)
παραµένει ανοικτό συνεχώς και υπάρχει κλιµάκιο
υπαλλήλων του ∆ήµου για να προσφέρει συνδρο-
µή σε όσους έχουν ανάγκη για στέγη και οποια-
δήποτε φροντίδα.

Τέλος το Κλειστό ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ στο Εθνικό
ΣΤΑ∆ΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (τηλ: 2296081088) είναι και
παραµένει ΑΝΟΙΚΤΟ, για όσους επιθυµούν να
διανυκτερεύσουν και χρειάζονται γενικώς στέγη,
νερό, φαγητό  και  ιατρική φροντίδα.
Στο τηλέφωνο 22960 81841 (Γραφείο ∆ηµάρχου
Μεγαρέων) ταυτόχρονα µπορεί να επικοινωνήσει
όποιος  χρειάζεται   κάτι .

Βατραχάνθρωποι ψάχνουν αγνοούµενους στη Ραφήνα

∆εν το χωράει ο ανθρώπινος νους 
Νεκροί ανάµεσα σε µποτιλιαρισµένα αυτοκίνητα 

∆
εν  το χ ωράει ο αν θρώπιν ος ν ους
αυτό που έγιν ε στο Μάτι, εν ώ το φως
της ηµέρες αποκάλυψε την  απόλυτη

καταστροφή και φρίκη µε τους διασώστες ν α
βρίσκουν  ν εκρούς αν θρώπους.

∆ιασώστες του Ερυθρού Σταυρού εν τόπι-
σαν  το πρωί στην  περιοχ ή Αργυρή Ακτή
στο Μάτι βρέθηκαν  µπροστά σε µία συγκλο-
ν ιστική εικόν α αν τικρίζον τας 30 µέτρα από
την  παραλία σε έν α χ ωράφι 26 αν θρώπους
ν εκρούς, εν ώ άλλοι τέσσερις βρέθηκαν  στο
δρόµο και σε ΙΧ.

Η κατάσταση αλλοφροσύν ης που πρέπει
ν α επικρατούσε στο σηµείο φαίν εται και
από το πως βρέθηκαν  καµµέν α δεκάδες ΙΧ
µπροστά στο δρόµο.

Εν α µποτιλιαρισµέν ο κοµβόι καµµέν ων
αυτοκιν ήτων  και µέσα σε αυτά, αλλά και στο δρόµο βρέθηκαν  πτώµατα αν θρώπων  που δεν  κατάφεραν  ν α δια-
φύγουν  από τη φωτιά.

Σκηνές σοκ µετέδωσε από το σηµείο της τραγωδίας ο φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ-ΜΠΕ Παντελής Σαΐτας. «Υπάρχει
ένας σωρός απανθρακωµένα πτώµατα, στη µέση ενός χωραφιού, σε απόσταση µόλις 15 µέτρων από τη θάλασσα.
Αστυνοµικές δυνάµεις έχουν αποκλείσει την περιοχή. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να επιχείρησαν να βρουν διέξοδο
στη θάλασσα αλλά φαίνεται να εγκλωβίστηκαν στις φλόγες».

Κινέτα: Ξεκινούν οι αιτήσεις
για καταγραφή των ζηµιών

Α
ν αζωπυρώσεις υπήρξαν  εχ θές στο µέτωπο από  των  Γεραν είων  και σε επιφυλακή βρίσκον ται τα Πυρο-
σβεστικά οχ ήµατα, Αεροπλάν α κι ελικόπτερα. Στο µεταξύ  µε απόφαση και εν τολή του ∆ηµάρχ ου Μεγα-
ρέων  κ. Γρηγόρη Σταµούλη, οι πυρόπληκτοι µπορούν  ν α απευθύν ον ται στα Γραφεία της Οµοσπον δίας

Συλλόγων  Κιν έτας (Τηλ: 22960 65 600) από τις 8 το πρωϊ µέχ ρι τις 8 το βράδυ, για ν α υποβάλλουν  σχ ετική
αίτηση για πραγµατοποίηση αυτοψίας από κλιµάκια του ∆ήµου Μεγαρέων  και πλήρη καταγραφή των  ζηµιών .
Εν  τω µεταξύ σε περίπτωση αν άγκης και για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες µπορούν  ν α επικοιν ων ούν

µε τα Τηλέφων α: 22960 65 700 ΚΑΠΗ Κιν έτας, 22960 81841 Γραφείο ∆ηµάρχ ου και 22960 81016 Τεχ ν ική
υπηρεσία ∆ήµου Μεγαρέων .
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Εκτός κρίσεων για τη διεκδίκηση
θέσεων ευθύνης στα ΚΕΠ έχει βρε-
θεί για σειρά ετών µέχρι σήµερα η
πλειονότητα των υπαλλήλων του
κλάδου ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών (∆ΥΠ) που στελεχώνουν
τα ΚΕΠ από την έναρξη λειτουργίας
του Θεσµού το 2002.

Τα παραπάνω αναφέρει η ΠΟΣΕ
ΚΕΠ σε σχετική ανακοίνωση της
που εξέδωσε και σηµειώνει ότι
«Εκτός θέσεων ευθύνης θα βρεθ-
ούν αρκετοί συνάδελφοί µας µε το
προβάδισµα που απόκτησαν δοτοί
και επιλεγέντες από υπηρεσιακά
προϊστάµενοι σε ΚΕΠ στους χαλε-
πούς καιρούς που οι πρώτοι δεν
είχαν καν την ευκαιρία να κριθούν.»

Σύµφωνα µε την ΠΟΣΕ ΚΕΠ το
άρθρο 84 του ν.4484/2017, που
διασφάλιζε στις περισσότερες των
περιπτώσεων ότι θα υπάρχουν
παρόντες, έµπειροι στα ΚΕΠ προϊ-
στάµενοι και αποκαθιστούσε αδικίες
ετών προβλέποντας την πρόταξη
των υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ του κλά-
δου ∆ΥΠ για την κατάληψη θέσεων
ευθύνης σε υπηρεσίες ΚΕΠ, έχει
πλέον τροποποιηθεί µε τη διάταξη
του άρθρου 260 του ν. 4555/2018
(ΦΕΚ 133Α2018). Η νέα διάταξη
προβλέπει την τοποθέτηση προϊ-
σταµένων στις υπηρεσίες µας κατά
την ακόλουθη σειρά προτεραιότ-
ητας:

1. Υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ του κλά-
δου ∆ΥΠ ή άλλων κλάδων µε 5ετή
πραγµατική και αποκλειστική υπηρ-
εσία σε ΚΕΠ.

2. Υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ όλων των
κλάδων.

3. Υπάλληλοι ∆Ε του κλάδου ∆ΥΠ
ή άλλων κλάδων µε 5ετή πραγµατι-
κή και αποκλειστική υπηρεσία σε
ΚΕΠ. Για µία ακόµα φορά οι υπάλ-
ληλοι του κλάδου µας αδικούνται,
αφού δεν διασφαλίζεται η ισότιµη
συµµετοχή τους σε κρίσεις έναντι
εκείνων που ευκαιριακά έχουν
αποκτήσει προβάδισµα λόγω
άσκησης καθηκόντων σε θέσεις
ευθύνης σε ΚΕΠ. Θα λέγαµε πάλι
καλά που ανάµεσά τους δεν θα
υπάρχουν πια οι απόντες προϊστά-
µενοι και όσοι δεν έχουν την αναγ-

καία εµπειρία στη λειτουργία των
ΚΕΠ για να ανταποκριθούν επάξια
στα καθήκοντά τους. Αλλά δεν µπο-
ρούµε να το πούµε. Η δραµατική
έλλειψη προσωπικού που αντιµε-
τωπίζουν οι ∆ήµοι στη χώρα και η
πρόταξη των υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ
όλων των κλάδων -χωρίς εµπειρία
σε ΚΕΠ- έναντι των υπαλλήλων ∆Ε
του κλάδου ∆ΥΠ ή άλλων κλάδων
που έχουν 5ετή εµπειρία σε ΚΕΠ
δεν µας το επιτρέπουν.

«ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ
∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ: ΟΧΙ ΑΠΟΝΤΕΣ,
ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΕΠ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ.» καταλήγει η
ΠΟΣΕ ΚΕΠ

ΠΟΣΕ ΚΕΠ: Εκτός θέσεων ευθύνης στα ΚΕΠ ο κλάδος 
∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (∆ΥΠ)

Σε ετοιµότητα λεωφορεία στο 
αµαξοστάσιο Άνω Λιοσίων για να 

πάρουν πληγέντες από τη Ραφήνα

Σε συνεργασία του Υπουργείου Υπο-
δοµών και Μεταφορών µε την Περιφέρεια
Αττικής, στο πλαίσιο των εντολών του

Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας, έχουν τεθεί σε ετοιµότητα τα αµα-
ξοστάσια Ανθούσας και Λιοσίων των Οδικών
Συγκοινωνιών (ΟΣΥ), ώστε λεωφορεία να παρ-
αλάβουν, από το λιµάνι της Ραφήνας, πληγέν-
τες από την καταστροφική φωτιά της Ανατολι-
κής Αττικής και να τους µεταφέρουν σε χώρο-
υς φιλοξενίας (ξενοδοχεία).

Εξάλλου, στον τερµατικό σταθµό του Αεροδρ-
οµίου, βρίσκονται σε ετοιµότητα δύο συρµοί
του Μετρό, ώστε να µεταβούν, για τον ίδιο
λόγο (παραλαβή πληγέντων), σε εκείνον της
∆ουκίσσης Πλακεντίας, εφ’ όσον κριθεί αναγ-
καίο.

«Ελληνική κόλαση» ο τίτλος της Daily Mail 
για τις φονικές πυρκαγιές

«Ελλην ική Κόλαση», γράφει η εφηµερίδα παρουσιάζον τας σχ ετικό φωτογραφικό υλικό που απεικον ίζει
τις τεράστιες καταστροφές που άφησε στο πέρασµά της η κόκκιν η λαίλαπα στη Βορειοαν ατολική Αττι-
κή.

«Οι θαν ατηφόρες πυρκαγιές προκάλεσαν  το θάν ατο 50 ατόµων , από τους οποίους οι 26 σε µια βίλα
στο Μάτι Αττικής. Νεκρά τα µέλη µιας οικογέν ειας που προσπάθησαν  ν α σωθούν  πέφτον τας στη
θάλασσα, τουρίστες παγιδεύτηκαν  στις παραλίες, αξιωµατούχ οι στέλν ουν  στρατό», υποστηρίζει το σχ ε-
τικό δηµοσίευµα και προσθέτει: «Αν άµεσα στους 50 ν εκρούς είν αι κι έν α µωρό έξι µην ών ».

Η µαζική εκκέν ωση βρίσκεται σε εξέλιξη µε τη βοήθεια πλοίων  του στρατού, εν ός στόλου ιδιωτικών
σκαφών  και ελικοπτέρων  στρατού.

