
Πρόεδρος του Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας
της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Ε. Λέκκας: Μάνδρα και Ραφήνα είναι οι ίδιες
περιπτώσεις πολεοδοµικής αυθαιρεσίας

Ο ∆ήµος Ελευσίνας στέκεται στο πλευρό των
πυρόπληκτων συνανθρώπων µας

ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Κλιµάκια της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής

έχουν ήδη προχωρήσει σε αυτοψίες καταγραφής ζηµιών

Καθαρές και κατάλληλες οι παραλίες του
∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Aνακοίνωση δηµοτικής αρχής: Οι συκοφαντικές διαδόσεις
δεν θα πλήξουν ορισµένους από τους οµορφότερους

τουριστικούς προορισµούς της Αττικής
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∆ήµαρχος Λουτρακίου: Τεράστιο το µέτωπο
- Η φωτιά καίει τρεις µέρες πάνω από τους Αγίους Θεοδώρους

Την  έν τον η αν ησυχ ία του για την  επόµεν η µέρα  του πύριν ου µετώπου στα Γεράν εια Όρη εξέφρασε το πρωί
της Τετάρτης (25/07/2018) ο δήµαρχ ος Λουτρακίου - Αγίων  Θεοδώρων , Γιώργος Γκιών ης.
«Υπάρχ ει τεράστιο πρόβληµα. Ευτυχ ώς έχ ουν  κατέβει δύο αεροπλάν α και έν α ελικόπτερο και κάπως πάει ν α
διορθωθεί, έχ ει έρθει ο στρατός ν α αν οίξουµε ζών ες», υπογράµµισε ο κ. Γκιών ης, µιλών τας στον  ραδιοσταθµό
Real FM.
«Το µέτωπο είν αι τεράστιο κάν ουµε µεγάλο αγών α. Η φωτιά έχ ι σαρώσει τα πάν τα  δεν  ξέρεις στη συν έχ εια τι
µπορεί ν α γίν ει. Υπάρχ ει µεγάλο πρόβληµα γιατί είν αι τεράστια η έκταση. Η φωτιά καίει τρεις µέρες», πρόσθεσε
ο ίδιος.
«Έχ ουν  εκκεν ωθεί τέσσερις οικισµοί από προχ θες το µεσηµέρι. Για προληπτικούς λόγους πήραµε την  απόφαση.
Πρέπει ν α σώσουµε το δάσος, είν αι τεράστιες οι εκτάσεις», αν έφερε – µεταξύ άλλων  – ο δήµαρχ ος.

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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Ασπρόπυργος

ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ-ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ 7, 210-5576029

Μάνδρα

ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΡ.ΡΟΚΚΑ 56, 210-5555550

Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ. 
Πηνειού 81, 2102481114

Αχαρν ές
ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.
∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 10,  210-2460652

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 

«Μάνδρα και Ραφήνα
συνολικά είναι οι ίδιες
περιπτώσεις πολεοδοµικής
και χωροταξικής αυθαιρεσίας,
οι οποίες επλήγησαν από δύο
διαφορετικά φαινόµενα, από
τις πληµµύρες η Μάνδρα και
από τις φωτιές η Ανατολική
Αττική» σηµειώνει
χαρακτηριστικά ο καθηγητής
∆υναµικής Τεκτονικής &
Εφαρµοσµένης Γεωλογίας
στο Τµήµα Γεωλογίας &
Γεωπεριβάλλοντος Εθνικό &
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών και πρόεδρος του
Οργανισµού Αντισεισµικού
Σχεδιασµού και Προστασίας
και της Ελληνικής Γεωλογικής
Εταιρίας, Ευθύµιος Λέκκας.

«Είναι δεδοµένο ότι είχαµε να κάνουµε µε ένα
ακραίο φαινόµενο. Το θέµα είναι πώς το
αντιµετωπίζουµε και πώς από την άλλη πλευρά
διαχρονικά έγιναν εγκληµατικές ενέργειες και
διαδικασίες σε ό,τι αφορά το στήσιµο των οικισµών
µας, το στήσιµο των πόλεων, γιατί εδώ έχουµε να
κάνουµε µε µία Μάνδρα» σηµειώνει στον
ραδιοφωνικό σταθµό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού
Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM».

«Είναι οι επιπτώσεις και στις κατοικίες και στις
υποδοµές µεγάλες αλλά εκείνο που δηµιουργεί
τεράστια ανησυχία σ’ εµάς δεν είναι µόνο οι 1.500
κατασκευές που καταστράφηκαν, αυτές γίνονται µε
κάποιον τρόπο. Σ’ εµάς η µεγάλη πρόκληση είναι
να διερευνήσουµε γιατί τόσοι άνθρωποι χάθηκαν

σε µια τόσο µικρή πυρκαγιά, γιατί ήταν µικρή η
πυρκαγιά από άποψη διαστάσεων. Είναι 100
φορές µικρότερη από την πυρκαγιά που είχε
εκδηλωθεί στην Ηλεία το 2007» σηµείωσε ο κ.
Λέκκας.

«Κατά µήκος της διαδροµής της πυρκαγιάς [L]
ήταν οι δρόµοι οι πολεοδοµικοί, ήταν η ανάπτυξη
των σπιτιών. 

Το έγκληµα που υπάρχει στην περιοχή που
επλήγη ήταν ότι δεν υπήρχαν δίοδοι διαφυγής, δεν
υπήρχαν εγκάρσιοι δρόµοι παρά µόνο δρόµοι-
παγίδες. Κατά µήκος των δρόµων υπήρχαν
αδιέξοδα είτε στην ακτογραµµή είτε σε άλλα
σηµεία και αυτό εγκλώβισε ουσιαστικά τους
κατοίκους και είχαµε όλα αυτά τα θύµατα« εξήγησε
ο καθηγητής και πρόσθεσε πως «είναι δύσκολες οι
στιγµές αλλά θέλει µεθοδικότητα και ψυχραιµία».

Πρόεδρος του Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας 

Ε. Λέκκας: Μάνδρα και Ραφήνα είναι οι ίδιες
περιπτώσεις πολεοδοµικής αυθαιρεσίας



Ο∆ήµος Αχαρνών
συµµετείχε στη
σύσκεψη των

∆ήµων της Αττικής και
βρίσκεται σε συνεχή επικοι-
νωνία µε τους ∆ήµους που
έχουν πληγεί από τις φωτιές
στην Αττική, προκειµένου να
συνδράµει στην αντιµετώπι-
ση εκτάκτων αναγκών. 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση,
της Περιφέρειας Αττικής και
του ∆ήµου Ραφήνας – Πικε-
ρµίου, οι προµήθειες σε
ρουχισµό είναι προς στιγµή
επαρκείς και σε περίπτωση
που προκύψει κάποια νέα
ανάγκη θα υπάρξει εκ νέου
σχετική ανακοίνωση. 

Αυτή τη στιγµή για την αντι-
µετώπιση των εκτάκτων
αναγκών στους ∆ήµους, που
έχουν πληγεί από φωτιές
στην Αττική, έχει δηµιουργ-
ηθεί τράπεζα αίµατος και
όσοι εθελοντές αιµοδότες
επιθυµούν, µπορούν να
δώσουν αίµα σε οποιοδήπο-
τε σταθµό Αιµοδοσίας σε
οποιοδήποτε Νοσοκοµείο µε
αποδέκτη "ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΙΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ". 

Ο ∆ήµος Αχαρνών έχει ήδη
θέσει στη διάθεση των
δήµων της Αττικής, που

έχουν πληγεί από τις πυρκα-
γιές, την Τράπεζα Αίµατος
του ∆ήµου Αχαρνών, προκει-
µένου να καλυφθούν έκτακ-
τες ανάγκες σε αίµα, ενώ έχει
ολοκληρώσει την πρώτη
αποστολή τροφίµων και
ειδών πρώτης ανάγκης προς
τους πληγέντες ∆ήµους.   

Επίσης, ο ∆ήµος Ραφήνας
– Πικερµίου, σύµφωνα µε
ανακοίνωσή σου, έχει δηµιο-
υργήσει ειδικό Τραπεζικό
Λογαριασµό προκειµένου,
όσοι επιθυµούν, να συνεισφ-
έρουν στην προσπάθεια
ανακούφισης και ενίσχυσης
των πυρόπληκτων πολιτών
στην πληγείσες περιοχές: 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
5186092291418

ΙΒΑΝ: GR20 0172 1860
0051 8609 2291 418

Οι πολίτες που επιθυµούν
να προσφέρουν είδη πρώτης
ανάγκης (τρόφιµα, εµφιαλω-
µένο νερό, κ.ά.) στα θύµατα
των πυρκαγιών, µπορούν να
απευθύνονται στο Κέντρο
Logistics της Περιφέρειας
Αττικής (τηλέφωνο: 210 4819
001) και στο Κοινωνικό Παν-
τοπωλείο του ∆ήµου Αχα-
ρνών (τηλέφωνο: 210 24 63
543)

Λίστα ειδών πρώτης ανάγ-
κης:

- Εµφιαλωµένα νερά
- Χυµούς
- Τρόφιµα που διατηρ-

ούνται εκτός ψυγείου και
κατά προτίµηση να είναι
άµεσης ανάλωσης (κον-
σέρβες, συσκευασµένα
κρουασάν, µπισκότα,
φρυγανιές, κ.λπ.)

- Γάλατα µακράς διάρ-
κειας, τα οποία διατηρ-
ούνται εκτός ψυγείου,
π.χ. εβαπορέ

Σηµεία συγκέντρωσης: 

1. Κέντρο Logistics της
Περιφέρειας Αττικής στην
Εσπλανάδα 

Πλατεία Νερού (δίπλα στο
Τάε Κβο Ντο του Φαληρικού)

2. Κοινωνικό  Παντοπωλείο
∆ήµου Αχαρνών 

Οδός Μιλτιάδου, Εργατικές
Κατοικίες λόφου Προφήτη
Ηλία (κατά τις ώρες 08:00 µε
15:00)

Τέλος αναφέρεται η λίστα
αναγκών για τους πληγέντες
που προέκυψε στους σταθ-
µούς Α' Βοηθειών του
Ελληνικού  Ερυθρού Σταυρ-
ού:

- Βαζελινούχες γάζες

fucidin
- Αποστειρωµένες γάζες

µεσαίο µέγεθος
- Αποστειρωµένες γάζες

µεγάλο µέγεθος
- Φιάλες ορού Ringers
- Φιάλες ορού dextrose
- παλµικά οξύµετρα
- Ηλεκτρονικά πιεσόµετρα
- Τζελ εγκαύµατος τύπου

flagyl/flogocalm
- Pulvo spray
- Γάντια νιτριλίου
- Αλουµινοκουβέρτες
- Μάσκες µιας χρήσης 
- Αυτοκόλλητα ράµµατα
- Ήπιο Αντισηπτικό τύπου

Hibitane
- Μπαταρίες ΑΑ και ΑΑΑ
- Παυσίπονα
- Λαβίδες
- Ποδιές µιας χρήσεως

Υπάρχει µεγάλη ανάγκη
για ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Οποιαδήποτε βοήθεια θα
ήταν πολύτιµη!