Η Ελλάδα ζήτησε drones -µη επαν δρωµέν α αεροσκάφη-από τις ΗΠΑ για ν α «αν ιχ ν εύσουν  τυχ όν
ύποπτη δραστηριότητα» καθώς ξέσπασαν  15 εστίες πυρκαγιών  την  ίδια χ ρον ική στιγµή.

«Στο Μάτι Αττικής εκατον τάδες τουρίστες βρήκαν  καταφύγιο στις παραλίες, εν ώ τρεις γυν αίκες και έν α
παιδί πν ίγηκαν  στη θάλασσα προσπαθών τας ν α ξεφύγουν  από τις φλόγες που έχ ουν  περικυκλώσει
τα δάση γύρω από την  περιοχ ή της Αθήν ας», γράφει το σχ ετικό δηµοσίευµα.Σε κατάσταση έκτακτης
αν άγκης έχ ει κηρυχ θεί η περιοχ ή στα δυτικά και αν ατολικά της Αττικής, εν ώ η ελλην ική κυβέρν ηση έχ ει
ζητήσει τη συν δροµή της Ε.Ε για ν α «πολεµήσει» τις καταστροφικές πυρκαγιές που έχ ουν  αφήσει εκτός
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Β
αρύ κλίµα και τεράστια
αµηχ αν ία στο κυβερν -
ητικό στρατόπεδο µετά

την  αν είπωτη – εθν ική- τραγωδία
από τις καταστροφικές πυρκαγιές
που στοίχ ισαν  δεκάδες αν θρώπι-
ν ες ζωές και εκτεταµέν ες καταστρ-
οφές.

Ο πρωθυπουργός, αµέσως µετά
την  άφιξή του στο κέν τρο επιχ ει-
ρήσεων  στο Χαλάν δρι  και αφού
έκλεισαν  οι κάµερες-που για λόγο-
υς επικοιν ων ίας έµειν αν  αν οικτές-
συν έχ ισε τη σύσκεψη κεκλεισµέ-
ν ων  των  θυρών  µέχ ρι τις πρώτες
πρωιν ές ώρες. Παρουσία των
αρµόδιων  υπουργών  (Σκουρλέτης,
Τόσκας, Πολάκης, Σπίρτζης), της
περιφερειάρχ η Ρ. ∆ούρου και του
Γεν ικού Γραµµατέα Προστασίας
του Πολίτη Γ. Καπάκη. Οι κυβερν -
ητικοί πληροφορούν ταν  όλες τις
τελευταίες εξελίξεις, εν ώ συν εκ-
τίµησαν  όλα τα δεδοµέν α µε το
βλέµµα στη σηµεριν ή διαχ είριση
της κατάστασης την  επόµεν η
µέρα.

Σε «αν οικτή γραµµή» βρέθηκε ο
Πρωθυπουργός τόσο µε τον
Πρόοεδρο της ∆ηµοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλο, καθώς  και
µε τον  κυβερν ητικό εταίρο Πάν ο
Καµµέν ο. «Επί ποδός» ,άλλωστε,
τέθηκε όλος ο κρατικός µηχ αν ι-
σµός. Σε επιφυλακή τα στρατιωτι-
κά ν οσοκοµεία, όσα µέσα ζητήθη-
καν  από το στρατό, εν ώ από
ν ωρίς έσπευσαν  πλωτά του λιµε-
ν ικού, αρµαταγωγά αλλά και µία
φρεγάτα.

To...ασύµµετρο φαινόµενο
και οι µνήµες του 2007

Όσο για την  απόδοση ευθυ-
ν ών , από την  πρώτη στιγµή ο
Αλέξης Τσίπρας όν τας ακόµα στη
Βοσν ία, έκαν ε λόγο για σηµάδια
που τον  προβληµατίζουν , αφή-
ν ον τας ν α εν ν οηθεί ότι µπορεί
και ν α υπάρχ ει σχ έδιο εµπρη-
σµών , µε απώτερο στόχ ο ν α πλή-
ξει την  κυβέρν ηση.

Εν ώ, όταν  ρωτήθηκε στο κέν -
τρο επιχ ειρήσεων , ο κ. Τσίπρας
επέλεξε ν α µην  απαν τήσει ευθ-
έως, παρά αρκέστηκε ν α πει ότι
«δεν  είν αι τώρα ώρα για τέτοιου
είδους αποτιµήσεις. Όταν  έρθει η
στιγµή θα κάν ουµε αποτιµήσεις
που πρέπει», παραπέµπον τας
στον  καλύτερο δυν ατό επιχ ειρη-
σιακό σχ εδιασµό που πρέπει ν α
γίν ει.

Σε πολλούς ,µάλιστα, τα όσα
είπε θύµισαν  ηµέρες Αυγούστου 

2007  αφού ακούγον τας την
εν ηµέρωση των  υπουργών  για
τους αν έµους, ο πρωθυπουργός
επικαλέστηκε τα «ασύµµετρα
φαιν όµεν α».! Σε µια προσπάθεια
δε, ν α µην  υπάρξουν  πολιτικοί
διαξιφισµοί, κάλεσε τον  πολιτικό
κόσµο ν α εν ώσουν  όπως είπε
δυν άµεις «για ν α καταφέρουµε ο,τι
καλύτερο».

«Όλα περνούν από το µυαλό
µας»

Στο ίδιο µήκος κύµατος, κυβε-
ρν ητικός αξιωµατούχ ος ερωτηθείς
από το ief imerida αν  πράγµατι
εκτιµούν  ότι υπάρχ ει πολιτικό
σχ έδιο, αν έφερε χ αρακτηριστικά:
«Προέχ ει η επιχ ειρησιακή αν τι-
µετώπιση της κατάστασης. Όταν
όµως έχ ουµε τρεις πυρκαγιές που
περικυκλών ουν  την  Αττική,
πολλά µπορούν  ν α περν ούν  από
το µυαλό µας».

ΒΑΡΥ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΚΥΒΕΝΡΗΤΙΚΟ ΣΤΑΤΟΠΕ∆Ο 
-Υπόνοιες για σχέδιο αποσταθεροποίησης µε τις φωτιές

Ο
Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ.
Πατούλης µετέβη χ θες το πρωί
στη Ραφήν α προκειµέν ου ν α

πραγµατοποιήσει αυτοψία στις περ-
ιοχ ές που επλήγησαν  από τις φον ικές
πυρκαγιές. Τον  κ. Πατούλη συν όδευε
ο Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας
και Αν άπλασης Πεν τελικού Β. Σιώµος.

Ο κ. Πατούλης συν αν τήθηκε µε τον
∆ήµαρχ ο Ευάγγελο Μπουρν ούς από
τον  οποίο και εν ηµερώθηκε για την
κρισιµότητα της κατάστασης αλλά και
για τις αν άγκες που υπάρχ ουν  τόσο
σε προσωπικό όσο και σε είδη πρώτης
αν άγκης για τους πληγέν τες.

Με πρωτοβουλία του,  πραγµατοποι-
ήθηκε  έκτακτη συν εδρίαση της Επιτρ-
οπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕ∆Ε
στο ∆ήµο Ραφήν ας, προκειµέν ου ν α
γίν ει µία πρώτη καταγραφή των  επι-
πτώσεων  της πυρκαγιάς αλλά και ν α
υπάρξει έν ας συν τον ισµός για τις περ-
αιτέρω εν έργειες που απαιτούν ται.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε τόν ισε τα
εξής:

«∆υστυχ ώς η χ ώρα µας βιών ει για άλλη µία φορά µία
εθν ική τραγωδία. Θέλω ν α εκφράσω τα θερµά µου
συλλυπητήρια στις οικογέν ειες των  θυµάτων  αλλά και

τη συµπαράστασή µου σε όλους τους πολίτες που
είδαν  τις περιουσίες τους ν α καταστρέφον ται και τους
κόπους µίας ζωής ν α γίν ον ται στάχ τη σε µία ν ύχ τα.

Οι ευχ ές όλων  µας είν αι ν α µην  προστεθούν  και
άλλοι συν άν θρωποί µας στο µακάβριο κατάλογο των

θυµάτων .
Αυτές τις πολύ δραµατικές στιγµές που

ζούµε, δεν  είν αι ώρα για απόδοση ευθυ-
ν ών  αλλά για πράξεις. Εν ηµερώθηκα από
το ∆ήµαρχ ο Ραφήν ας κ. Μπουρν ούς για
το πώς έχ ει η κατάσταση αυτή την  ώρα
αλλά και για τις ελλείψεις που υπάρχ ουν
σε στέγαση και είδη πρώτης αν άγκης για
τους πληγέν τες.

Καλώ την  κυβέρν ηση ν α µεριµν ήσει
άµεσα για τη φιλοξεν ία όλων  αυτών  των
αν θρώπων  που έχ ασαν  τις περιουσίες
τους αλλά και ν α τους παράσχ ει, χ ωρίς
καµία χ ρον οτριβή, οικον οµική εν ίσχ υση
για την  κάλυψη των  στοιχ ειωδών  αν αγ-
κών  τους. Παράλληλα άµεσα πρέπει ν α
ξεκιν ήσει η καταγραφή των  ζηµιών  προ-
κειµέν ου ν α αποζηµιωθούν  χ ωρίς την
παραµικρή καθυστέρηση, οι πολίτες που
έχ ασαν  τα σπίτια τους.

Από την  πλευρά µας θα συν εχ ίσουµε
ν α συν δράµουµε µε όσα µέσα διαθέτουµε
στην  προσπάθεια που καταβάλλεται από

τους αρµόδιους φορείς, τους ηρωικούς πυροσβέστες
αλλά και τους δεκάδες εθελον τές, για την  αν ακούφιση
των  πληγέν των . 

Θα είµαστε δίπλα στους συν αδέλφους ∆ηµάρχ ους
αλλά και σε όλους τους πολίτες που δοκιµάζον ται».

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καλώ την κυβέρνηση να µεριµνήσει άµεσα για τη φιλοξενία όλων αυτών 
των ανθρώπων που έχασαν τις περιουσίες τους αλλά και να τους παράσχει, χωρίς καµία χρονοτριβή, 

οικονοµική ενίσχυση για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών τους.

Αποκατάσταση λειτουργίας
στον Προαστιακό στο τµήµα

Αθήνα - Κιάτο - Αθήνα

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε εν ηµερών ει το επιβατικό κοιν ό ότι,
καν ον ικά εκτελούν ται όλα τα δροµολόγια του Προα-
στιακού Σιδηρόδροµου στο τµήµα Αθήν α - Κιάτο και
αν τίστροφα, µετά και τη µεγάλη πυρκαγιά στην  περ-
ιοχ ή της Κιν έτας.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχ ον ται από τον
αριθµό 14511 και στο www.trainose.gr

Οι Γιατροί του Κόσµου στο 
πλευρό των πυροπαθών
Οι Γιατροί του Κόσµου εκφράζουν τη βαθιά τους
οδύνη για τον άδικο θάνατο δεκάδων συνανθ-
ρώπων µας από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν
προχθες στην Αττική.
Την ίδια ώρα και µέσω της διάθεσης των υπηρε-
σιών τους στέκονται µε αλληλεγγύη στο πλευρό
των πυροπαθών. Κλιµάκιο αποτελούµενο από
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς
επίσης και ειδικούς στην παροχή ψυχοκοινωνι-
κής υποστήριξης µεταβαίνει αυτή την ώρα στην
περιοχή της Ραφήνας.
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Oλοκληρώνεται σταδιακά το πρόγραµµα
«∆ιακοπές στο Σχολείο» 

που γίνεται µε χορηγία των ΕΛΠΕ.

Καθηµερινές στιγµές 
δηµιουργίας και χαράς για όλα
τα παιδιά των σχολείων των
Εργατικών Κατοικιών και της

Συνοικίας Παπακώστα

Μ
ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε για
δεύτερη χρονιά η δράση δηµιουργικής
απασχόλησης από τον ∆ήµο Μάνδρας –

Ειδυλλίας. Πρόκειται  για ένα Πρότυπο
Πρόγραµµα που έχει τον τίτλο «∆ιακοπές στο
Σχολείο» και  γίνεται  σε συνεργασία µε την
«ΕΛΙΞ»- Προγράµµατα Εθελοντικής Εργασίας και
την ευγενική χορηγία του Οµίλου ΕΛΠΕ. 

Η δράση που αυτήν την χρονιά ο ∆ήµος
επέλεξε να υλοποιηθεί για όλα τα παιδιά των
δηµοτικών σχολείων των Εργατικών Κατοικιών
και της Συνοικίας Παπακώστα εκτός από το
ψυχαγωγικό, είχε επίσης µορφωτικό χαρακτήρα
και έναν επιπλέον στόχο: να αναδείξει και να
αναπτύξει ταλέντα και δεξιότητες των µικρών
µαθητών µέσα από το παιχνίδι  και  τις
δηµιουργικές δραστηριότητες. 

Ο χώρος που επιλέχθηκε και διαµορφώθηκε
κατάλληλα από το ∆ήµο ήταν το 3ο ∆ηµοτικό
Σχολείο και η απασχόληση των παιδιών, τα οποία
ήταν χωρισµένα σε δύο οµάδες 15νθήµερης
διάρκειας κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, γίνεται
δωρεάν και σε καθηµερινή βάση από τις 8.30 το
πρωί µέχρι τις 2.30 το µεσηµέρι. 

Οι εντυπώσεις, παιδιών και γονέων, από τη
λειτουργία του προγράµµατος είναι εξαιρετικές
και ενθουσιώδεις καθώς όχι µόνο διασφαλίζει τη
δηµιουργική απασχόληση των παιδιών µέσα σε
ένα χώρο  ασφαλή και γνώριµο για τα παιδιά αλλά
ανακουφίζει και πολλές οικογένειες που εν µέσω
καλοκαιριού αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε την
φύλαξη των παιδιών τους. 

Το πρόγραµµα ολοκληρώνεται την Παρασκευή

Πρόγραµµα Κυκλοφ-
οριακής Αγωγής, µε
πρακτική εκπαίδευση,
πραγµατο πο ι ή θ η κε
στα παιδιά των Παι-
δικών Σταθµών Άνω
Λιοσίων σε συνερ-
γασία µε την εταιρεία
My Grand Road. Το
µέλος της Εταιρείας
κος Σωτήριος Γιαννό-
πουλος επισκέφτηκε
τους Παιδικούς και
Β ρ ε φ ο ν η π ι ακ ο ύ ς
σταθµούς Άνω
Λιοσίων, το χρονικό
διάστηµα από 3 Ιου-
λίου έως 11 Ιουλίου
2018 κι  ενηµέρωσε
τους µικρούς µας φίλους σε θέµατα οδικής ασφά-
λειας και κυκλοφοριακής αγωγής. 

Συγκεκριµένα τα παιδιά µέσα από το εκπαιδευ-
τικό πρόγραµµα, που περιλάµβανε συζήτηση και
παιχνίδι µε πινακίδες-παζλ, µπόρεσαν και αντιλή-
φθηκαν την σηµασία της χρήσης των πινακίδων
στο δρόµο, την αναγνώριση µέσω των σχηµάτων
και  χρωµάτων των πινακίδων
(απαγόρευση–υποχρέωση-προειδοποίηση) αλλά
και την αναγνώριση της βασικής πινακίδας ΣΤΟΠ. 

Επίσης, τα παιδιά κατανόησαν ότι είναι απαρ-
αίτητη η χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας αλλά
και η χρήση του παιδικού καθίσµατος.  Τέλος, 

ενηµερώθηκαν για τους αριθµούς έκτακτης
ανάγκης και τα οχήµατα έκτακτης ανάγκης.

Ο Πρόεδρος των Παιδικών και Βρεφονηπιακών
Σταθµών Άνω Λιοσίων κος Παναγιώτης Καµαρ-
ινόπουλος επεσήµανε την σπουδαιότητα του
συγκεκριµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος
καθώς τα παιδιά αποκτούν από πολύ µικρή ηλικία
συνείδηση κυκλοφοριακής αγωγής µε στόχο την
δική τους ασφάλεια και την ασφάλεια των συνανθ-
ρώπων τους.

Οι δράσεις για την οδική ασφάλεια και την
κυκλοφοριακή αγωγή θα συνεχιστούν και την νέα
σχολική χρονιά. 

ΠΠοολλύύττιιµµοο  ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκήήςς  ΑΑγγωωγγήήςς  
στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς Άνω Λιοσίων 
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Στην Κεφαλλονιά ταξίδεψε η διαγωνιστική οµάδα
ενόργανης γυµναστικής  του Αθλητικού και Πολι-
τιστικού Οργανισµού η «ΠΑΡΝΗΘΑ» όπου και

συµµετείχε µε την επιτυχηµένη εµφάνισή της, στο διεθ-
νές Φεστιβάλ Γυµναστικής «ΑΝΝΑ ΠΟΛΑΤΟΥ» που διο-
ργανώνεται  στο νησί  της Κεφαλλονιάς κάθε χρόνο,
προς τιµήν της αδικοχαµένης αθλήτριας Άννας Πολάτου.

Η οµάδα παραβρέθηκε στο φεστιβάλ από τις
28/6/2018 έως τις 2/7/2018. Παρουσιάστηκε στην κεντρ-
ική εκδήλωση στο Αργοστόλι όπου και παραβρέθηκε για
να παρακολουθήσει την προσπάθειά της ο Πρόεδρος
του Αθλητικού Οργανισµού του ∆ήµου Φυλής Γιώργος
Μαυροειδής.

Το ΝΠ∆∆ η «Πάρνηθα» κάλυψε πλήρως τα έξοδα της
αποστολής ως επιβράβευση για τα αποτελέσµατα που
έφερε και αυτή τη χρονιά η συγκεκριµένη οµάδα µε προ-
πονήτριες τις κ. Σοφία Σερέπα και Αλεξάνδρα Κοντοθα-
νάση.

Συγκεκριµένα, η οµάδα συµµετείχε για µια ακόµα
χρονιά στο EGO ASTRO GYM CONTEST  που διεξήχθη 

στο Γαλάτσι στις 16- 17/6/2018 και κατετάγη στις χρυ-
σές οµάδες για τρίτη συνεχόµενη χρονιά. Κατέλαβε την
9η θέση στο τελικό GALA ανάµεσα σε 35 ακόµα χρυσές
οµάδες και κατέκτησε το βραβείο καλύτερης οµάδας
χορού.

Αναγνωρίζοντας την επιτυχία αλλά και τη συστηµατι-
κή και οργανωµένη δουλειά  που γίνεται στο τµήµα τόσο
από τις άρτια καταρτισµένες προπονήτριες, όσο και από
τα παιδιά της οµάδας ο κ. Μαυροειδής στέκεται πάντα
δίπλα στο τµήµα παραχωρώντας ότι χρειάζεται για τη
συνεχόµενη εξέλιξή του µε τελικό επιστέγασµα  για αυτή
τη χρονιά, τη συµµετοχή στο Φεστιβάλ της Κεφαλλονιάς.
Η παρουσία του τµήµατος εκεί είχε και εκπαιδευτικό χαρ-
ακτήρα καθώς επισκέφτηκε τα σπήλαια  ∆ρογαράτης και
Μελισσάνης, το οινοποιείο ΡΟΜΠΟΛΑ καθώς και το
µοναστήρι του Αγίου Γεράσιµου. 

Ευχή όλων µας να συνεχιστεί αυτή η εξαιρετική οµα-
δική δουλειά που φέρνει αυτά τα αποτελέσµατα  και δια-
φηµίζει το ∆ήµο µας και εκτός των στενών ορίων της
περιοχής µας.                               

Στο διεθνές Φεστιβάλ Γυµναστικής στην Κεφαλλονιά 
το Τµήµα ενόργανης Γυµναστικής του ∆ήµου Φυλής 

Έκτακτα φορολογικά µέτρα
στη σκιά της τραγωδίας

Σ
ειρά αποφάσεων  που γραπτώς θα αν ακοιν ωθ-
ούν  στη συν έχ εια της ηµέρας ελήφθησαν σε
σύσκεψη στο υπουργείο Οικον οµικών  και αφορ-

ούν  φορολογικές υποθέσεις πολιτών  στη σκιά της
αν είπωτης τραγωδίας όπως αν ακοίν ωσε πριν  από
λίγο στη Βουλή η υφυπουργός Οικον οµικών , Αικατε-
ρίν η Παπαν άτσιου.
Ειδικότερα, όπως είπε, αποφασίστηκε πρώτον  η
παράταση υποβολής των  φορολογικών  δηλώσεων  έως
το τέλος Σεπτεµβρίου, η απαλλαγή από τον  ΕΝΦΙΑ για
τα σπίτια των  πληγεισών  περιοχ ών  καθώς και η
παράταση για έξι µήν ες καταβολής δόσεων  που
έχ ουν  σχ έση και µε ληξιπρόθεσµα δάν εια.
Συγκεκριµέν ες πληροφορίες και αν αλυτικά στοιχ εία

θα υπάρξουν  στην  αν αµεν όµεν η αν ακοίν ωση του
υπουργείου Οικον οµικών  και συµπλήρωσε ότι η κατά-
σταση θα επαν εκτιµηθεί αν αλόγως των  εξελίξεων  ως
προς τη διάρκεια και τη λήξη των  προαν αφερθεισών
παρατάσεων .



ΣΣεε  εεξξέέλλιιξξηη  οολλοοκκλληηρρωωµµέέννοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  
κκααττααπποολλέέµµηησσηηςς  ττωωνν  κκοουυννοουυππιιώώνν
ααππόό  ττοο  ∆∆ήήµµοο  ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  
Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ΚΕΕΛΠΝΟ και του 
Τµήµατος Υγειονοµικού Ελέγχου της Περιφέρειας

Ο
∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας έχ ει ξεκι-
ν ήσει, για όσα είν αι αρµόδιος σύµφω-
ν α µε τις υποδείξεις της αρµόδιας

υπηρεσίας της Περιφέρειας και του
ΚΕΕΛΠΝΟ, τις εν έργειες που µας υπο-
δείχ θηκαν  για την  εν ηµέρωση των  πολιτών
και την  καταπολέµηση των  κουν ουπιών . 