∆ιευθύνσεις παράδοσης:
1) Γ' Σεπτεµβρίου 21, Οµό-

νοια. - Κτίριο Σώµατος Σαµα-
ρειτών Αθήνας

2) Αθλητικό και πολιτιστικό
Κέντρο Νέας Μάκρης

3) ∆ηµαρχείο Ραφήνας
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ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Κλιµάκια της Περιφερειακής 
Ενότητας ∆υτικής Αττικής προχωρούν

σε αυτοψίες καταγραφής ζηµιών

Κλιµάκια της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής
Αττικής έχουν προχωρήσει σε αυτοψίες καταγρ-
αφής ζηµιών, που αφορούν µόνο επαγγελµατι-

κούς χώρους, στις περιοχές που επλήγησαν από την
πυρκαγιά. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο
δεν έχει γίνει καταγραφή κάποιου επαγγελµατικού
χώρου, παρακαλείται ο ενδιαφερόµενος να απευθυνθεί
στα εξής τηλέφωνα για την πραγµατοποίηση της
αυτοψίας :
• ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης ∆υτικής Αττικής, Ηρώων
Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα.
Τηλ. Επικ/νιας: 213-2047106 και 213-2047108 .

∆ήµος Φυλής: Στάλθηκε το πρώτο φορτηγό 
µε φάρµακα και είδη παντοπωλείου

Μ
ε την  τήρηση εν ός λεπτού σιγής στη µν ήµη των
θυµάτων  της πύριν ης πολύν εκρης τραγωδίας
στην  Αν ατολική Αττική ξεκίν ησε τη συν εδρίαση

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φυλής η Πρόεδρος κ. Ζωή
Αρβαν ιτάκη. 

Παράλληλα στην  προγραµµατισµέν η θεµατολογία του
∆ηµοτικού Συµβουλίου προστέθηκε εκτάκτως  και
ψηφίστηκε οµόφων α το θέµα της άµεσης εν ίσχ υσης των
πυροπαθών  µε φάρµακα είδη παν τοπωλείου και ρουχ ι-
σµό. 

Ήδη από προχ θες ο Αν απληρωτής ∆ήµαρχ ος Κοιν ων ι-
κής Πολιτικής Γιώργος Αν των όπουλος είν αι σε επαφή µε
τους ∆ηµάρχ ους Πικερµίου και Μαραθών α και εν ηµε-
ρώθηκε για τη λίστα µε τα είδη πρώτης αν άγκης που είν αι απαραίτητα για τη φρον τίδα των  πυροπαθών . 

«Το Κοιν ων ικό Φαρµακείο του ∆ήµου Φυλής θα προσφέρει άµεσα φυσιολογικούς ορούς, αλοιφές για εγκαύµατα,
γάζες, Betadine οιν όπν ευµα, παυσίπον α και αν τιβιοτικά τους ∆ήµους που επλήγησαν  από την  καταστροφική
πυρκαγιά. Ήδη έχ ουµε συγκεν τρώσει τα φαρµακευτικά σκευάσµατα και ξεκιν άµε σε λίγο τη φόρτωσή τους και τη
µεταφορά τους στην  Αµερικάν ικη Βάση όπου έχ ει στηθεί µηχ αν ισµός υποδοχ ής προµηθειών  και φρον τίδας των
πυροπαθών » εν ηµέρωσε ο Αν απληρωτής ∆ήµαρχ ος Κοιν ων ικής Πολιτικής Γιώργος Αν των όπουλος. 

Παράλληλα στο πρώτο φορτηγό µε τη βοήθεια που έφυγε ήδη από το ∆ήµο Φυλής περιέιχ ε πάµπερς, µωροµάν -
τηλα, ν ερά, βρεφικό γάλα πρώτης και δεύτερης ηλικίας, γάλα εβαπορέ, µπισκότα, ν ερά, ρούχ α και παπούτσια.
Εχ θές ήταν  έτοιµη  ν έα αποστολή µε ν ερά και είδη από το Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο εν ώ ο ∆ήµος Φυλής και όπως
διαβεβαιών ει ο Αν απληρωτής ∆ήµαρχ ος Κοιν ων ικής Πολιτικής θα σταθεί στο πλευρό των  πυροπαθών  µε συν εχ είς
αποστολές για όσο διάστηµα χ ρειαστεί . 

Η Κοιν ων ική Υπηρεσία καλεί δηµότες, συλλόγους, κοιν ων ικούς, αθλητικούς και θρησκευτικούς φορείς που
θέλουν  ν α βοηθήσουν  τους πυροπαθείς ν α προσέλθουν  στην  Κοιν ων ική Υπηρεσία στην  οδό Αθην ών  18 όπου
γίν εται συγκέν τρωση φαρµάκων  και ειδών  πρώτης αν άγκης. Τα είδη που συγκεν τρών ον ται είν αι: κον σέρβες, φρυ-
γαν ιές, παξιµάδια, µπισκότα, ν ερό, πάµπερς, µωροµάν τηλα, κορν  φλέικς γάλα, χ υµοί, συσκευασµέν α προϊόν τα
διατροφής µακράς διαρκείας και είδη προσωπικής υγιειν ής. Στα φαρµακευτικά σκευάσµατα χ ρειάζον ται µπερταν -
τίν , βαµβάκι, οιν όπν ευµα, φυσιολογικοί οροί παυσίπον α, γάζες αλοιφές για εγκαύµατα και ότι άλλο µπορεί ν α βοηθ-
ήσει αυτές τις πρώτες ώρες της καταστροφής.

Οι εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α επικοιν ων ήσουν  µε τα τηλέφων α της υπηρεσίας : 2114115224 -25. Οι προσφ-
ορές θα γίν ον ται δεκτές µέχ ρι τις 17.00 σήµερα το απόγευµα και µέχ ρι τις 15.00 τις επόµεν ες ηµέρες. 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: ∆ράσεις αλληλεγγύης για τους πυροπαθείς της Αττικής
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Η Βουλγαρία προειδοποίησε
τις ελληνικές και τις τουρκικές
αρχές για το ενδεχόµενο
πληµµυρών τις προσεχείς ηµέρ-
ες εξαιτίας των ισχυρών βροχο-
πτώσεων που αναµένεται να
ανεβάσουν την στάθµη των
ποταµών Αρδα και Εβρου.

Ο συναγερµός σήµανε την
στιγµή που οι ελληνικές 

υπηρεσίες καταβάλλουν προ-
σπάθειες για να αντιµετωπίσουν
τις χειρότερες δασικές πυρκαγι-
ές των τελευταίων ετών, σχολιά-
ζει το πρακτορείο Reuters.

Το φράγµα Ιβαΐλοφγκραντ
στον Αρδα ποταµό στα όρη της
βουλγαρικής Ροδόπης πιθανό-
τατα θα υπερχειλίσει τις επόµε-
νες λίγες ηµέρες λόγω των 

βροχοπτώσεων, προειδο-
ποίησε προχθες το βράδυ το
υπουργείο Εξωτερικών της Βου-
λγαρίας.

Η Σόφια προειδοποίησε ότι
περιµένει τεράστια αύξηση του
όγκου του νερού στον Εβρο,
κοντά στην πόλη Σβίλενγκραντ,
στα σύνορα της Βουλγαρίας µε
την Τουρκία .

Η Βουλγαρία προειδοποιεί την Ελλάδα
για πληµµύρες τις προσεχείς ηµέρες   

Επαναλειτουργεί 
ο Πενταψήφιος του ∆ήµου

Φυλής 15691

Επαναλειτουργεί, αναβαθµισµένος, από σήµε-
ρα Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018, µετά από διακο-

πή µιας µέρας, ο πενταψήφιος  αριθµός 15691
στον οποίο οι ∆ηµότες γνωστοποιούν µε

αστική χρέωση προβλήµατα σχετικά µε την
καθηµερινότητα, δηλαδή, την καθαριότητα,

τον δηµοτικό φωτισµό, την ύδρευση και την
κατάσταση του οδοστρώµατος.

Ο αριθµός 15691 λειτουργεί καθηµερινά από
τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και τα Σαββα-

τοκύριακα από τις 8 το πρωί ως τις 2 το
µεσηµέρι. 

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ 
Τέσσερις συλλήψεις για διάρρηξη σε σπίτια που έχουν καεί
Η ΕΛ.ΑΣ. πραγµατοποιεί συνεχείς περιπολίες στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές

της Αττικής.Στα χέρια της αστυνοµίας, που πραγµατοποιεί συνεχείς περιπολίες στις πληγείσες
από τις πυρκαγιές περιοχές της Αττικής, έπεσαν τέσσερα άτοµα, ηλικίας από 22 έως 26 ετών.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι διέρρηξαν οικία στην περιοχή του Νέου Βουτζά, απ’
όπου αφαίρεσαν διάφορα αντικείµενα.

Προσλήψεις 10 γιατρών
στην Π. Αττικής
Το Κ.Κ.Π.Π.Α., προκειµέν ου και καλύψει τις κατε-
πείγουσες αν άγκες του, πρόκειται ν α συν άψει ιδιω-
τικά συµφων ητικά παροχ ής αν εξάρτητων  ιατρικών  

υπηρεσιών  µε 10 Ιατρούς ειδικοτήτων , ως ακολούθ
ως:

– έν αν  (1) Καρδιολόγο
– δύο (2) Παθολόγους ή Γεν ικής Ιατρικής
– δύο (2) Ψυχ ιάτρους
– έν αν  (1) Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
– δύο (2) Παιδιάτρους
– δύο (2) Παιδοψυχ ιάτρους
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Η Περιφέρεια Αττικής εν ηµε-
ρών ει ότι για την  καταγραφή
ζηµιών  των  επιχ ειρήσεων  που
επλήγησαν  από τις καταστροφικές
πυρκαγιές στην  περιοχ ή της Αν α-
τολικής Αττικής, οι πολίτες θα πρέ-
πει ν α απευθύν ον ται στη ∆ιεύθυ-
ν ση Αν άπτυξης Αν ατολικής Αττι-
κής στα τηλέφων α: 213 2005301,
213 2005289, 213 2005305, 213
2005288, 213 2005292. Ήδη
πραγµατοποιούν ται αυτοψίες. Οι
πληγέν τες µπορούν  ν α εν ηµε-
ρών ον ται και από τους κατά
τόπους δήµους.

Στη Ραφήνα κλιµάκιο της
Περιφέρειας Αττικής

Σε σύσκεψη που πραγµατοποι-
ήθηκε στο ∆ηµαρχ είο Ραφήν ας,
παρουσία του ∆ηµάρχ ου, Ευ.
Μπουρν ούς, µετείχ ε κλιµάκιο της
Περιφέρειας Αττικής µε επικεφαλής
την  Περιφερειάρχ η, Ρέν α ∆ούρου.
Στη σύσκεψη µετείχ αν  οι υπουρ-
γοί ΥΠΟΜΕ∆Ι και Προστασίας του
Πολίτη, Χρ. Σπίρτζης και Ν. Τόσ-
κας, καθώς και βουλευτές της περ-
ιοχ ής. Αν τικείµεν ο της σύσκεψης
ήταν , πρακτικά ζητήµατα πρώτης
αν άγκης, για τη βοήθεια των
πληγέν των .