Αρχ ικά τοιχ οκολλήθηκαν  σε κεν τρικά
σηµεία όλων  των  ∆ηµοτικών  Εν οτήτων  οι
εν ηµερωτικές αφίσες και διαν εµήθηκαν  τα
ειδικά εν ηµερωτικά φυλλάδια του ΚΕΕΛΠΝΟ
όπου αν αφέρον ται τα ατοµικά µέσα –
µέτρα πρόληψης και προστασίας. 
Παράλληλα δηµοτικά συν εργεία ξεκίν ησαν
και έχ ουν  ολοκληρώσει τα απαιτούµεν α
κλαδέµατα γρασιδιού και θάµν ων  σε όλες
τις πλατείες όλων  των  Εν οτήτων  καθώς και
σε κοιν όχ ρηστους χ ώρους πρασίν ου.

Τέλος έχ ει ξεκιν ήσει και σύν τοµα ολοκ-
ληρών εται ο καθαρισµός των  φρεατίων
όµβριων  υδάτων  και ταυτόχ ρον α µε τον
καθαρισµό εφαρµόζεται και στοχ ευόµεν ος ψεκασµός µε ειδικό σκεύασµα για την
καταπολέµηση όχ ι µόν ο των  ακµαίων  κουν ουπιών  αλλά και των  προν υµφών . 

«Πρωταρχ ικός στόχ ος είν αι η δηµόσια υγεία και από την  πλευρά του ∆ήµου λαµ-
βάν ουµε όλα τα απαραίτητα µέτρα καταπολέµησης των  κουν ουπιών  σύµφων α µε
τις υποδείξεις των  αρµόδιων  υπηρεσιών  της Περιφέρειας και του ΚΕΕΛΠΝΟ ώστε
όχ ι µόν ο ν α περιορίσουµε αλλά, αν  είν αι δυν ατό, ν α εξαλείψουµε οποιοδήποτε
περιστατικό», τόν ισε η ∆ήµαρχ ος Γιάν ν α Κριεκούκη σχ ετικά µε το θέµα. 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε ν α απευθύν εστε στην  ιστοσελίδα του
ΚΕΕΛΠΝΟ : http://www.keelpno.gr 
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ΕΣΠΑ παιδικοί σταθµοί 2018 - 2019: 
Οδηγίες για τις ενστάσεις στην ΕΕΤΑΑ

Αµέσως µετά την ανακοίνωση των
προσωρινών αποτελεσµάτων για τους
παιδικούς σταθµούς ΕΣΠΑ ξεκίνησαν οι
ενστάσεις ενώ την ερχόµενη Κυριακή
29/7/2018 θα ανακοινωθούν τα οριστικά
αποτελέσµατα και το ποιοι θα λάβουν σε
πρώτη φάση τα πολυπόθητα voucher του
«Εναρµόνιση της Οικογενειακής και
Επαγγελµατικής Ζωής». Τα voucher
φέτος θα φτάσουν τις 110.000.

Τον Σεπτέµβρη και αφού ολοκληρωθ-
ούν οι εγγραφές θα γίνει η αναδιανοµή
των voucher σε όσους ήδη έχουν εξασφ-
αλίσει θέση σε παιδικούς σταθµούς και ας
µην ήταν επιτυχόντες αλλά επιλαχόντες
του προγράµµατος.

Ηµεροµηνίες υποβολής ενστάσεων :
23/7/2018 - 25/7/2018. Ενστάσεις επί των

Προσωρινών Πινάκων µπορούν να
υποβληθούν από τις/τους
αιτούσες/αιτούντες εγγράφως, στους
αριθµούς FAX των κατά τόπους γραφ-
είων της ΕΕΤΑΑ, ή ηλεκτρονικά µέσω E -
MAIL στην διεύθυνση : miteresensta-
seis@eetaa.gr µε σκαναρισµένα έγγρα-
φα σε µορφή pdf (σηµειώνουµε ότι καµία
άλλη µορφή αρχείουσηµειώνουµε ότι
καµία άλλη µορφή αρχείου δεν γίνεται
αποδεκτή και η ένσταση δεν εξετάζεται)
εντός των προβλεπόµενων ηµερών από
την επόµενη της ηµεροµηνίας της ανάρτ-
ησης των Προσωρινών Πινάκων
(σηµειώνουµε ότι καµία άλλη µορφή
αρχείου22/7/2018) και σύµφωνα µε το
Υπόδειγµα : «Έντυπο Υποβολής Ένστα-
σης Αιτούντος/Αιτούσας» που έχει
συµπεριληφθεί στην Πρόσκληση ως
Παράρτηµα.

Μ
εγάλη αποδοχή σηµειώνουν οι κινηµατο-
γραφικές προβολές που διοργανώνει ο
∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας και αυτό το

καλοκαίρι. Μια αγαπηµένη και πολύ-αναµενόµενη
συνήθεια όλων των κατοίκων αλλά και των επισκε-
πτών συνεχίζεται παρά τις αντίξοες συνθήκες και τα
σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος
το τελευταίο διάστηµα λόγω των ακραίων καιρικών
φαινοµένων.

Το πρόγραµµα είναι µε τέτοιο τρόπο διαµορφω-
µένο που όχι µόνο φέρνει τους κατοίκους σε

επαφή µε την µαγεία της 7ης Τέχνης αλλά ικανο-
ποιεί όλα τα γούστα και προσφέρει µοναδικές στιγ-
µές ψυχαγωγίας.

Αυτήν την φορά την τιµητική τους έχουν οι µικρ-
οί φίλοι του κινηµατογράφου καθώς θα προβληθ-
εί η ξεκαρδιστική περιπέτεια  Εγώ ο Απαισιότατος
3, η οποία µάλλον θα συγκινήσει εξίσου και τους
µεγάλους.

Υπενθυµίζουµε ότι οι προβολές πραγµατοποι-
ούνται κάθε Παρασκευή στην ∆.Ε. Μάνδρας, κάθε
Σάββατο στην ∆.Ε. Βιλίων και κάθε Κυριακή στη
∆.Ε. Ερυθρών στις 9 το βράδυ. 

Με την αποδοχή του κόσµου συνεχίζονται οι θερινές κινηµατογραφικές προβολές 
σε όλες τις Ενότητες του ∆ήµου Μάνδρας -Ειδυλλίας  
ΈΈγγιιννεε  µµιιαα  ααγγααππηηµµέέννηη  σσυυννήήθθεειιαα  κκααιι  θθεεσσµµόόςς..    

ΑΧΑΡΝΕΣ: Τη σύγκληση δηµοτικού
συµβουλίου για την αντιπυρική θωράκιση
ζητά η Λαϊκή Συσπείρωση Αχαρνών

Τ
ην  άµεση σύγκληση δηµοτικού συµβουλίου για τη
λήψη µέτρων  αν τιπυρικής θωράκισης ζητά µε δελτίο
τύπου, η Λαϊκή Συσπείρωση Αχ αρν ών .

«Οι πυρκαγιές στην  Αν ατολική και ∆υτική Αττική και σε
άλλες περιοχ ές της χ ώρας που καταστρέφουν  δάσος,
αγροτικές εκτάσεις, κατοικίες και αφήν ουν  πίσω ν εκρ-
ούς έρχ ον ται ν α θυµίσουν  µε τον  πιο οδυν ηρό τρόπο

τις σοβαρές ελλείψεις του ∆ήµου µας σε αν τιπυρική
προστασία.
Θυµίζουµε ότι πολλές φορές έχ ουµε βρεθεί σε δύσκολες
καταστάσεις λόγω αυτών  των  ελλείψεων . Η αν επάρκεια
των  υποδοµών  δασοπροστασίας και δασοπυρόσβε-
σης, οι ελλείψεις σε µέσα και προσωπικό είν αι αποκλει-
στική ευθύν η της Κυβέρν ησης, της Περιφέρειας Αττικής
αλλά και της ∆ηµοτικής Αρχ ής.
Η Λαϊκή Συσπείρωση έχ ει ζητήσει επαν ειληµµέν α τη
σύγκληση του δηµοτικού συµβουλίου µε αποκλειστικό
θέµα την  αν τιπυρική θωράκιση και τα άµεσα µέτρα που
χ ρειάζεται ν α ληφθούν  για την  προστασία των  λαϊκών

οικογεν ειών . Καµία απάν τηση δεν  πήραµε από τη
∆ηµοτική Αρχ ή.
Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και τη σοβαρότητα της
κατάστασης ζητάµε δηµόσια την  έκτακτη σύγκληση του
δηµοτικού συµβουλίου µε αποκλειστικό θέµα τα µέτρα
αν τιπυρικής προστασίας που έχ ει πάρει ο ∆ήµος και η
Περιφέρεια»

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι
Βασίλης Τοπαλλιαν ίδης
Παν αγιώτα Αγγελοπούλου
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Η ∆ηµοτική Αρχή Χαϊδαρίου εκφράζει τη θλίψη
της, για τα δεκάδες θύµατα που άφησαν πίσω
τους οι πυρκαγιές, στην Αττική.
Τώρα προέχει η οργάνωση της αλληλεγγύης
στους πληγέντες.
Καλούµε τους Χαϊδαριώτες άµεσα,  να συνδρά-
µουν τους πυρόπληκτους µε είδη πρώτης ανάγ-
κης, µέσω της κοινωνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας.

Είδη που συγκεντρώνουµε:
Εµφιαλωµένο νερό.
Τρόφιµα (κονσέρβες, φρυγανιές, µπισκότα,
γάλα, µακαρόνια κλπ.)
Φάρµακα (γάζες, µπεταντίν, παυσίπονα κλπ. )

Τα είδη θα συγκεντρώνονται στο ∆ηµαρχείο του
Χαϊδαρίου από την Κοινωνική Υπηρεσία καθ-
ηµερινά από τις 9 πµ έως τις 2 µµ. 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ: ΈΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Η ∆ηµοτική Αρχή Χαϊδαρίου εκφράζει τη θλίψη της, για τα δεκάδες
θύµατα που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές, στην Αττική.