Banner µε χρηστικές πληρο-
φορίες στον ιστότοπο της Περ-
ιφέρειας

Από σήµερα στον  ιστότοπο της
Περιφέρειας Αττικής λειτουργεί
συγκεκριµέν ος χ ώρος (banner)
υπό τον  τίτλο «Χρήσιµες Πληροφ-

ορίες για τις µεγάλες πυρκαγιές στις
23/7/18», όπου παρέχ ον ται χ ρη-
στικές πληροφορίες και ο οποίος
επικαιροποιείται συστηµατικά. 

Τέλος, η Περιφέρεια Αττικής
εν ηµερών ει ότι αν αβάλλον ται όλες
οι προγραµµατισµέν ες εκδηλώσεις
της.

Στη Ραφήνα κλιµάκιο της Περιφέρειας Αττικής
Ενηµέρωση για τις ζηµιές των επιχειρήσεων στις πληγείσες περιοχές

Αιτήµατα του Προέδρου της ΚΕ∆Ε µε αφορµή τις φονικές πυρκαγιές της Αττικής

Ο ΙΣΑ παρέδωσε ιατροφαρµακευτικό υλικό στον  Ερυθρό Ο ΙΣΑ παρέδωσε ιατροφαρµακευτικό υλικό στον  Ερυθρό 
Σταυρό για την  κάλυψ η των  αναγκών  των  πληγέντων .Σταυρό για την  κάλυψ η των  αναγκών  των  πληγέντων .

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συν εχ ίσει ν α
στέκεται εν εργά στο πλευρό των  πολιτών
που επλήγησαν  από τις φον ικές πυρκαγιές
και ν α συν δράµει ουσιαστικά στην  προ-
σπάθεια αν ακούφισης τους» υπογράµµισε ο
Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης κατά την
έκτακτη συν εδρίαση της Επιτροπής Πολιτι-
κής Προστασίας της Έν ωσης, η οποία πραγ-
µατοποιήθηκε στο ∆ήµο Ραφήν ας, παρου-
σία του ∆ηµάρχ ου Ε. Μπουρν ούς.

Κατά την  αρχ ική του τοποθέτηση εξέφρα-
σε τη βαθύτατη οδύν η του για τα θύµατα
από τις πυρκαγιές και ευχ ήθηκε ταχ εία
αν άρρωση στους τραυµατίες.

Ο κ. Πατούλης τόν ισε πως αυτές τις δρα-
µατικές στιγµές που βιών ει η χ ώρα είν αι
απαραίτητο ν α υπάρξει µία ιεράρχ ηση προ-
τεραιοτήτων  στις πρωτοβουλίες που πρέπει
ν α αν αληφθούν , µε έµφαση στην  κάλυψη
των  αν αγκών  στέγασης και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των  πληγέν των .

Με αφορµή τα εκατον τάδες σπίτια που καταστράφηκαν  από τις φωτιές, υπογράµµισε πως η ΚΕ∆Ε θέτει το
αίτηµα οι περιοχ ές εν τός σχ εδίου ή εν τός οικισµών  όπου σύµφων α µε την  κείµεν η ν οµοθεσία, (ν . 4389/16,
αρ.154 παρ.11), οι ν οµείς ακιν ήτων  εµβαδού µέχ ρι 2 στρέµµατα θεωρούν ται κύριοι έν αν τι του δηµοσίου κάτω
από συγκεκριµέν ες προϋποθέσεις, ν α µην  κηρυχ θούν  αν αδασωτέες εκτάσεις.

Επιπρόσθετα τόν ισε την  αν άγκη στελέχ ωσης των  ∆ήµων  µε επιπλέον  προσωπικό µέσω των  προγραµµάτων
κοιν ωφελούς εργασίας, για την  κάλυψη των  έκτακτων  αν αγκών .

«Οι δράσεις µας πρέπει ν α είν αι απόλυτα συν τον ισµέν ες και στοχ ευµέν ες» σηµείωσε και πρόσθεσε πως η
κρισιµότητα της κατάστασης υπαγορεύει σε όλους τους αρµόδιους φορείς ωριµότητα, εν ότητα και αλληλεγγύη.

Με αφορµή τη ν έα εθν ική τραγωδία, ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε επισήµαν ε την  αν άγκη διαµόρφωσης εν ός εθν ικού
σχ εδίου για την  πρόληψη και αποτελεσµατική αν τιµετώπιση έκτακτων  φαιν οµέν ων  αλλά και τη δηµιουργία απο-
τελεσµατικών  συν τον ιστικών  οργάν ων  µε ξεκάθαρο διαχ ωρισµό αρµοδιοτήτων .

«Πρέπει ν α εστιάσουµε στην  αξία της Πολιτικής Προστασίας» αν έφερε και επισήµαν ε χ αρακτηριστικά: «Η
επέν δυση στην  πρόληψη, την  προστασία και την  ασφάλεια δεν  είν αι πολυτέλεια αλλά εθν ική αν άγκη».

Ολοκληρών ον τας την  εισήγηση του τόν ισε πως η Κ.Ε.∆.Ε. θα αν αλάβει τις σχ ετικές πρωτοβουλίες για τη δρο-
µολόγηση µιας συν ολικής εθν ικής προσπάθειας, που στόχ ο έχ ει την  αν αβάθµιση της έν ν οιας Πολιτική Προ-
στασία και την  εν ίσχ υση των  µηχ αν ισµών  του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης, «ώστε ν α διασφαλίσουµε σε
όλους τους πολίτες έν α ασφαλές και σταθερό περιβάλλον , που θα προωθεί την  αν άπτυξη και την  ευηµερία
τους».

ΣΣΥΥΓΓΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΗΗ
ΑΑΝΝΤΤΑΑΠΠΟΟΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ

ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΥΥ
Στην Κοινωνική Υπηρεσία του

∆ήµου Χαϊδαρίου .

Μεγάλη η ανταπόκριση του κόσµου στο κάλεσµα για
συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπ-
ληκτους από τις φωτιές στην Αττική.

Από νωρίς το πρωί, πολλοί νέοι αλλά και µεγαλύτε-
ροι σε ηλικία, καταφθάνουν στο ∆ηµαρχείο του Χαϊδα-
ρίου, ανταποκρινόµενοι στο κάλεσµα του ∆ήµου, φέρ-
νοντας µαζί τους φάρµακα, τρόφιµα και νερά, ώστε να
βοηθήσουν µε αυτό τον τρόπο τους συµπολίτες µας
που αυτές τις δύσκολες ώρες βρίσκονται σε µεγάλη
ανάγκη.

Εκατοντάδες είναι οι οικογένειες µε τα µικρά τους παι-
διά, που φέρνουν συνεχώς πράγµατα, παραδίδοντας
παράλληλα µαθήµατα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Ιδιαίτερη στιγµή ήταν, η προσφορά τέτοιων ειδών
από µια παρέα παιδιών, µαθητών Γυµνασίου της πόλης
µας, οι οποίοι αγόρασαν από το χαρτζιλίκι τους όσα περ-
ισσότερα πράγµατα µπορούσαν και τα παρέδωσαν στην
Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου.

Άλλη τέτοια στιγµή, ήταν η συγκινητική προσφορά
ενός ανέργου που παρέδωσε µια τσάντα πράγµατα, κυρ-
ιολεκτικά από το υστέρηµα του!

Η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης θα συνεχι-
στεί όσο χρειάζεται.

Τα είδη που συγκεντρώνονται θα µεταφερθούν και
θα παραδοθούν σε πυρόπληκτους της Ανατολικής και
∆υτικής Αττικής.

Στο ∆ηµαρχείο του Χαϊδαρίου από την Κοινωνική
Υπηρεσία καθηµερινά από τις 9 πµ έως τις 3 µµ. και
από τις 3 µµ έως τις 9 µµ στην είσοδο, στο φύλακα του
∆ηµαρχείου.

Στο ΚΑΠΗ του ∆άσους από τις 6 µµ έως τις 8
µµ

Ήδη πραγµατοποιείται αιµοδοσία στο τµήµα
Αιµοδοσίας του ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκοµείου από τις 9
πµ έως τις 2 µµ.
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Ακύρωση της πολιτιστικής 
εκδήλωσης στο πλαίσιο  εορτασµού 

του Ι.Ν. της Αγίας Παρασκευής
 Εργατικών Κατοικιών Μάνδρας

Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας σεβόµενος την
απώλεια των συνανθρώπων µας και το βαρύτατο
εθνικό πένθος που προκάλεσαν οι φονικές πυρ-
καγιές της Αττικής ανακοινώνει προς όλους τους
πολίτες πως ακυρώνει την µουσικοχορευτική
εκδήλωση που ήταν προγραµµατισµένη για την
Πέµπτη 26 Ιουλίου 2018 στις 20.00 στο πλαίσιο
του εορτασµού του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκε-
υής Εργατικών Κατοικιών Μάνδρας. 

Μ
ε θλιµµέ-
να  πρό-
σωπα και

σε βαρύ κλίµα µε
τη Φιλαρµονική
του ∆ήµου Φυλής,
να στέκει βουβή,
τελέστηκε ο Εσπε-
ρινός για την
Κοίµηση της
Αγίας Άννας στο
εκκλησάκι  της
Χασιάς το απόγε-
υµα την Τρίτης 24
Ιουλίου. 

Ο εφηµέριος
του Ιερού Ναού
παπά ∆ηµήτρης
Παναγακόπουλος
µε δάκρυα στα
µάτια τέλεσε τρι-
σάγιο στη µνήµη
των “πεσόντων εν
πυρί” συνανθ-
ρώπων µας από
τη φονική λαίλαπα
που έπληξε την
Αττική, ζητώντας
από το εκκλησία-
σµα να προ-
σευχηθεί για τις
ψυχές των ανθρώπων που χάθηκαν αλλά και για
κείνους που έµειναν πίσω, ώστε να τους δώσει
δύναµη ο Θεός, να επουλωθούν τα τραύµατά
τους. 

Ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος
Παππούς  ζήτ-
ησε 

από τη Φιλαρ-
µονική που
έδωσε βουβό
“παρών” να
σταθεί  µόνο
προς τιµήν των
νεκρών για την
“Ενός λεπτού
σιγή” και  τον
Εθνικό µας

Ύµνο, δίχως
ν’ ακολουθή-
σει τη θλιβε-
ρή ποµπή,
όπως κι
έγινε. 

Τη θρη-
σ κ ε υ τ ι κ ή
κ α τ ά ν υ ξ η
επισκίασε η
βαθιά θλίψη
µε µόνη
εξαίρεση τις
φωνές των
µικρών παι-
διών που
ευτυχώς δεν

µπορούν να συναισθανθούν τον πόνο των µεγά-
λων. Του τεράστιου ψυχικού πόνου, που  αυτές
τις δύσκολες ώρες,  έχει φωλιάσει στις καρδιές
όλων µας... 