Ενηµέρωση για τη διανοµή ειδών
πρώτης ανάγκης στους πληγέντες
από τις καταστροφικές πυρκαγιές 

Ο
ι πολίτες που επιθυµούν να προσφέρουν
είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιµα, εµφιαλωµέ-
νο νερό κ.ά.) στα θύµατα των πυρκαγιών,

µπορούν να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραµ-
µή 210-4819001 του Κέντρου Logistics της Περ-
ιφέρειας Αττικής ή στους οικείους ∆ήµους.
Ακολουθεί λίστα ειδών πρώτης ανάγκης: 
• Εµφιαλωµένα νερά
• Χυµούς
• Τρόφιµα που διατηρούνται εκτός ψυγείου
και κατά προτίµηση να είναι άµεσης ανάλωσης
(κονσέρβες, συσκευασµένα κρουασάν, µπισκότα,
φρυγανιές, κ.λπ.)
• Γάλατα µακράς διάρκειας, τα οποία διατ-
ηρούνται εκτός ψυγείου, π.χ. εβαπορέ
Σηµείο συγκέντρωσης: Κέντρο Logistics της Περ-
ιφέρειας Αττικής στην Εσπλανάδα – Πλατεία
Νερού δίπλα στο Τάε Κβο Ντο του Φαληρικού 
- ∆εν χρειάζονται άλλα είδη ρουχισµού.
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

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

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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

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

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΠΕΙ

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::
ΓΓρρααφφεείίοο  

ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  

ΌΌππιισσθθεενν
∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  

&&  22110055557766770044  EEmmaaiill
γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::

iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Ε
ξαι τί ας της πληθώρας ερωτηµάτων και  καταγγελι ών
που λαµβάνει  η ΓΣΕΕ, το  Κέντρο Πληροφόρησης Εργα-
ζοµένων & Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) προβαί νει  σε

δι ευκρι νήσει ς γι α την ετήσι α άδει α των εργαζοµένων.

Α. Οι  δι ατάξει ς του θεσµι κού πλαι σί ου που αφορούν στην
ετήσι α άδει α των εργαζοµένων εί ναι  δηµοσί ας τάξεως, µε
συνέπει α να µην επι τρέπεται  και  να εί ναι  άκυρη κάθε αντί θ-
ετη ρητή ή σι ωπηρή συµφωνί α, καθώς και  η παραί τηση του
εργαζόµενου από τι ς σχετι κές αξι ώσει ς. Κατά τη δι άρκει α της
ετήσι ας άδει ας απαγορεύεται  η απόλυση του εργαζόµενου. 

Β. ΧΡΟΝΟΣ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ Α∆ΕΙΑΣ
 Η ετήσι α άδει α του εργαζόµενου χορηγεί ται  σε συνεν-

νόηση µε τον εργοδότη ως προς το χρόνο χορήγησής της και  σε
κάθε περί πτωση εντός δι µήνου από την υποβολή σχετι κού
αι τήµατος από τον εργαζόµενο.
 Οι  µι σοί  τουλάχι στον εργαζόµενοι  µι ας επι χεί ρησης

πρέπει  να πάρουν την άδει α µέσα στο χρονι κό δι άστηµα από
1 Μαΐ ου µέχρι  30 Σεπτεµβρί ου.
 Οι  εργοδότες οι  οποί οι  απασχολούν εργαζόµενους,

που προστατεύουν παι δι ά έως 16 ετών (φυσι κά ή υι οθετηµένα)
και  παι δι ά άνω των 16 ετών µε αναπηρί α υποχρεούνται  κατά
τον προγραµµατι σµό του χρόνου χορήγησης των ετήσι ων
αδει ών απουσί ας του προσωπι κού τους να λαµβάνουν υπόψη
τι ς ανάγκες των εργαζοµένων αυτών.
 Οι  εργοδότες υποχρεούνται  να χορηγήσουν την ετήσι α

άδει α που δι και ούνται  οι  εργαζόµενοι  πρι ν τη λήξη του ηµερ-
ολογι ακού έτους στο οποί ο αφορά. 
 Όλα τα στοι χεί α που αφορούν στη χορήγηση της ετή-

σι ας άδει ας των εργαζοµένων καταχωρούνται  υποχρεωτι κά
από τον εργοδότη στο ει δι κό Βι βλί ο Αδει ών.
 Τον Ιανουάρι ο κάθε έτους ο εργοδότης υποχρεούται  να

αναρτήσει  στο σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε11 στο οποί ο
καταχωρί ζονται  τα στοι χεί α των εργαζοµένων που έλαβαν την
ετήσι α άδει α και  το επί δοµα αδεί ας κατά το προηγούµενο
ηµερολογι ακό έτος και  έχουν καταχωρι σθεί  στο ει δι κό Βι βλί ο
Αδει ών.

Γ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ Α∆ΕΙΑΣ

 Η χορήγηση της ετήσι ας άδει ας µε αποδοχές των
εργαζοµένων υπολογί ζεται  µε βάση το ηµερολογι ακό έτος. 
 Ο εργαζόµενος δι και ούται  αναλογί α χρόνου ετήσι ας

άδει ας από την έναρξη της απασχόλησής του σύµφωνα µε το
εβδοµαδι αί ο σύστηµα εργασί ας του (πενθήµερο ή εξαήµερο),
χωρί ς να απαι τεί ται  να συµπληρώσει  συγκεκρι µένο δι ά-
στηµα προϋπηρεσί ας στον εργοδότη του.
 Συγκεκρι µένα, κατά το πρώτο ηµερολογι ακό έτος που

προσελήφθη ο εργαζόµενος ο εργοδότης υποχρεούται  να του
χορηγήσει  µέχρι  31 ∆εκεµβρί ου αναλογί α των ηµερών αδεί ας
που δι και ούται , σύµφωνα µε τους µήνες απασχόλησής του.
Κάθε εργαζόµενος µε σχέση εργασί ας αορί στου ή ορι σµένου

χρόνου, δι και ούται  από την έναρξη της εργασί ας του µέχρι  τη
συµπλήρωση δωδεκαµήνου να λάβει  το ποσοστό της αδεί ας
του. Η αναλογί α αυτή υπολογί ζεται  βάσει  20 εργασί µων ηµε-
ρών ετήσι ας άδει ας γι α όσους εργάζονται  πενθήµερο και  24
εργασί µων ηµερών γι α όσους εργάζονται  εξαήµερο.
 Κατά το δεύτερο ηµερολογι ακό έτος, αφού ο εργαζό-

µενος συµπληρώσει  δωδεκάµηνη εργασί α, δι και ούται  άδει α
21 ηµερών (πενθήµερη εργασί α) και  25 ηµερών (εξαήµερη
εργασί α). 
 Γι α το τρί το και  τα επόµενα εργασι ακά έτη ο εργαζό-

µενος δι και ούται  από την 1η Ιανουαρί ου κάθε έτους την κανονι -
κή ετήσι α άδει ά του µε αποδοχές, δηλαδή 22 ηµέρες (πενθή-
µερη εργασί α) και  26 ηµέρες (εξαήµερη εργασί α). 
 Μετά τη συµπλήρωση 10 ετών εργασί ας στον ί δι ο

εργοδότη ή προϋπηρεσί ας 12 ετών σε οποι οδήποτε εργοδότη ο
εργαζόµενος δι και ούται  άδει α 25 εργασί µων ηµερών (πενθή-
µερη εργασί α)  και  30 εργασί µων ηµερών (εξαήµερη
εργασί α). 
 Μετά την συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσί ας σε οποι ο-

δήποτε εργοδότη οι  εργαζόµενοι  δι και ούνται  µί α επι πλέον
ηµέρα αδεί ας, δηλαδή 26 ηµέρες (πενθήµερη εργασί α) και  31
µέρες (εξαήµερη εργασί α).
 Στι ς ηµέρες της ετήσι ας άδει ας υπολογί ζονται  µόνο οι

εργάσι µες ηµέρες. Ως εκ τούτου δεν περι λαµβάνονται  οι  Κυρ-
ι ακές, οι  επί σηµες αργί ες, οι  κατ’έθι µον αργί ες, οι  ηµέρες
ασθένει ας και  οι  ει δι κές άδει ες που προβλέπονται  από
άλλες δι ατάξει ς εάν συµπέσουν µε αυτήν (πχ άδει α γάµου,
άδει α γέννησης τέκνου, άδει α µητρότητας)

∆. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ Α∆ΕΙΑΣ

 Ο βασι κός κανόνας εί ναι  ότι  η ετήσι α άδει α χορη-
γεί ται  συνεχόµενα και  γι α το σύνολο των ηµερών που δι και -
ούται  ο εργαζόµενος ανάλογα µε την προϋπηρεσί α του. 
 Σε περί πτωση που ι σχύουν ευνοϊ κότεροι  όροι  (πχ

από ΣΣΕ, Κανονι σµό Εργασί ας, επι χει ρησι ακή συνήθει α ή
έθι µο) ως προς την ετήσι α άδει α των εργαζοµένων και  το
επί δοµα αδεί ας αυτοί  υπερι σχύουν.

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ
 Επι τρέπεται  κατ` εξαί ρεση, η κατάτµηση του χρόνου

αδεί ας εντός του ί δι ου ηµερολογι ακού έτους σε δύο περι όδους,
εξαι τί ας ι δι αί τερα σοβαρής ή επεί γουσας ανάγκης της
επι χεί ρησης. Σε κάθε περί πτωση η πρώτη περί οδος της
αδεί ας δεν µπορεί  να περι λαµβάνει  λι γότερες των έξι  (6)
εργασί µων ηµερών σε εξαήµερη εβδοµαδι αί α εργασί α και
των πέντε (5) εργασί µων ηµερών σε πενθήµερη εβδοµαδι αί α
εργασί α  ή των δώδεκα (12) εργασί µων ηµερών, εφόσον αφορά
ανηλί κους που εργάζονται  νόµι µα. 
 Μετά από έγγραφη αί τηση του εργαζόµενου προς τον

εργοδότη. η κατάτµηση του χρόνου αδεί ας επι τρέπεται  και  σε
περι σσότερες των δύο περι όδους, από τι ς οποί ες η µί α πρέ-
πει  να περι λαµβάνει  τουλάχι στον δώδεκα (12) εργάσι µες

ηµέρες σε εξαήµερη εβδοµαδι αί α εργασί α και  δέκα (10)
εργάσι µες ηµέρες, σε πενθήµερη, ή δώδεκα (12) εργάσι µες
ηµέρες, εφόσον αφορά ανηλί κους που εργάζονται  νόµι µα.
 Ει δι κά, σε περι πτώσει ς επι χει ρήσεων που απασχο-

λούν τακτι κό και  εποχι κό προσωπι κό και  παρουσι άζουν
ι δι αί τερη σώρευση εργασί ας που οφεί λεται  στο εί δος ή στο
αντι κεί µενο εργασι ών τους, σε συγκεκρι µένη χρονι κή περί οδο
του έτους, γι α το τακτι κό προσωπι κό, ο εργοδότης δύναται  να
χορηγεί  το τµήµα της αδεί ας των 10 εργασί µων ηµερών επί
πενθηµέρου ή 12 επί  εξαηµέρου, οποτεδήποτε εντός του ηµερ-
ολογι ακού έτους.
 Επι σηµαί νεται  ότι  η αί τηση αυτή του εργαζόµενου,

καθώς και  η απόφαση του εργοδότη, αν και  δεν απαι τούν πλέον
έγκρι ση από την αρµόδι α υπηρεσί α του ΣΕΠΕ, ωστόσο δι ατ-
ηρούνται  στην επι χεί ρηση επί  πέντε (5) έτη και  εί ναι  στη δι ά-
θεση των Επι θεωρητών Εργασί ας.