Βουβή Φιλαρµονική και θλιµµένα πρόσωπα στο Τρισάγιο για τους
“πεσόντες εν πυρί” συνανθρώπους µας στην Αγία Άννα Χασιάς 

Κινέτα: ∆ιαγραφή οφειλών στους
πληγέντες ανακοίνωσε η ∆ΕΗ

Σ
τη διαγραφή τυχ όν  οφειλών  για το 2018 στους
πολίτες που επλήγησαν  από τις φον ικές πυρ-
καγιές προχ ωρά η ∆ΕΗ.

Όπως αν ακοίν ωσε η ∆ηµόσια Επιχ είρηση Ηλεκτρι-
σµού, θα υπάρξει «διαγραφή των  οφειλών  για Ηλεκτρ-
ική Εν έργεια (αν ταγων ιστική χ ρέωση λογαριασµού), η
οποία έχ ει καταν αλωθεί από 1/1/2018 έως σήµερα, για
τις οικίες και τα καταστήµατα που καταστράφηκαν ,
καθώς και για τις οικίες των  οικογεν ειών  των  θυµάτων
της χ θεσιν ής τραγωδίας». Παράλληλα αν ακοίν ωσε
«γεν ν αίες ρυθµίσεις» σε παλαιότερες οφειλές.

Η αν ακοίν ωση αν αλυτικά:

«∆ιαγραφή οφειλών  των  πληγέν των
Η ∆ιοίκηση της ∆ΕΗ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για

τα θύµατα της  πύριν ης λαίλαπας που έπληξε τη χ ώρα
και ιδιαίτερα την  Αττική και τη συµπαράστασή της στις
οικογέν ειες των  θυµάτων , καθώς και σε όσους
συµπολίτες µας υπέστησαν  υλικές καταστροφές.

Ως ελάχ ιστο δείγµα έµπρακτης υποστήριξης στους
συµπολίτες µας που επλήγησαν , η ∆ιοίκηση της ∆ΕΗ
αποφάσισε τη διαγραφή των  οφειλών  για Ηλεκτρική
Εν έργεια (αν ταγων ιστική χ ρέωση λογαριασµού), η
οποία έχ ει καταν αλωθεί από 1/1/2018 έως σήµερα, για
τις οικίες και τα καταστήµατα που καταστράφηκαν ,
καθώς και για τις οικίες των  οικογεν ειών  των  θυµάτων
της χ θεσιν ής τραγωδίας.Για παλαιότερες οφειλές θα
υπάρξουν  πολύ γεν ν αίες ρυθµίσεις.»
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Ελευσίνα: 25/7/2018

Καλούµε όλους τους συναδέλφους να συµβάλουν
στη Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για
τους πυρόπληκτους

- Εµφιαλωµένο νερό
- Τρόφιµα (κονσέρβες, φρυγανιές, µπισκότα, γάλα,

µακαρόνια κλπ)
- Φάρµακα και επιδεσµικό υλικό (γάζες, αντισηπτικά,

παυσίπονα κλπ.)
- Παιδικά είδη (τροφές, πάνες, µωροµάντηλα κλπ)
Τα συγκεντρώνουµε την Παρασκευή 27 Ιουλίου

στα γραφεία του Σωµατείου από 11 π.µ. έως 2 µ.µ.

Εκφράζουµε τα συλλυπητήριά µας στις οικογένειες
των θυµάτων από τις πυρκαγιές και τη συµπαράσταση
µας στους δεκάδες τραυµατίες και στους χιλιάδες
πληγέντες, που έχασαν τις περιουσίες τους από τις πυρ-
καγιές που έπληξαν την Ανατολική και τη ∆υτική Αττική.

Απαιτούµε από την κυβέρνηση και την Περιφέρεια να
στηριχθούν οι πυρόπληκτοι κάτοικοι της ∆υτικής και Ανα-
τολικής Αττικής, µε:

► καταγραφή των αγνοουµένων και υπεύθυνη
ενηµέρωση των οικογενειών τους, 

► εξασφάλιση ασφαλούς στέγασης, ένδυσης και σίτι-
σης των πυρόπληκτων οικογενειών

► άµεση αποκατάσταση της ύδρευσης και της ηλεκτρ-
οδότησης στις πληγείσες περιοχές.

► καταγραφή των ζηµιών και ολική αποζηµίωση των
περιουσιών των λαϊκών οικογενειών.

Αξίζει ένα µεγάλο "µπράβο" στους πυροσβέστες,
στους εθελοντές και τους συναδέλφους υγειονοµικούς
του νοσοκοµείου µας, του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, του
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ, του ΠΑΙ∆ΩΝ και άλλου,που κάτω
από αντίξοες συνθήκες, κάνουν ότι µπορούν για να
βοηθήσουν. 

Για άλλη µια φορά όµως, οι φυσικές καταστροφές
"βρίσκουν" την Αττική ανοχύρωτη, χωρίς τις αναγκαίες
υποδοµές και µέσα για την αντιµετώπιση τους. Οι νεκρ-
οί, τραυµατίες και πληγέντες από τις πυρκαγιές έρχονται
να προστεθούν στα θύµατα των πληµµυρών πριν 8
µήνες.

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών αλλά και
εθελοντών που ρίχτηκαν στη µάχη της φωτιάς και των
απεγκλωβισµών, αναδείχθηκαν, για άλλη µια φορά, η
ανυπαρξία κεντρικού σχεδιασµού, συντονισµού, η
έλλειψη µέτρων αντιπυρικής προστασίας και δασοπυρό-
σβεσης.

Τα έργα αντιπυρικής προστασίας, όπως και τα έργα
αντιπληµµυρικής προστασία και αντισεισµικής θωράκι-
σης δεν υλοποιούνται γιατί αποτελούν κόστος, χωρίς
προσδοκώµενα κέρδη για τους καπιταλιστές και το κρά-
τος τους. Σε συνδυασµό µε την ταχύτατη υλοποίηση
έργων και υποδοµών που υπηρετούν την κερδοφορία
των επιχειρηµατικών οµίλων, αποκαλύπτουν το πραγµα-
τικό πρόσωπο της περιβόητης «ανάπτυξης» που διαφή-
µιζαν Κυβέρνηση – Περιφέρεια και ∆ήµοι της περιοχής
στα πρόσφατα Αναπτυξιακά Συνέδρια της ∆υτικής και
Ανατολικής Αττικής.

Επιµένουµε στην ανάγκη για ολοκληρωµένο σχέδιο

προστασίας, ιδιαίτερα γιατί βρισκόµαστε στην "καρδιά"
µιας µεγάλης βιοµηχανικής ζώνης, κυριολεκτικά ανάµεσα
σε δύο µεγάλα διυλιστήρια και άλλες επιχειρήσεις µε
επικίνδυνες δραστηριότητες, µε κίνδυνο για εκδήλωση
βιοµηχανικού ατυχήµατος µεγάλης κλίµακας.

Επιµένουµε επίσης στην ανάγκη ουσιαστικής
ενίσχυσης και αναβάθµισης των δηµόσιων µονάδων
υγείας, µε προτεραιότητα στις µονάδες Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας, και συγκεκριµένα και του ΘΡΙΑΣΙΟΥ
Νοσοκοµείου, που, µε σοβαρές ελλείψεις, σηκώνει µεγά-
λο βάρος αντιµετώπισης των συνεπειών, είτε πρόκειται
για πληµµύρες είτε για πυρκαγιές.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της ΜΑΦ του Κέν-
τρου Εγκαυµάτων, όπου λειτουργούν µόνο τα δέκα από
τα δεκαοκτώ κρεβάτια λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προ-
σωπικού (εργάζονται µόνο δέκα νοσηλεύτριες, από τις
οποία η µία µέσω ΟΑΕ∆) και ανάγκη αντικατάστασης
εξοπλισµού.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση της Αιµοδοσίας, που λει-
τουργεί µε µόνο τρεις οργανικές θέσεις γιατρών (ο διε-
υθυντής είναι σε µόνιµη απόσπαση), εννέα νοσηλευτές
(οκτώ µόνιµους και µία µέσω ΟΑΕ∆), έξι παραιατρικό
(πέντε µόνιµοι και µία µέσω ΟΑΕ∆), µία επισκέπτρια
υγείας και µία γραµµατέα. Στελέχωση που είναι πολύ
κατώτερη από τις ανάγκες ενός νοσοκοµείου που διαθέ-
τει πάνω από τετρακόσια κρεβάτια και καλύπτει µία εκτε-
ταµένη περιοχή αλλά και από τις προϋποθέσεις που
θέτει η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία
Νοσοκοµειακών Μονάδων Αιµοδοσίας 

Παρόµοιες είναι οι ελλείψεις και στα υπόλοιπα τµήµα-
τα και κλινικές του νοσοκοµείου, αφού µόνο στη
Νοσηλευτική Υπηρεσία (µε βάση τον ανεπαρκέστατο
Οργανισµό) είναι κενές 71 θέσεις νοσηλευτικού και 47
θέσεις τραυµατιοφορέων και βοηθών θαλάµου.

Στην ιατρική υπηρεσία, η απαράδεκτη κατάσταση
«καλύπτεται» από τους επικουρικούς, τους ειδικευόµενο-
υς γενικούς γιατρούς, τους παρατασιούχους ειδικευόµε-
νους, ενώ συχνά 55άρηδες και 60άρηδες ειδικευµένοι
αναγκάζονται να κάνουν περισσότερες εφηµερίες από
όταν ήταν 20 χρόνια νεώτεροι.

Οι ελλείψεις προσωπικού θα χειροτερέψουν µε τις
απολύσεις των επικουρικών γιατρών (ξεκινώντας από 31
∆εκεµβρίου) καθώς και τον κίνδυνο απόλυσης για τους
υπόλοιπους επικουρικούς και τους εργαζόµενους µέσω
ΟΑΕ∆ και ΚΕΕΛΠΝΟ.

Αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις προσωπικού στα Κέντρα
υγείας - ΠΕ∆Υ Ελευσίνας και Μεγάρων, ενώ σε Ασπρ-
όπυργο και Μάνδρα οι δηµόσιες µονάδες Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας είναι από ανεπαρκέστατες έως ανύπα-
ρκτες. 

Καλούµε όλους τους συναδέλφους να απαιτήσουµε
µαζί την πλήρη στήριξη των πληγέντων, την αποκατά-
σταση των ζηµιών και τη διεκδίκηση ουσιαστικών µέτρων
για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των λαϊ-
κών οικογενειών.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας
Βαρδαβάκης Μανώλης Ιωαννίδης Παναγιώτης

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ  

Καλούµε όλους τους συναδέλφους να συµβάλουν στη 
Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµος Ελευσίνας στέκεται
στο πλευρό τωνπυρόπληκτων

συνανθρώπων µας

Α
ν ακοιν ών εται ότι όσοι εν διαφέρον ται και επιθ-
υµούν  ν α προσφέρουν  είδη πρώτης αν άγκης για
την  αν ακούφιση των  πυρόπληκτων , µπορούν

ν α τα παραδίδουν , Τετάρτη – Πέµπτη – Παρασκευή:
- στο κτήριο της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας (Εθν ικής
Αν τιστάσεως και Ελευθερίου Βεν ιζέλου) – Ώρες: 7:30
– 15:00  
- στο ∆ηµαρχ είο (Χατζηδάκη & ∆ήµητρος) – Ώρες:
16:00 – 20:00 
Γίν εται συλλογή των  ακόλουθων  ειδών :
•Νερό
•Γάλα
•Κον σέρβες
•Σν άκ-Κρουασάν -Σοκολάτες-Μπισκότα-Φρυγαν ιές
•Είδη προσωπικής υγιειν ής (χ αρτί υγείας-σαπούν ια-
σαµπουάν -χ αρτοπετσέτες-µωροµάν τηλα)
•Πάν ες για µικρά παιδιά και για µεγάλους

∆∆∆∆ΗΗΗΗΜΜΜΜΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΧΧΧΧΑΑΑΑΪΪΪΪ∆∆∆∆ΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ

ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ

Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ Β΄
474/14-02- 2018 ∆ΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΧΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 30/6/2018 ΛΟΓΩ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΧΡΕΩΝ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
τηλ.: 213-2047266, 213-2047267
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση
2. Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου
ή φωτοτυπία άδειας διαµον ής ∆ικαιούχ ου
3. Ε1 και εκκαθαριστικό όλων  των  µελών
4. Ε9
5. ΕΝ.Φ.Ι.Α όλων  των  µελών
6. Πιστοποιητικό οικογεν ειακής κατάστασης
7. Λογαριασµό ∆ΕΗ ή άλλου παρόχ ου
8. Γν ωµάτευση πιστοποίησης αν απηρίας από ΚΕ.Π.Α
9. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκο-
µείου
10.Μισθωτήριο συµβόλαιο
11. Σε περίπτωση φιλοξεν ίας υπεύθυν ες δηλώσεις
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ΠΠάάττρραα  ––  ΕΕλλεευυσσίίνναα  µµεε  ……  ««ππααννττόόφφλλαα»»  ηη  λλύύσσηη  
σσωωττηηρρίίααςς  γγιιαα  ττιιςς  ννττααλλίίκκεεςς

Την αίσθηση ότι το ελληνικό φορτηγό είναι υπό
διωγµό σχηµάτισαν τα µέλη του κλάδου των
µεταφορέων. Το ζήτηµα απασχόλησε σφοδρά

τηv πρόσφατη γενική τους συνέλευση στην Πάτρα και
όλα δείχνουν ότι επίκειται µπαράζ θεαµατικών αντιδρά-
σεων.

Η συνέλευση  έφτασε να εξετάσει ακόµα και m ναύλω-
ση πλωτού µέσου µαζικής µεταφοράς φορτηγών από
Πάτρα µέχρι Ελευσίνα για εξασφάλιση µικρότερου
κόστους µέσω αποφυγής διοδίων και οικονοµίας καυ-
σίµου, αλλά και σαν µοχλό πίεσης, προκειµένου να εξα-
σφαλιστούν καλύτεροι όροι για το ελληνικό φορτηγό, υπό
τον φόβο της απώλειας εσόδων για το δηµόσιο.

Το σωµατείο των µεταφορέων «Φάρος. έχει δυναµικό
312 µελών και 1000 φορτηγών αυτοκινήτων. συνεπώς
εάν ενεργοποιηθεί η απειλή, ο λογαριασµός θα είναι
βαρύς.

Το µέτωπο που είπε ανοίξει µε την απαγόρευση της
χρήσης του περιφερειακού οδικού δικτύου, απόφαση
πού κρίθηκε από τους µεταφορείς ως διά νόµου
υποχρέωση καταβολής διοδίων, προσέλαβε νέα διάστα-
ση. Αφενός δεν πέρασε το αίτηµα των µεταφορέων για
εκπτωτική µεταχείριση στους εθνικούς άξονες, αφετέρου
εντατικοποιείται το σύστηµα ελέγχου των µεταφορών στα
δίκτυα. Αυτό, εκ µέρους των διοικητών «µεταφράζεται»
ως προοίµιο καταιγίδας προστίµων για διάφορες αφο-
ρµές µε τους µεταφορείς να δηλώνουν οργισµένοι.

Η άποψή τους είναι ότι το κόστος της µεταφοράς
συµπιέζει αφόρητα τον κλάδο. Ο .Φάρος» έχει κάνει

αναγνωριστικές κινήσεις για τη δρο-
µολόγηση της πλωτής µεταφοράς:
∆ιαπίστωσε ότι µέσω της θαλάσσιας
οδού το Φορτηγό γλυτώνει το κόστος
των καυσίµων, τα διόδια, τις τεράστιες
φθορές (σκεφθείτε ένα όχηµα που κάνει
600 χιλιόµετρα κάθε µέρα) και κυρίως
τα εξοντωτικά πρόστιµα δεκάδων υπηρ-
εσιών που στήνουν εντατικά µπλόκα. 

Αφού στα οδικά δίκτυα είµαστε υπό διωγµό, η Θαλάσ-
σια γραµµή Θα µας προφυλάξει από όλους. 

Από την Πάτρα στην Ελευσίνα γλυτώνουµε αµέσως
400 ευρώ ανά φορτηγό, χώρια φθορές και τα πρόστιµα-
µα εξόντωσης. Επιπλέον έχουµε απόλυτη ασφάλεια,
αφού δεν θα βιώνουµε τροχαία και κλοπές. 

Είµαστε αποφασισµένοι να αλλάξουµε εντελώς περι-
βάλλον» λένε άνθρωποι του κλάδου. Μάλιστα, οι µεταφ-
ορείς έχουν ήδη αποταθεί µε ναυλοµεσίτες και ζητούν
πλοία χωρητικότητά-τας 80 νταλικών, τα οποία Θα µπο-
ρούν να ξεκινούν από τα λιµάνια της Πάτρας και πιθανόν
του Αιγίου κάθε απόγευµα. 

Εξετάζεται η πιθανότητα τουλάχιστον δυο δροµο-
λογίων ανά 24ωρο, υπάρχει δε η σκέψη τα πλοία αυτά
να υπενοικιασθούν από µεταφορικές εταιρείες για πιο
σωστή διαχείριση, περισσότερα δροµολόγια και
µεγαλύτερη ευελιξία στις

Ο κόµπος έφτασε στο κτένι µετά την αποστολή
εγκυκλίου από το Υπουργείο Μεταφορών προς τις Περ-
ιφέρειες και άλλες κατά τόπους διοικητικές αρχές. Η
εγκύκλιος συνιστά άµεση ενεργοποίηση µικτών συνερ-
γείων ελέγχου σε κάθε περιφερειακή ενότητα τις χώρας.

Μέχρι τις 27 Ιουλίου! 0 έλεγχος αφορά τις µεταφορές
επιβατών και προϊόντων µέσω λεωφορείων και φορτ-
ηγών. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, στη χώρα µας παρατ-
ηρείται σηµαντική απόκλιση από τους στόχους της κοι-
νοτικής οδηγίας 2006/22/ΕΚ. κάτι που υπαινίσσεται
χαλαρότητα και ανοχή στην παραβατικότητα ή την αθέτ-
ηση κανονισµών ασφαλείας. Οι έλεγχοι, σύµφωνα µε το
έγγραφο, θα αφορούν τις ώρες οδήγησης, τα διαλείµµα-
τα, τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών και τις εγγρα-
φές του ταχογράφου. 

Αρµόδιοι για τη συγκρότηση των συνεργείων είναι οι
Περιφερειάρχες, που Θα πρέπει να φροντίσουν να οργα-
νωθεί ένα τουλάχιστον συνεργείο ανά ενότητα αρµοδιότ-
ητάς τους.

Τα συνεργεία Θα αποτελούνται από εκπρόσωπο του
υπουργείου Εργασίας και της οικείας επιθεώρησης, της
υπηρεσίας µεταφορών, της Αστυνοµίας αλλά και του
Λιµεναρχείου στα σηµεία όπου υπάρχει σηµαντική εµπο-
ρευµατική δραστηριότητα. Οι µεταφορείς εκτιµούν ότι
τους περιµένουν πρόστιµα, γιατί στις περιπτώσεις αυτές
πάντα «κάτι» αντικανονικό ΒρίσκεταιL

ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»

Τ
η ∆ευτέρα 30 Ιουλίου και ώρα 20:00 µ.µ., θα συνεδριάσει το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπυργου , για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων,
στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, 

Θέµα 1ο :Έγκριση 6ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, οικονοµικού έτους 2018, και τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 2ο :Έγκριση της 2ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού έτους 2018

και της εισηγητικής έκθεσης, της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου (Κ.Ε.∆.Α.).

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Α., κα Σοφία Μαυρίδη
Θέµα 3ο :Έγκριση της Τροποποίησης του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης

έτους 2018, της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.).
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Α., κα Σοφία Μαυρίδη.
Θέµα 4ο :Έγκριση αιτηµάτων χορήγησης Οικονοµικών Ενισχύσεων- Επιχο-

ρηγήσεων.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµ-

πούλας.
Θέµα 5ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τη ∆ευτέρα 30 Ιουλίου και ώρα 20:00 µ.µ. 
ΈΈγγκκρριισσηη  ααιιττηηµµάάττωωνν  χχοορρήήγγηησσηηςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  

ΕΕννιισσχχύύσσεεωωνν--  ΕΕππιιχχοορρηηγγήήσσεεωωνν  σσττοο  ∆∆..ΣΣ..  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Φουντώνει η κόντρα µε το υπουργείο µετά την απαγόρευση
χρήσης της παλαιάς εθνικής Πατρών – Αθηνών
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Π
αρά τις διαδό-
σεις που έχουν
δει το τελευταίο

διάστηµα το φώς της
δηµοσιότητας ο ∆ήµος
Μάνδρας – Ειδυλλίας δια-
βεβαιώνει τους δηµότες
και τους επισκέπτες ότι οι
παραλίες και οι ακτές του
∆ήµου είναι καθαρές και
κατάλληλες για κολύµβηση
και αναψυχή. 

Η φηµολογία περί ακα-
ταλληλότητας των παρα-
λιών του Αλεποχωρίου και
του Πόρτο Γερµενού στον
Άγιο Νικόλαο µόνο ερωτή-
µατα και απορίες για την
σκοπιµότητά τους µπορ-
ούν να εγείρουν,
σηµειώνει σε ανακοίνωσή
της η δηµοτική αρχή .

Από την πλευρά του
∆ήµου και προς αποφυγή
παρεξηγήσεων γνωστο-
ποιούµε  στους πολίτες τα
αποτελέσµατα των µικρο-
βιολογικών αναλύσεων
της δειγµατοληψίας
θαλασσινού νερού που
πραγµατοποίησε ο
Επίσηµος  Φορέας του
Κράτους, το Κεντρικό
Εργαστήριο ∆ηµόσιας Υγείας, σχετικά µε την καταλληλότητα των δειγµάτων και τα
οποία µας διαβιβάστηκαν µε το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 2331/16.07.2018 έγγραφο του
Τµήµατος Υγειονοµικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Περιφέρειας. Ακολουθεί
το σχετικό έγγραφο. 