Ε. ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ Α∆ΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
 Το επί δοµα αδεί ας κατοχυρώθηκε περαι τέρω µε το

άρθρο 2 της Εθνι κής Γενι κής ΣΣΕ του 2010, το οποί ο αναφέρει
τα εξής: 

«Ο µι σθωτός που θεµελι ώνει  δι καί ωµα κανονι κής άδει ας
αναψυχής, αυτούσι ας ή σε χρήµα δι και ούται  να λάβει  και  το
επί δοµα άδει ας , το οποί ο αποτελεί  τακτι κές αποδοχές του,
υπολογί ζεται  µε τον ί δι ο τρόπο που υπολογί ζονται  και  οι  απο-
δοχές άδει ας και  υπόκει ται  στους ί δι ους κανόνες µε αυτές. 

Το επί δοµα άδει ας ι σούται  µε το σύνολο των πράγµατι
καταβαλλόµενων τακτι κών συνήθων αποδοχών  της άδει ας, µε
τον περι ορι σµό ότι  δεν µπορεί  να υπερβαί νει  τι ς αποδοχές 15
ηµερών γι ’αυτούς που αµεί βονται  µε µηνι αί ο µι σθό και  13
ηµερών γι ’ αυτούς που αµεί βονται  µε ηµεροµί σθι ο ή κατά
µονάδα εργασί ας ή µε ποσοστά ή και  µε άλλο τρόπο. 

Το αντί στοι χο επί δοµα άδει ας προκαταβάλλεται  κατά τη
λήψη της άδει ας αναψυχής  ή τµήµατος αυτής µαζί  µε τι ς απο-
δοχές αδεί ας. 

Γενι κές ή ει δι κές δι ατάξει ς νόµων, δι αταγµάτων, υπουρ-
γι κών αποφάσεων, συλλογι κών συµβάσεων εργασί ας, δι αι τ-
ητι κών αποφάσεων, κανονι σµών εργασί ας και  λοι πών κανονι -
στι κών πράξεων, που καθορί ζουν ευνοϊ κότερους τρόπους υπο-
λογι σµού, καταβολής και  γενι κά παροχής  του επι δόµατος
άδει ας υπερι σχύουν και  δι ατηρούνται  σε ι σχύ. 

Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1997 γι α τη χορήγηση του επι δόµατος
άδει ας σε περί πτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασί ας
εξακολουθεί  να ι σχύει  , δι αγραφοµένων των λέξεων «πρι ν ο
µι σθωτός συµπληρώσει  παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάµηνον
συνεχή απασχόλησι ν», λόγω της µεταγενέστερης τροπο-
ποί ησης των προϋποθέσεων γι α τη λήψη άδει ας».
 Στην περί πτωση που ο εργοδότης δεν χορηγεί  την

άδει α που αι τήθηκε ο εργαζόµενος, έως το τέλος του ηµερολο-
γι ακού έτους, οφεί λει  να καταβάλει  τι ς αποδοχές του οφει λό-
µενου χρόνου αδεί ας µε προσαύξηση 100%, συν το επί δοµα
αδεί ας. 

ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α∆ΕΙΑΣ

Μάθετε πόσες µέρες άδει α δι και ούστε ανάλογα µε τον
χρόνο προϋπηρεσί ας, συµπληρώνοντας τα αντί στοι χα πεδί α
της εφαρµογής.

http://kepea.gr/calc-epidoma-adeias.php

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ Α∆ΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Προσωρινά εκτός λειτουργίας
λόγω αναβάθµισης

ο πενταψήφιος του ∆ήµου

Προσωρινά εκτός λειτουργίας, λόγω αναβάθµι-
σης, θα τεθεί ο πενταψήφιος αριθµός 15691 του
∆ήµου Φυλής που δέχεται αιτήµατα πολιτών για
θέµατα καθηµερινότητας.

Στο διάστηµα αυτό οι δηµότες µπορούν να τηλε-
φωνούν στο τηλεφωνικό κέντρο του ∆ήµου στον
αριθµό 2132042700 και 701 ή να στέλνουν
email στην ηλεκτρονική διεύθυνση gd@fyli.gr 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                 
∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια, 24/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:  25438

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συν οπτικού  διαγων ισµού 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ» 
Α.Μ.:183/2018, προϋπολογισµού
34.997,76 € (συµπ/ν ου Φ.Π.Α.)

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Φυλής
προκηρύσσει Συν οπτικό διαγω-
ν ισµό µε σφραγισµένες προσφο-

ρές και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον  συµφ έρουσα από οικον ο-
µική άποψη προσφ ορά αποκλει-
στικά βάσει τιµής, για την εκτέλε-
ση  της  παροχής υπηρεσίας µε
τίτλο: «Εργασίες καθαρισµών
∆ηµοτικών  κτιρίων  του ∆ήµου
Φυλής», συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισµού 34.997,76€
(Προϋπολογισµός 28.224,00€ +
ΦΠΑ 24%  6.773,76€  =
34.997,76€).

Στο ∆ιαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν τα κατωτέρω φυσι-
κά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς
ή σε σύµπραξη ή σε κοινοπραξία ή
σε ένωση, η οποία έχει συσταθεί ή
πρόκειται να συσταθεί σε περίπτω-
ση ανάθεσης του περιεχοµένου
του παρόντος ∆ιαγωνισµού σε
αυτήν:
1. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα
κράτη – µέλη της Συµφωνίας για
τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο
ή στα κράτη – µέλη που έχουν
υπογράψει την Συµφωνία περί

∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπο-
ρίου, η οποία κυρώθηκε από την
Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ
139/ Α’/ 1997), σύµφωνα µε τα
αναλυτικά αναφερόµενα στο
άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.
2. Κοινοπραξίες – Συµπράξεις -
Ενώσεις µέλη των οποίων είναι τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του
παρόντος άρθρου. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο δηµο-
τικό κατάστηµα του ∆ήµου Φυλής
από την επιτροπή διενέργειας δια-
γωνισµών την  07/08/2018 ηµέρα
Τρίτη και ώρα 12:00 π.µ.  Ώρα
έν αρξης παραλαβής προσφ ο-
ρών  ορίζεται η 11:00 π.µ. και
ώρα λήξης η 12:00 π.µ. 

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλ-
λουν τις προσφορές τους αυτοπρ-
οσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιο-
δοτηµένου εκπροσώπου στην επι-
τροπή διενέργειας του διαγωνι-
σµού, η οποία θα τις αποσφρ-
αγίσει. Επίσης, οι προσφορές µε
όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύνα-

ται να σταλούν ταχυδροµικά ή µε
άλλον τρόπο στο ∆ήµο στη
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, Άνω
Λιόσια, T.K. 13341. 
Προσφορές που κατατίθενται µετά
την παραπάνω ηµεροµηνία και
ώρα είναι εκπρόθεσµες και επι-
στρέφονται. 

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική δια-
κήρυξη.
Το έργο χρηµατοδοτείται από ιδίο-
υς πόρους

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορ-
είς µπορούν να έχουν πλήρη πρό-
σβαση στα τεύχη του διαγωνισµού
επισκεπτόµενοι την ιστοσελίδα του
∆ήµου Φυλής http://www.fyli.gr.
Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τµήµα Προµηθειών
του ∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση
Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ.
213 2042716, Fax. 2132042714.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

∆ιεύθυν ση Οικ. Υπηρεσιών
Τµήµα Προµηθειών  
Φιλαδελφ είας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρν ές

Τηλ.:  213 2072469
Fax:   213 2072369 
E-mail:  prom@acharnes.gr  

Βαθµός προτ.: «Κοιν ός»
Χρόν ος διατ. του εγγράφ ου:

«∆ιην εκές
Αχαρν ές, 23/07/2018 
Αριθµ. πρωτ.: 32178

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ∆ήµος Αχαρνών, κατ’ εφαρµο-
γή των διατάξεων των Ν.
4412/2016 και της µε αρ.
140/2018 απόφασης ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αχαρνών, προκ-
ηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δια-
γωνισµό, για την προµήθεια καυ-
σίµων , λιπαν τικών  και ορυκτε-
λαίων  για τις αν άγκες του ∆ήµου
και των  Νοµικών  του
Προσώπων, µε κριτήριο κατακύρ-
ωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιµής, σύµφω-
να µε την µε αριθµ. 39/2018
µελέτη, και ειδικότερα:
Για την ΟΜΑ∆Α Α’, το µεγαλύτε-

ρο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
µονάδες επί τοις εκατό, στην δια-
µορφούµενη µέση τιµή λιανικής
πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης
στο Νοµό Αττικής, του Παρατηρη-
τηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας κατά την ηµεροµ-
ηνία παράδοσης. Για την ΟΜΑ∆Α
Β’, την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιµής και για
την ΟΜΑ∆Α Γ’, την πλέον συµφ-
έρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιµής, και συγκεκριµένα το
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης

σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό,
στην διαµορφούµενη µέση τιµή
χονδρικής πώλησης του πετρε-
λαίου θέρµανσης στο Νοµό Αττι-
κής, του Παρατηρητηρίου Τιµών
Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότ-
ητας κατά την ηµεροµηνία παρά-
δοσης. Όσον αφορά στις Οµάδες
Α’ και Γ επισηµαίνουµε ότι, σύµφ-
ωνα µε το άρθρο 63 του Ν.
4257/2014, γίνονται δεκτές και
προσφορές µε αρνητικό ποσοστό
έκπτωσης, χωρίς αυτό να υπερ-
βαίνει το -5%. 
Η προµήθεια περιλαµβάνεται στα

CPV:  09132100-4 «Αµόλυβδη
βενζίνη», 24951100-6 «Λιπαντικά»
και 09135100-5 «Πετρέλαιο θέρ-
µανσης».
Ο συνολικός προϋπολογισµός

ανέρχεται στο ποσό των
243.701,54 €, συµπεριλαµβανοµέ-
νου Φ.Π.Α. 24% και θα χρηµατο-
δοτηθεί από πόρους του ∆ήµου
και του Νοµικού Προσώπου του
∆ήµου Αχαρνών µε την επωνυµία
«∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών
“∆ΗΦΑ”». 
Η προµήθεια διαιρείται αναλυτικά

στα παρακάτω Τµήµατα:
Α. Οµάδα «Α - Καύσιµα – Αµόλ-

υβδη Βενζίνη», συνολικής προϋ-
πολογισθείσας δαπάνης
155.868,00 €, συµπερ. Φ.Π.Α.
24% και αναλυτικά ως εξής: 
1. Χρηµατοδότηση ∆ήµου Αχα-

ρνών: 140.988,00 €.
2. Χρηµατοδότηση «∆ηµοτική

Φροντίδα Αχαρνών “∆ΗΦΑ”»:
14.880,00 €.
Β. Οµάδα «Β - Λιπαντικά – Ορυ-

κτέλαια» (Χρηµατοδότηση ∆ήµου
Αχαρνών ), συνολικής προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης, 48.277,54 €
συµπερ. Φ.Π.Α. 24%.
Γ. Οµάδα «Γ- Καύσιµα – Πετρέ-

λαιο θέρµανσης» (Χρηµατοδότηση
«∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών
“∆ΗΦΑ”»), συνολικής προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης, 39.556,00 €
συµπερ. Φ.Π.Α. 24%.
Προσφορές υποβάλλονται είτε

για µια οµάδα, είτε για περισσότερ-
ες οµάδες, είτε για το σύνολο των
οµάδων. Όλες οι οµάδες µπορούν
να ανατεθούν σε έναν προσφέρον-
τα. ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές
προσφορές.
Για την συγκεκριµένη προµήθεια

έχουν εκδοθεί: η µε αρ. 366/2018
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου µε τις µε αρ. Α-
400/2018, Α-401/2018 και Α-
402/2018 αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης του ∆ήµου, καθώς
και οι µε αρ. 53/2018 & 54/2018

αποφάσεις ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου του Νοµικού Προσώπου
«∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών
“∆ΗΦΑ”» µε τις µε αρ. Α-163/2018
και Α164/2018 αποφάσεις ανάλ-
ηψης υποχρέωσης.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποι-

ηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος, όπου έλαβε τους
Συστηµικούς Αριθµούς «62308»
(για την οµάδα Α’), «62309» (για
την οµάδα Β’) & «62306» (για την
οµάδα Γ’).
Ηµεροµην ία & ώρα έν αρξης

υποβολής προσφ ορών :
23/08/2018 & ώρα 07:00 π.µ..
Καταληκτική ηµεροµην ία & ώρα

υποβολής προσφ ορών :
28/08/2018 & ώρα 15:30 µ.µ..
Αποσφ ράγιση προσφ ορών

(∆ικαιολογητικά – Τεχν ική Προ-
σφ ορά):  04/09/2018 & ώρα
10:00 π.µ..
Στo διαγωνισµό γίνονται δεκτοί

αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά
πρόσωπα, ενώσεις προµηθευτών,
και συνεταιρισµοί αντίστοιχης επαγ-
γελµατικής δραστηριότητας, που
παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέ-
λεσης, και που πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις του άρθρου 2.2 της δια-
κήρυξης.

Ο χρόν ος ισχύος των  προσφ -
ορών  ορίζεται σε δώδεκα (12)
µήνες από την επόµενη της διενέρ-
γειας του διαγωνισµού και η
γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η
Ελληνική.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται

σε ποσοστό 1% επί της προϋπο-
λογισθείσας δαπάνης κάθε οµά-
δας, χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας του-
λάχιστον εξήντα (60) ηµερών µετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς. 

Τόπος παράδοσης των  ειδών
είν αι:
- για την οµάδα Α -

Καύσιµα – Αµόλυβδη Βενζίνη: οι
εγκαταστάσεις (πρακτορεία ή πρα-
τήρια ή αντιπρόσωποι) που θα
δηλωθούν από τον προµηθευτή
για τον ανεφοδιασµό των οχηµά-
των
- για την οµάδα Β -

Λιπαντικά – Ορυκτέλαια: το αµαξο-
στάσιο του ∆ήµου
- για την οµάδα Γ -

Καύσιµα – Πετρέλαιο θέρµανσης:
οι εγκαταστάσεις του Ν.Π.∆.∆
«∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών

“∆ΗΦΑ”» (Κωδικός NUTS κύριου
τόπου παράδοσης: EL 305).
Η παράδοση των  ειδών θα γίνε-

ται περιοδικά, από την λήψη της
παραγγελίας, εντός δέκα πέντε
(15) λεπτά της ώρας για την
ΟΜΑ∆Α «Α», εντός δέκα (10)
εργασίµων ηµερών για την ΟΜΑ∆Α
Β’ και εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών για την ΟΜΑ∆Α Γ’ .
Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος

έχει ή είχε συµφέρον να του ανατε-
θεί η συγκεκριµένη σύµβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να
υποστεί ζηµία από εκτελεστή
πράξη ή παράλειψη της αναθέτου-
σας αρχής κατά παράβαση της
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας,
υποχρεούται, πριν από την υπο-
βολή των προβλεπόµενων στον
Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων
βοηθηµάτων, να ασκήσει προδικα-
στική προσφυγή ενώπιον της
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του
Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της
διακήρυξης.

Ο διαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov .gr, του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.). Η παρούσα προ-
κήρυξη θα δηµοσιευθεί στον
Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο
πρόγραµµα ∆ιαύγεια και στην ιστο-
σελίδα του ∆ήµου, θα αναρτηθεί
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) και θα τοιχοκολ-
ληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων
του ∆ήµου. Η διακήρυξη αυτής θα
αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ..
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν

επίσης να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύµβασης από το
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν
αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και
φροντίδα τους ή να τους αποστα-
λούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρ-
οµείου, κατόπιν αιτήµατος στο e-
mail: prom@acharnes.gr.
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον

Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν
επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους
ανάδοχο/αναδόχους.

Ο ∆ήµαρχος
Ιωάν ν ης Κασσαβός
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ΧΤΙΖΟΥΝ ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
∆Α.ΓΙ.ΠΟ.ΛΗ. & ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ Α.ΜΕΑ.

Συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ.  κ. ∆ιονύση Γουρά-
νιο είχε την Τετάρτη 18/7  ο κ. Γιώργος Χρηστάκης ιδρυτής του χοροθε-
άτρου ∆Α.ΓΙ.ΠΟ.ΛΗ.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν θέµατα που αφορούν και  τις δύο πλευρές,
κατέθεσαν ιδέες και  απόψεις µε στόχο την από κοινού συνεργασία για
το έτος 2018-19 σε δράσεις και  πρωτοβουλίες που θα εξελίξουν την
∆Α.ΓΙ.ΠΟ.ΛΗ αλλά και  τη Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ. Ο Γιώργος Χρηστάκης
είναι  εµπνευστής και  ιδρυτής του χοροθεάτρου ∆Α.ΓΙ.ΠΟ.ΛΗ. Έχει  µια
ενεργό και  µαχητική παρουσία σε όλες τις πρωτοβουλίες που αγκα-
λιάζουν τη «διαφορά». Χορευτής και  χορογράφος σε αναπηρικό
αµαξίδιο, έχει  µεγάλη επαγγελµατική και  καλλιτεχνική εµπειρία. Κοι-
νωνικός ψυχολόγος, υποψήφιος διδάκτορας Κοινωνικής Ψυχολογίας
στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. Συµµετείχε στις οµάδες σύγχρονου χορού,
«Φυγείν αδύνατον», «Λάθος κίνηση», «Αγγελόσκονη» κ.ά. 

Τον Μάιο του 2004 δηµιουργεί  την δική του χορευτική οµάδα την
«∆Α.ΓΙ.ΠΟ.ΛΗ.», όπου χορογραφεί , χορεύει , σχεδιάζει  και  οργανώνει
όλες τις παραγωγές και  παραστάσεις της έως και  σήµερα, και  της
οποίας έχει  και  την συνολική ευθύνη παραγωγής και  εκτέλεσης. Με τη
∆ΑΓΙΠΟΛΗ προκάλεσε ανατροπές και  η δουλειά του µε την οµάδα
ταξίδεψε σε όλο τον κόσµο, από Αµερική ως Ευρώπη και  Ασία. ∆ιδάσ-
κει  µε τεχνικές και  µεθόδους που έχουν να κάνουν µε τις συναντήσεις
σωµάτων ποικίλων λειτουργιών και  µορφών.
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Στην Κρήνη Θεαγένους στα Μέγαρα:
Συναυλία µε Στέφανο Κορκολή 

και Σοφία Μανουσάκη
Συναυλία µε τους Στέφ-

ανο Κορκολή και Σοφία
Μανουσάκη διοργανώνει
η ∆ηµοτική Επιχείρηση
Μεγαρέων, στην Κρήνη
του Θεαγένη, την Παρ-
ασκευή  27 Ιουλίου, ώρα
21:00 µε αφορµή την
πανσέληνο εκείνης της
ηµέρας.

Θα ακουστούν συνθέ-
σεις µεγάλων δηµιο-
υργών, όπως Θεο-

δωράκης, Χατζηδάκης, Μικρούτσικος, Λάγιος, Σπανός,
κ.ά., όπως επίσης και µελοποιηµένα ποιήµατα των Κ.Π.
Καβάφη, Οδ. Ελύτη, Γ. Σεφέρη (σε πρώτη εκτέλεση ), σε
σύνθεση Στέφανου Κορκολή.
Ερµηνεία: Σοφία Μανουσάκη
Σαξόφωνο-φλάουτο: Βασίλης ∆εφιγγος
Πιάνο: Στεφανος Κορκολής

Η συναυλία θα συνδυασθεί µε ξενάγηση στους αρχαιο-
λογικούς χώρους και τα µνηµεία.
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

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

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

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

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

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

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

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

, 
κατασκε-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

ση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

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

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

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

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,
γγιιαα  µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε
ααπποοθθήήκκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι
ππρροουυππηηρρεεσσίίαα)),,  σσττηηνν
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΘΘρριιαασσίίοουυ..
ΤΤηηλλ  66994477888822556622

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

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

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

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 - Αναστά-
σιος

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

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

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη

κοντά  στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  2244  
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

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

νωνίας: 6948560208

<<Ενοικιάζεται  ισόγειο
κατάστηµα 63µ² 

επί της οδού Φυλής 8Α. 
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ  

Ο ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΘΙΟΥ

ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η MYKHAILOVSKA
LYUBOV ΤΟΥ LEONID KAI THΣ LUDMILA TO
ΓΕΝΟΣ GLATKA ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
6977426279

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

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

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

48

 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  
ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς

σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός
Χώρος για γραφείο ή κ ατά-

στηµα επί της οδού
ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι

Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµο-
τικ ού Σχολείου 60 τ.µ. 

Τηλέφωνο επικ οινωνίας: 
6974410178

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι
ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς    --
ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοι κι άζεται  Επαγγελµατι κός
Χώρος 1ου Ορόφου, γι α γραφ-

ε ί ο ή κατάστηµα 
επι  της Λεωφόρου ∆ηµοκρ-

ατί ας, στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (µε  θέα την  Εθνι κή
Οδό). 60 τετραγωνι κά µέτρα,
µε  θέση πάρκι νγκ. τηλέφωνο
επι κοι νωνίας: 2105574070 &

6974668763
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«Όλοι οι «πολιτικοί» σαν  καραµέλα
στο στόµα τους έχ ουν  την  φράση « Ας
καταλαγιάσει η καταστροφή που µας
βρήκε και µετά θα ρίξουµε τις ευθύν ες
και θα παραδειγµατιστούµε για το µέλ-
λον .» Κάθε χ ρόν ο τα ίδια « Λόγια-λόγια-
λόγιαN» Όλα τα ρίχ ν ουν  τώρα στην
πυροσβεστική! Επειδή «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ»
και όλοι οι υπόλοιποι «Εξουσιαστές»,
απλάN µετρούν  αν εύθυν α τιςN ζηµι-
ές.»  σχ ολιάζει µε αν ακοίν ωσή του το
Παν ελλήν ιο Κέν τρο Οικολογικών  Ερευ-
ν ών  µε αφορµή τις καταστροφικές πυρ-
καγιές που έχ ουν  πλήξει τις τελευταίες
την  Ελλάδα.