ΚΚΚΚααααθθθθααααρρρρέέέέςςςς    κκκκααααιιιι    κκκκααααττττάάάάλλλλλλλληηηηλλλλεεεεςςςς    οοοοιιιι    ππππααααρρρρααααλλλλίίίίεεεεςςςς
ττττοοοουυυυ    ∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοουυυυ    ΜΜΜΜάάάάννννδδδδρρρρααααςςςς    ----    ΕΕΕΕιιιιδδδδυυυυλλλλλλλλίίίίααααςςςς....    

AAνναακκοοίίννωωσσηη  δδηηµµοοττιικκήήςς  ααρρχχήήςς::  ΟΟιι  σσυυκκοοφφααννττιικκέέςς  δδιιααδδόόσσεειιςς  δδεενν  θθαα  ππλλήήξξοουυνν
οορριισσµµέέννοουυςς  ααππόό  ττοουυςς  οοµµοορρφφόόττεερροουυςς  ττοουυρριισσττιικκοούύςς  ππρροοοορριισσµµοούύςς  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς
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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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Τ
ο ReStart Greece είναι  µια προσπάθεια δηµιουργικών και
αισιόδοξων ανθρώπων που θέλουν να συµβάλουν τόσο στον
διάλογο όσο και  στην πραγµατική προσπάθεια της αναδ-

ηµιουργίας, της αναγέννησης αλλά ταυτόχρονα και  την αποκατάστα-
ση της αξιοπιστίας της Ελλάδας στη διεθνή κοινότητα.

Τα ιδρυτικά µέλη πιστεύουν βαθύτατα στον ευρωπαϊκό προσα-
νατολισµό της Ελλάδας και  στην ιδέα της ενωµένη Ευρώπης.
Πιστεύουν σε µια Ισχυρή Ελλάδα σε µια Ανθρώπινη Ευρώπη.

Πιστεύουν πως για να γίνουµε ένα σύγχρονο δυτικό κράτος φιλικό
προς τον πολίτη χρειάζεται  µια πολύ συγκεκριµένη πολιτική η
οποία θα αντιµετωπίζει  ταυτόχρονα την πενταπλή κρίση που βιώνο-
υµε : Κρίση οικονοµική-χρηµατοπιστωτική,  ηθική κοινωνική, πολιτι -
σµική, και  πολιτική. ∆ιαφορετικές πτυχές της ίδια όµως κρίσης.

Απευθυνόνται  σε όλους τους πολίτες που συµµετέχουν, αντιδρούν,
προτείνουν, δηµιουργούν και  δρούν.

Απευθυνόνται  στη νέα γενιά που αποτελεί  ένα από τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της χώρας µας.

Απευθυνόνται  σε όλες τις δηµιουργικές δυνάµεις της κοινωνίας
µας, σε όσες και  όσους επιθυµούν να συµβάλουν και  να δράσουν
στην εξέλιξη µιας σύγχρονης, δηµιουργικής και  ευηµερούσας Ελλά-
δας.

Απευθυνόνται  σε όσες και  όσους αγαπούν την Ελλάδα και
πιστεύουν στις δυνατότητές της, στους εντός Ελλάδας, στους Απόδ-
ηµους Έλληνες, στους αλλοδαπούς Φιλέλληνες.

Απευθυνθήκαµε στην Κατερίνα Πιπιλή Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΕΜΠ µε Μεταπτυχιακές Σπουδές, Ενεργή Αρχιτεκτόνισσα και  Συνι -
διοκτήτρια της οικογενειακής Επιχείρησης Evomat ΠΙΠΙΛΗΣ να µας
µιλήσει  για την γυναικεία Επιχειρηµατικότητα. 

Μέσα σε όλο το επιχειρείν που την διέπει  έχει  ασχοληθεί  και  µε
την Πολιτική ως Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής και
η Πρώτη Γυναίκα Γραµµατέας της Περιφερειακής Σύνθεσης. 

Οµιλία Κατερίνας Πιπιλή
«Η επιχειρηµατικότητα λένε κάποιοι  ότι  είναι  ανδρικό προσόν

µόνο. Τα τελευταία χρόνια όµως µε τις κοινωνικές και  οικογενειακές
αλλαγές και  µε την αναβάθµιση του ρόλου της γυναίκας ως ισότιµο

και  ενεργό µέλος της κοινωνίας , το γυναικείο φύλο αποκτά
πεδίο ανάπτυξης και  επέκτασης. 

Τα ΜΜΕ και  η ΕΕ έδωσαν κίνητρα και  πνοή ώστε να
ακµάσει  η γυναικεία επιχειρηµατικότητα. 

Η  γυναίκα λοιπόν τώρα πια διαδραµατίζει  σηµαντικό
ρόλο στην οικονοµία. Οι  πολλές αρετές που την διέπουν και
µε την προσωπική της συµβολή στην οικονοµία λόγο της
εργασίας της , που πολλές φορές τολµώ να αναφέρω ότι
είναι  σκληρότερη κατά δύο φορές δηµιουργεί  πετυχηµένες/
βιώσιµες επιχειρήσεις.

Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα αποτελεί  το 1/3 του
συνόλου όσων εµπλέκονται  σε επιχειρηµατικές δραστηρι -
ότητες.

Αξίζει  να αναφερθεί  ότι  το φεµινιστικό κίνηµα βοήθησε
ώστε  οι  γυναίκες να κατέχουν σηµαντική θέση στον επιχειρ-
ηµατικό κόσµο.

Το 1943 οι  γυναικείες επιχειρήσεις ήταν 18.400 . Το 2000
ήταν 40.000 και  σήµερα 18 χρόνια µετά  65.000. Αντιλαµβάνεστε
όµως  ότι   ανάµεσα στα πάµπολλα προβλήµατα της  ανάπτυξης της
γυναικείας ευέλικτης απασχόλησης είναι   και  η έλλειψη κατάλληλου
επαγγελµατικού προσανατολισµού .

Ίσως  αυτό οφείλεται  και  στην αναποφασιστικότητα µας για
στόχευση και  εστίαση της δράσης µας. Βέβαια , καµία  δουλεία   &
καµία τέχνη ή  ικανότητα  δεν είναι  κάτι  το οποίο γνωρίζαµε από
πάντα .  

Όλα τα πράγµατα µπορούµε να τα µάθουµε και  πρέπει  να
βρίσκουµε την δύναµη να τολµάµε ακόµα & αν όλα είναι  εναντίον µας
, ή όλοι  προσπαθούν να µας πείσουν ότι  δεν  θα πετύχουµε.

Στο ίδιο πλαίσιο της στόχευσης µια οικογενειακής επιχείρησης
που υφίσταται  από το 1948 είναι  και  η δική µου , παράλληλα µε την
αρχιτεκτονική . 

Οικογενειακή επιχείρηση µε δηµιουργό τον πατέρα µου  Αναστά-
σιο Πιπιλή ασβεστοποι ία  µε την πρώτη πανελλαδικά τότε, και
τώρα, αεροστεγή συσκευασία του ασβεστοπολτού & µε δίκτυο δια-
νοµής σε όλη την Νησιωτικής Ελλάδα  & την Στερεά & την Πελοπόν-
νησο.

Η αναγνωρισµένη ποιότητα του ασβέστη µε τις απαραίτητες
πιστοποιήσεις έδωσε το  πράσινο φως για την µεταφορά µέσω
θαλάσσης µε πλοία τύπου General Cargo . Ο ασβεστοπολτός Πιπι -
λής βρίσκεται  σε κάθε καλντερίµι  στα νησιά και  όχι  µόνο.

Η αυτοµατοποίηση του ασβέστη σε αεροστεγές σακί  µε την απα-
ραίτητη υγρασία εντός αυτού και  την καθαρότητα της συσκευασίας,
έδωσαν την δυνατότητα να µεταφερθεί  το εν λόγω προϊόν παντού. Η
Ειδική Επεξεργασία του ασβεστοπολτού έδωσε την ώθηση στην
επιχείρηση µας  διότι  λει τουργεί  συνδυαστικά στο µέγιστο βαθµό η
ποιότητα και  η τιµή.

Παράλληλα το 2000 ξεκίνησε και  ένα νέο παράρτηµα, η Evomat
από τον Κωνσταντίνο Πιπιλή, η ιδέα δηλαδή της παραγωγής δοµικών
αρχιτεκτονικών υλικών υψηλής ποιότητας, µε προσιτή τιµή, µε τις
απαραίτητες πιστοποιήσεις, προσφέροντας σίγουρες και  ξεχωρι-
στές λύσεις.

Σήµερα όµως εδώ στον υπέροχο χώρο του ΤΕΕ θέλω να σας µετα-
φέρω την εµπειρία µου όντας ως ενεργή αρχιτέκτονας αλλά και  ως

συµµέτοχος µε τον αδερφό µου Κωνσταντί νο Πιπιλή στην
επιχείρηση των θεµάτων του επιχειρείν εν µέσω κρίσης,

∆εν θα ήθελα να µεταφέρω πεσιµιστική εικόνα αλλά θα ήθελα να
τονίσω ότι  για όλους εµάς που επιµένουµε Ελλάδα και  µένουµε στην
Χώρα µας για δράση και  επαγγελµατική ανέλιξη, πρέπει  να έχο-
υµε ως βασικό γνώµονα τα εξής : πάθος για δηµιουργία, ποιότητα
σε ότι  προσφέρουµε και  επαγγελµατισµό. Είναι  τρία βασικά-κοµ-
βικά στοιχεία που συνθέτουν ένα επιτυχηµένο κατά την άποψη µου
επιχειρείν.

Ως ενεργή αρχιτέκτονας σε ένα χώρο ίσως γυναικοκρατούµενο
αλλά και  µε δυσκολίες ακόµα και  εκεί  σε επίπεδο εργοταξίου και
προσπάθειας να υπάρξει  ο απαραίτητος σεβασµός όχι  τόσο µόνο
λόγω φύλου αλλά και  γνώσεων του επιστήµονα απέναντι  στην εµπει -
ρία των τεχνι τών, είναι  µία από τις δυσκολίες του χώρου µας.
Βέβαια πάντα το καλύτερο κράµα είναι  εκείνο που συνδυάζει  και  τα
δύο άρτια, αλλά πολλές φορές λόγω και  µόνο φύλλου προσπαθούν
κάποιοι  να υποβιβάσουν τις γνώσεις των επιστηµόνων έναντι
εκείνων που γνωρίζουν την εφαρµογή πολύ καλά.

Πρέπει  να αναφερθώ ότι  είµαι  βραβευµένη αρχιτέκτονας για ένα
έργο µου και  στην όλη την µέχρι  τώρα πορεία µου το Πείσµα µου, ο
Σεβασµός µου προς κάθε πελάτη µου και  η θέληση µου για το
καλύτερο αποτέλεσµα, µε βοήθησαν να ανελιχθώ στους επαγγε-
λµατικούς µου στόχους. Ο σχεδιασµός της Κεντρικής πλατείας
Μεγάρων µε δωρεά από πλευράς µου της µελέτης, και  υλοποίησης
αυτής είναι  ακόµη µια επιβράβευση. Βλέπετε µερικές φορές ίσως
και  τις περισσότερες χρειάζεται  να θυσιάσεις πολλά προκειµένου
να πετύχεις τους στόχους σου.

Παράλληλα , µε την αρχιτεκτονική υπήρξε  πάντα η στόχευση για
την οικογενειακή επιχείρηση να στραφεί   σε αρχιτεκτονικά προϊόν-
τα υψηλών προδιαγραφών και  κοινό στόχο την καινοτοµία, την ποιότ-
ητα και  τον επαγγελµατισµό.

Βέβαια σε µία Ελλάδα που η γραφειοκρατία µας ταλαιπωρεί ,
πρέπει  να µεταφέρουµε άµεσα  το µήνυµα προς την κεντρική
∆ιοίκηση ότι  επιτέλους βοηθήστε τις επιχειρήσεις να ανελιχθούν
στα ιδία κεφάλαια τους αλλά µε την βοήθεια και  του Κράτους. Συνά-
µα να επιδοτηθούν ουσιαστικά και  όχι  φαινοµενικά όπως συµβαίνει
στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα προγράµµατα. Πάντα όµως εµείς οι  επιχειρ-
ηµατίες σε κάθε τοµέα πρέπει  να επιδεικνύουµε επαγγελµατισµό
γιατί  ο πελάτης µας το έχει  ανάγκη. Η πληροφόρηση του από τα δια-
δικτυακά µέσα είναι  χαοτική , εµείς όµως πρέπει  να του δείξουµε
αφενός το σωστό δρόµο αφετέρου να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη
του δικαιωµατικά.

Η ενασχόληση µου και  µε τα κοινά µου απέδειξε πόσο σωστή
ήµουν στην άποψη ότι  οι  Πολιτικοί  µας πρέπει  να έχουν άποψη της
πραγµατικότητας , της ενεργού δράσης και  του τι  συµβαίνει  εκεί
έξω ώστε να µπορούν αν βοηθήσουν αποτελεσµατικά. Η Ελλάδα
έχει  ανάγκη από αποδοτικούς ανθρώπους µε τεχνογνωσία και  όχι
στρουθοκαµηλισµούς απλά για να επιδείξουν ότι  κάτι  κανούν. 

Έχω συνεχώς επαφές λόγω των εξαγωγών µας µε άλλες χώρες
και  κάνω συνεχώς συγκρίσεις επί  πράξης.

Εµείς ως εταιρεία εξάγουµε σε Βέλγιο, Κύπρο, Γερµανία και
Βοστώνη και  διαπιστώνουµε ακατάπαυστα ότι  ο επαγγελµατισµός
σε συνδυασµό µε την ποιότητα και  την καινοτοµία επιβραβεύεται
συνεχώς. 

Εν κατακλείδι  αγαπητές Γυναίκες µην φοβάστε να τολµήσετε µε
ότι  θελήσετε απλά πιστέψτε το και  κάντε το όσο καλύτερα µπορείτε.
Αυτά  ήθελα να πω λοιπόν στην σηµερινή µου οµιλία και  σας ευχα-
ριστώ που µε ακούσατε.»

ReStart Greece: Οµιλία της Κατερίνας Πιπιλή Αρχιτέκτων 
Μηχανικός ΕΜΠ για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα 

ΚΕΕΛΠΝΟ: Κάλεσµα για εθελοντές 
όλων των ειδικοτήτων για 
τους πληγέντες στο Μάτι

Τ
η δηµιουργία δικτύου εθελον τών  όλων  των  ειδι-
κοτήτων , για τη στήριξη των  πληγέν των  και
την  αποκατάσταση της λειτουργίας στο Μάτι

επισηµαίν ει µε αν ακοίν ωσή του το Σωµατείο Εργαζο-
µέν ων  του Κέν τρου Ελέγχ ου και Πρόληψης Νοσηµά-
των  (ΚΕΕΛΠΝΟ).

Στο πλαίσιο αυτό, όποιος πολίτης επιθυµεί ν α προ-
σφέρει εθελον τικά τις υπηρεσίες του, είτε ν α απε-
υθύν εται στο Σωµατείο Εργαζοµέν ων  του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., επί της οδού Αγράφων  3-5 στο Μαρ-
ούσι, προκειµέν ου ν α δηλώσει τα στοιχ εία του και την
ιδιότητά του, είτε εν αλλακτικά ν α αποστείλει τα σχ ετι-
κά στοιχ εία στο ηλεκτρον ικό ταχ υδροµείου: soma-
tiosekeel@gmail.com.

Οι σχ ετικές λίστες που θα καταρτιστούν , θα προω-
θηθούν  στις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου Ραφήν ας,
σηµειών ει το Σωµατείο εν ηµερών ον τας επίσης ότι
σύµφων α µε εν ηµέρωση του δήµου Ραφήν ας, «προς
ώρας έχ ουν  καλυφθεί οι πρώτες αν άγκες σε τρόφιµα,
φάρµακα και ρουχ ισµό»

ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΗΗ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΗΗ  ∆∆ΟΟΣΣΗΗ
Φορολογικές δηλώσεις: 
Παράταση µέχρι το τέλος Ιουλίου
Την παράταση της προθεσµίας υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Ιουλίου, αποφ-
άσισε το υπουργείο Οικονοµικών.

Για τις πληγείσες περιοχές, η προθεσµία παρα-

τείνεται έως τις 30/9 ενώ αναµένονται οι σχετικές
ανακοινώσεις.

Σηµειώνεται ότι η προθεσµία για την καταβολή
της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήµατος είναι
στις 31 Ιουλίου. 

Την ολιγοήµερη παράταση είχαν ζητήσει το Οικο-
νοµικό Επιµελητήριο και σύλλογοι λογιστών, δια-
µαρτυρόµενοι για αρρυθµίες στο taxis ακόµη και
τα σαββατοκύριακα.



«Οι  συνθήκες ήταν ι δι αί τερες
και  σί γουρα οι  υψηλές τι µές
των ρι πών αέρα δηµι ούργ-
ησαν τι ς προϋποθέσει ς γι α
την ταχύτατη επέκταση και
εξάπλωση της φωτι άς», δήλω-
σε ο δι ευθυντής του Εθνι κού
Αστεροσκοπεί ου Αθηνών
(ΕΑΑ), καθηγητής Αστρο-
νοµί ας του ΑΠΘ, Μανώλης
Πλει ώνης στον ραδι οφωνι κό
σταθµό του Αθηναϊ κού – Μακε-
δονι κού Πρακτορεί ου Ει δή-
σεων «Πρακτορεί ο 104,9 FM»,
σχετι κά µε την ταχύτητα των
ανέµων, που κατέγραψε τη
∆ευτέρα το δί κτυο των 48
µετεωρολογι κών σταθµών στη
Αττι κή.
«Καταµετρήσαµε τι ς ρι πές,

που υπήρχαν στην ευρύτερη
περι οχή και  αυτό που εί δαµε
όταν κάναµε την ανάλυση δεδο-
µένων ήταν οι  πραγµατι κά
υψηλές οι  τι µές των ρι πών του
αέρα.
Σε κάποιους από τους

σταθµούς µας, στον Ισθµό,
στο Καπαρέλλι Βοιωτίας,
στην Πάρνηθα, στην Πεν-
τέλη, στα Άνω Λιόσια και
στον Νέο Κόσµο οι ριπές
αυτές ήταν οι µεγαλύτερες
που έχουν καταγραφεί τα
τελευταία οκτώ χρόνια, που
έχουµε σταθµούς στις περ-
ιοχές αυτές. 

Μπορεί  να εί ναι  και  γι α
µεγαλύτερο δι άστηµα οι
µεγαλύτερες, απλώς δεν έχο-
υµε σταθµούς παραπάνω
από 8 χρόνι α στι ς περι οχές
αυτές», γνωστοποί ησε ο κ.
Πλει ώνης.
Όπως εξήγησε, επρόκει το

γι α συνθήκες «αρκετά ι δι αί τε-
ρες, καθώς υπήρχαν θυελ-
λώδει ς δυτι κοί - βορει οδυτι κοί
άνεµοι  στην ανατολι κή Στερεά
γενι κότερα και  στην Αττι κή και
κράτησαν γι α ένα πολύ µεγά-
λο χρονι κό δι άστηµα –από τι ς
12 το πρωί  µέχρι  τι ς 10 το
βράδυ».
«Οι  άνεµοι  ήταν θυελλώδει ς.

Ο µέσος άνεµος ήταν περί που
στα 65 χι λι όµετρα την ώρα -
δεν µετράµε στο έδαφος σε
µποφόρ, αλλά η αντι στοι χί α
θα ήταν 7 µποφόρ κατά µέσο
όρο- όµως, το χαρακτηρι στι κό
που εί χαν αυτοί  οι  άνεµοι  ήταν
ότι  εί χαν πάρα πολλές ρι πές,
δυνατές ρι πές που φτάνανε
µέχρι  τα 120 χι λι όµετρα –η
αντι στοι χί α σε µποφόρ εί ναι
12. Οι  ρι πές εί ναι  στι γµι αί ες,
αλλά εί ναι  αυτές που κάνουν
και  τη ζηµι ά, αυτές που
δηµι ουργούν συνθήκες εξάπ-
λωσης», πρόσθεσε.
Σε ό,τι  αφορά τη δυνατότητα

πρόβλεψης των ρι πών του
ανέµου ο καθηγητής δι ευκρί νι

σε ότι  «γενι κότερα το ανεµο-
λογι κό πεδί ο έχει  δυνατότητα
να κάνει  κάποι ες βασι κές
προβλέψει ς, αλλά πι ο πολύ
γι α τον µέσο άνεµο». «Ξέραµε
ότι  θα υπήρχαν υψηλοί  άνεµοι
και  αυτό θα το ξέρανε -αν
εί ναι  εµπρησµοί , όµως, δεν
µπορώ να αποφανθώ εγώ γι ’
αυτό- και  οι  πι θανοί  εµπρη-
στές, ότι  θα υπήρχαν πολύ
υψηλοί  θυελλώδει ς άνεµοι »,
εί πε.
Ο κ. Πλει ώνης αναφέρθηκε

στα προγράµµατα πρόγνω-
σης, καταγραφής και  παρα-
κολούθησης των πυρκαγι ών
και  φυσι κών καταστροφών
που υλοποι εί  το Εθνι κό Αστε-
ροσκοπεί ο. Στην Κι νέτα εφα-
ρµόστηκε πι λοτι κά εξει δι κε-
υµένο σύστηµα πρόγνωσης
εξάπλωσης πυρκαγι ών, που
αναπτύσσει  το ΕΑΑ σε συνερ-
γασί α µε τον Τοµέα Φυσι κής
Περι βάλλοντος του ΕΚΠΑ.
«Εί δαµε ότι  ήταν µί α πολύ