Συν εχ ίζον τας στην  αν ακοίν ωση του
αν αφέρει:

«Εµείς αν αρωτιόµαστε :
1) Με ποια µέσα επιχ ειρεί η πυρο-

σβεστική;
2) Πως γίν εται και για πέν τε ώρες ν α

µην  βλέπουµε καν έν α όχ ηµαNεπειδή
δήθεν  είχ αν  αποκλειστεί από την  φωτά

N οι προσβάσεις;
3) Πως γίν εται ν α µην  λειτουργούν  οι

N περιβόητοι κρουν οί πυρόσβεσης.
4) Πως γίν εται σε δοµηµέν ο οικιστικό

ιστό άν θρωποι ν α εγκλωβίζον ται, επει-
δή οι ζών ες πυρόσβεσης είν αι αν ύπα-
ρκτες;

Το ΜΑΤΙ των  2300σπιτιών  εξαφ-
αν ίστηκε.

5) Πως γίν εται ν α απαν θρακών ον ται
και ν α πν ίγον ται µικρά παιδιά εξαιτίας
της αν υπαρξίας εθν ικού σχ εδίου
φυσικών  καταστροφών ;

6) Πως γίν εται 10 χ ρόν ια τώρα οι
πολίτες αγόγγυστα ν α πληρών ουν  ατε-
λείωτους φόρους και η κρατική µηχ αν ή
ν α είν αι στην  κυριολεξία «ΓΥΜΝΗ» ; 

Όλα αυτά τα γράφουµε σήµερα σαν  «
Επικήδειο» των  συν αν θρώπων  µας
που εγκλωβισµέν οι άφησαν  την  τελευ-
ταία τους πν οή στο όν οµα της εγκληµα-
τικής αδιαφορίας των  «ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ»
που έχ ουν  καταλάβει τους «θώκους»

τους, επικα-
λούµεν οι έν α
εκλογικό ν όµο
που ουσιαστικά
µε το 17% των
ψ η φ ο φ ό ρ ω ν
κυβερν ούν  αυτή
την  χ ώρα που
απλόχ ερα ο
θεός µας έδωσε
πολλά αγαθά ν α
αξιοπ οιήσουµε
και ν α ζήσουµε όχ ι απλά ν α
«ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΜΕ».

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι η δικαστική
εξουσία είν αι αρµόδια άµεσα ν α τιµωρή-
σει αυτούς που σαν  «εξουσιαστές»
απαν θράκωσαν  και έπν ιξαν  αν θρώπο-
υς, εξαφάν ισαν  δάση, σπίτια και περ-
ιουσίες.

Εµείς θα δώσουµε όσα στοιχ εία διαθ-
έτουµε από µια έρευν α που κάν αµε το
2017 για τα δάση και την  πυροσβεστι-

κή και ελπίζουµε ότι αυτό θα είν αι µια
µικρή συµµετοχ ή στο «γιατί» των
συγγεν ών  των  συν αν θρώπων  µας που
χ άσαµε.

Επίσης σας γνωρίζουµε ότι σε
όλες τις παραλίες της Νέας Μάκρης,
Ραφήνας, Κινέτας και Αγίων Απο-
στόλων απαγορεύεται η κολύµβηση
εξαιτίας της ύπαρξης καρκινογόνων
σωµατιδίων από τις φωτιές.»

∆εν  είν αι η στιγµή για απόδοση ευθυν ών  τον ίζει ο
πρόεδρος της Ν∆ δηλών ον τας ότι η πατρίδα µας
βιών ει µια αν είπωτη εθν ική τραγωδία.

Τα συλλυπητήριά του στους συγγεν είς των  θυµάτων
από τις φον ικές πυρκαγιές εκφράζει ο αρχ ηγός της
αξιωµατικής αν τιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, µε
γραπτή του δήλωση τον ίζον τας ότι «δεν  είν αι η στιγ-
µή για απόδοση ευθυν ών . Την  ώρα που η χ ώρα πεν θ-
εί δεν  έχ ει ν όηµα καµία αν τιπαράθεση. Τώρα είν αι η
ώρα για εν ότητα και αλληλεγγύη». Επισηµαίν ει ωστόσο

ότι «αν ήµερα της επετείου για την  αποκατά-
σταση της ∆ηµοκρατίας η διαπίστωση είν αι
θλιβερή: Το ελλην ικό κράτος αδυν ατεί διαχ ρο-
ν ικά ν α προστατεύσει αποτελεσµατικά τις
ζωές και τις περιουσίες των  πολιτών  του».

Στο Μοσχ άτο, στο πλαίσιο αυτό, αν έβαλαν
όλες τις προγραµµατισµέν ες κοµµατικές
εκδηλώσεις γι’ αυτή την  εβδοµάδα, εν ώ αν αβ-

λήθηκε και η περιοδεία του προέδρου της Ν∆ στην
Κάλυµν ο και την  Κω που ήταν  προγραµµατισµέν η για
την  Πέµπτη.

Αν αλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:
«Η πατρίδα µας βιών ει µια αν είπωτη εθν ική τρα-

γωδία.Ο πόν ος είν αι µεγάλος. Οι εικόν ες οικογεν ειών
που έφυγαν  από τη ζωή αγκαλιασµέν ες συγκλον ίζουν
όλους µας.

Θέλω ν α εκφράσω τα ειλικριν ή µου συλλυπητήρια

στους συγγεν είς των  θυµάτων . Αυτήν  την  ώρα όλοι
µας πρέπει ν α σταθούµε δίπλα τους και ν α τους
στηρίξουµε µε κάθε τρόπο.

Θέλω ακόµη ν α εκφράσω την  ευγν ωµοσύν η µου για
τους άν δρες και τις γυν αίκες της πυροσβεστικής, αλλά
και τους εθελον τές που, αγν οών τας κάθε προσωπικό
κίν δυν ο, έσωσαν  αν θρώπιν ες ζωές.

Αν ήµερα της επετείου για την  αποκατάσταση της
∆ηµοκρατίας, η διαπίστωση είν αι θλιβερή: Το ελλην ικό
κράτος αδυν ατεί διαχ ρον ικά ν α προστατεύσει αποτε-
λεσµατικά τις ζωές και τις περιουσίες των  πολιτών  του.

Σήµερα, όµως, δεν  είν αι η στιγµή για απόδοση ευθυ-
ν ών . Την  ώρα που η χ ώρα πεν θεί, δεν  έχ ει ν όηµα
καµία αν τιπαράθεση

Τώρα είν αι η ώρα για εν ότητα και αλληλεγγύη. Ας
αν αλογιστούµε µόν ο σιωπηλά ότι κάτι πρέπει ν α αλλά-
ξει και ότι πρέπει επιτέλους ν α περάσουµε από τα
εύκολα λόγια στα δύσκολα έργα».

Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος

ΕΕίίµµαασσττεε  έέττοοιιµµοοιι  νναα  
σσυυννδδρράάµµοουυνν  σσττοο  ττιιττάάννιιοο

έέρργγοο  ππεερρίίθθααλλψψηηςς  
ττωωνν  ττρρααυυµµααττιιώώνν

Την πρόθεση του να συνδράµει µε όποιον πρό-
σφορο τρόπο επιλέξει η Πολιτεία, στο τιτάνιο
έργο περίθαλψης των τραυµατιών, γνωστο-
ποίησε στο υπουργείο Υγείας και ο Πανελλήνιος
Φαρµακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), εκφράζοντας
παράλληλα τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες
των θυµάτων.

«∆υστυχώς η τραγωδία βρίσκεται σε εξέλιξη και
ο αριθµός των θυµάτων συνεχώς αυξάνεται. Ο
Π.Φ.Σ. εκφράζοντας τους φαρµακοποιούς όλης
της χώρας, είναι πρόθυµος να συνδράµει µε
όποιον πρόσφορο τρόπο επιλέξει η Πολιτεία, στο
τιτάνιο έργο περίθαλψης των τραυµατιών από
αυτή την ανείπωτη τραγωδία», αναφερει στην
ανακοίνωση.

ΠΑΚΟΕ: Να τιµωρηθούν άµεσα αυτοί που σαν «εξουσιαστές» 
απανθράκωσαν και έπνιξαν ανθρώπους

Ε
ν τω µεταξύ,
κύµα αλληλεγ-
γύης απλώνεται

από δήµους, φορείς,
σωµατεία, επαγγε-
λµατίες, µεµονωµένους
πολίτες προς τους
πληγέντες στις πυρκαγι-
ές της Αττικής.

Το σωµατείο εργαζο-
µένων του ΚΕΕΛΠΝΟ
έπειτα από επικοινωνία µε τον
δήµο Ραφήνας - Πικερµίου,
συγκεντρώνει γάζες, betadine,
fucidin, παιδικές πάνες, µωρο-
µάντιλα, τρόφιµα µακράς συντηρή-
σεως (φρυγανιές, µπισκότα κ.α). Η
συγκέντρωση των ειδών θα γίνει
στο κτίριο του ΚΕΕΛΠΝΟ (Αγράφ-
ων 3-5 Μαρούσι) και για οποιαδή-
ποτε πληροφορία στο τηλέφωνο
6944987730.

Ο δήµος Μαραθώνος ενηµε-

ρώνει ότι συγκεντρώνονται τρόφι-
µα, νερά και είδη πρώτης ανάγκης
στο δηµοτικό κατάστηµα της Νέας
Μάκρης, επί της Λεωφόρου Μαρ-
αθώνος 104.

Στη Ραφήνα, αλυσίδα σουπε-
ρµάρκετ, καφετέριες προσφέρουν
δωρεάν γεύµατα και φαγητό. Στέγη
µπορούν να βρουν όσοι έχουν
ανάγκη στο δηµαρχείο και πνε-
υµατικό κέντρο Ραφήνας. 

Επίσης, δωρεάν στέγη προσφ-

έρουν ξενο-
δοχεία της περ-
ιοχής.

Για τους
πληγέντες της
πυρκαγιάς στην
Κ ι ν έ τ α ,
π α ρ έ χ ο υ ν
βοήθεια το γρα-
φείο δηµάρχου
Μεγαρέων, τα

ΚΑΠΗ Μεγάρων και Κινέτας.
Έτοιµοι να συνδράµουν σε

περίπτωση που χρειαστεί, σε
ιατροφαρµακευτικό υλικό για την
περίθαλψη των τραυµατιών,
δηλώνουν οι φαρµακοποιοί της
Θεσσαλονίκης.

Για τα αδέσποτα υπάρχουν ειδι-
κές δοµές που προσφέρουν
βοήθεια, όπως στους Αγίους
Θεοδώρους για τα αδέσποτα της
Κινέτας.

Κύµα αλληλεγγύης από δήµους, φορείς, σωµατεία

Κυρ. Μητσοτάκης: "Η χώρα πενθεί. 
Είναι ώρα για ενότητα και αλληλεγγύη"