καλή αποτύπωση της εξέλι ξης
της φωτι άς, προέβλεψε την
εξέλι ξη της φωτι άς στην Κι νέ-
τα, έτσι  όπως καταγράφηκε
σε πραγµατι κό χρόνο», εί πε ο
κ. Πλει ώνης, δι ευκρι νί ζοντας
ότι  όταν το πρόγραµµα γί νει
επι χει ρησι ακό και  πι στοποι -
ηθεί , «µέσα στο επόµενο
εξάµηνο θα το παραδώσουµε 

στην Πολι τεί α γι α να το χρη-
σι µοποι ήσει , να µπορεί  κάθε
φορά να δει  προς τα πού
πηγαί νει , πού προβλέπεται
να πάει  η φωτι ά, ώστε να δι α-
τάξει  τι ς δυνάµει ς της αναλό-
γως».Περαι τέρω αναφέρθηκε
στην επι χει ρησι ακή υπηρ-
εσί α χρήσης δορυφορι κών
ει κόνων γι α την ανί χνευση,
παρακολούθηση και  καταγρ-
αφή των δασι κών πυρκαγι ών
FireHub. «Ήδη συνεργαζόµα-
στε µε το Κέντρο ∆ι αχεί ρι σης
φυσι κών καταστροφών της
Πυροσβεστι κής. 
Η εφαρµογή βασί ζεται  στην

δορυφορι κή τηλεπι σκόπηση,
έχουµε το Κέντρο µας πάνω
στην Πεντέλη, δεχόµαστε δεδο-
µένα από πολλούς δορυφόρο-
υς, γι α µερι κούς από τους
οποί ους εί µαστε εµεί ς οι
κύρι οι  πάροχοι  αυτών των
δεδοµένων, τα οποί α αναλύο-
υµε και  µπορούµε και  παρα-
κολουθούµε όλη την Ελληνι κή
επι κράτει α ανά 5 λεπτά, γι α
να εντοπί σουµε εστί ες πυρ-
καγι ών. Μπορούµε να τι ς
εντοπί σουµε, ενηµερώνεται  η
Πυροσβεστι κή, η οποί α έχει
ήδη στο Κέντρο Επι χει ρήσεών
µι α οθόνη µε τα αποτελέσµα-
τα αυτής της δι αδι κασί ας,
µπορεί  και  βλέπει  πού ξεκι -
νάνε φωτι ές», ανέφερε.

12-θριάσιο Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                
∆ΗΜΟΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ελευσίνα , 24/ 07 /2018    
Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.:  9976   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» προϋπολο-
γισµού 120.000,00€ συµπερι-

λαµβανοµένου ΦΠΑ 24%

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ενδεικτικού προϋ-
πολογισµού 120.000,00€ συµπερ-
ιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την
υλοποίηση της εργασίας
«Συντήρηση & Επισκευή Παιδικών
Χαρών»   µε κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά
µόνο βάσει της τιµής ( χαµηλότερη
τιµή ) για το σύνολο του προϋπο-
λογισµού της µε αρ. 45/2018
τεχνικής έκθεσης του ∆ήµου Ελευ-
σίνας, που συνέταξε η ∆/νση Καθ-
αριότητας, Ανακύκλωσης, Περι-
βάλλοντος & Πρασίνου,   και απο-
τελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµα-
τοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρ-
µας του Εθνικού Συστήµατος

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων ( Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος.  
Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης
υποβολής των προσφορών  21/
08  /2018  και ώρα: 07:00 
Καταληκτική ηµεροµηνία και
ώρα υποβολής των προσφο-
ρών:  28 / 08 /2018  και
ώρα:15:00.

Η χρονική περίοδος εκτέλεσης
των εργασιών υπολογίζεται από
την υπογραφή της σύµβασης
µέχρι εξαντλήσεως όλων των
ποσοτήτων   του ενδεικτικού προϋ-
πολογισµού έτους 2018 και 2019.

Στον διαγωνισµό γίνονται
δεκτά φυσικά ή  νοµικά πρόσωπα
ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις
των ανωτέρω φυσικών ή νοµικών
προσώπων.

Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζε-

ται στο ποσοστό 2% της προϋπο-
λογισµένης δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α. ήτοι 1.935,48€.
Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ & στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) .  
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης
µε τα συνηµµένα µέρη της (σε
ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του δήµου
στο link :http://
www.eleusina.gr/diag_diak.aspx?
sflang=el. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ  

ΓΑΜ ΟΣ
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΙΑΚΟΥΡΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ 

ΓΑΜ ΟΣ
Ο ΜΑΝΙΑ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΟΥΓΚΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΜΑΖΜΑΝΙ∆Η ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΡΑΒΖΙΛΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΦΙΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ
ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Μ. Πλειώνης: Οι ριπές ανέµων 120 χλµ/ώρα οι 
υψηλότερες που έχουν καταγραφεί στην Αττική
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Ν. Βούτσης: ∆έκα εκατ. ευρώ για τους
πληγέντες και εφάπαξ βοήθηµα σε
παιδιά που έχασαν τους γονείς τους

Μ
έτρα για τη στήριξη των  πληγέν των  από τις
πυρκαγιές στην  Αν ατολική Αττική, αποφάσισε
οµόφων α η ∆ιάσκεψη των  Προέδρων  της Βου-

λής.
Πρώτο µέτρο θα είν αι η διάθεση ποσού ύψους 10

εκατ. ευρώ από τα αποθεµατικά της Βουλής στον
Ειδικό Λογαριασµό που άν οιξε η πολιτεία για τη στήρ-
ιξη των  πληγέν των .

∆εύτερο µέτρο θα είν αι η χ ορήγηση εφάπαξ βοηθή-
µατος στα παιδιά των  πυρόπληκτων  περιοχ ών  που
άλλαξε βίαια το οικογεν ειακό τους στάτους µετά την
αν είπωτη τραγωδία.

«Ό,τι µας ζητηθεί θα είµαστε εδώ» δήλωσε ο πρόε-
δρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, εν ηµερών ον τας
τους κοιν οβουλευτικούς συν τάκτες αµέσως µετά τη
∆ιάσκεψη των  Προέδρων  της Βουλής, για την  οµόθυµη
απόφαση της, όπως είπε, «στο πλαίσιο της αυτον όη-
της έν δειξης αλληλεγγύης και συµπαράστασης προς
τους εκατον τάδες συµπολίτες µας που επλήγησαν
από την  αν είπωτη καταστροφή».

Ο κ. Βούτσης διευκρίν ισε ότι, το ύψους του βοηθή-
µατος που θα καταβληθεί στα παιδιά που έχ ασαν  τους
γον είς τους, και εν δεχ οµέν ως και άλλα µέτρα που θα
χ ρειαστούν  για την  εν ίσχ υση των  πληγέν των  θα
συγκεκριµεν οποιηθούν , µόλις ολοκληρωθούν  από τις
αρµόδιες υπηρεσίες οι έλεγχ οι και η καταγραφή των
υλικών  ζηµιών  και θα υπάρχ ει πλήρης εικόν α.

«Αφού υπάρξει ακριβής καταγραφή από τις αρµόδιες
υπηρεσίες για την  κατάσταση των  οικογεν ειών  που
έχ ουν  πληγεί, θα συγκροτηθεί ειδική επιτροπή µε τη
συµµετοχ ή διοικητικών  υπαλλήλων  της Βουλής και
εκπροσώπους των  αρµόδιων  υπηρεσιών  για την  Προ-
στασία του Πολίτη, ώστε ν α δοθεί το ειδικό βοήθηµα
προς όλα τα παιδιά, που µε τον  έν α ή άλλο τρόπο
έχ ουν  αλλάξει ξαφν ικά και τραγικά οι ζωές τους από
την  τροµακτική καταστροφή», τόν ισε ο πρόεδρος της
Βουλής.

Παράλληλα, διευκρίν ισε ότι για τη συγκεκριµέν η αυτή
περίπτωση των  παιδιών , ο Καν ον ισµός της Βουλής
δεν  δίν ει το δικαίωµα για διαχ ρον ική στήριξη τους,
όπως προβλέπεται για παιδιά που έχ ασαν  τους γον είς
τους κατά την  τέλεση των  καθηκόν των  τους και η
Βουλή αν αλαµβάν ει τις σπουδές τους.

«Θα είν αι µια πολύ ικαν οποιητική εφάπαξ βοήθεια
στο λογαριασµό κάθε παιδιού που θα χ ρειάζεται υπο-
στήριξη είτε για τις σπουδές του είτε για τους µελλον τι-
κούς όρους της ζωής του» επεσήµαν ε ο κ. Βούτσης.

Ακόµα, ο πρόεδρος της Βουλής αν έφερε ότι το
Σεπτέµβριο θα πραγµατοποιηθεί στο Γ΄ θεριν ό Τµήµα
της Βουλής ειδική συν εδρίαση της ∆ιαρκούς Επιτρο-
πής Εσωτερικών  και ∆ικαιοσύν ης, όπου θα κληθούν
φορείς αρµόδιοι για τα θέµατα πολιτικής προστασίας,
ώστε ν α παρθούν  πρωτοβουλίες για την  έγκαιρη αν τι-
µετώπιση τους.

Εθελοντές µηχανικοί στην καταγραφή των ζηµιών από τις πυρκαγιές

Το Τεχ ν ικό Επιµελητήριο
Ελλάδας από την  πρώτη
ηµέρα της τραγωδίας που

έπληξε την  Αττική εξέφρασε τη
θλίψη του τεχ ν ικού κόσµου της
χ ώρας και εξεδήλωσε διαθεσιµότ-
ητα για συν δροµή µε κλιµάκια
µηχ αν ικών  σε όλες τις αν αγκαίες
εν έργειες της Κεν τρικής ∆ιοίκησης
και των  ΟΤΑ, µε επιστολές του
Προέδρου του Γιώργου Στασιν ού
προς τις αρµόδιες κρατικές Υπηρ-
εσίες (Υπουργείο Υποδοµών ,
Υπουργείο Εσωτερικών , Γεν ική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας)
και την  Αυτοδιοίκηση.

Ήδη, πολλοί εθελον τές µηχ αν ικοί συν δράµουν  τα αρµόδια κλιµάκια που βρίσκον ται στις πληγείσες περιοχ ές.
Όµως, καθώς οι αν άγκες είν αι µεγάλες και οι εργασίες πρέπει ν α ολοκληρωθούν  το ταχ ύτερο δυν ατόν , ζητείται η
συν δροµή κάθε διαθέσιµου µηχ αν ικού για την  καταγραφή των  ζηµιών  από τις πυρκαγιές που έπληξαν  την  Αττι-
κή.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΕ απευθύν ει κάλεσµα προς κάθε διαθέσιµο µηχ αν ικό ν α επιδείξει έµπρακτη αλληλεγ-
γύη προς τους δοκιµαζόµεν ους συν αν θρώπους µας, δηλών ον τας συµµετοχ ή και διαθεσιµότητα στα συν εργεία
εθελον τών  που συγκροτούν ται προς αρωγή των  υπηρεσιών  της Αυτοδιοίκησης και του Κράτους στις πληγείσες
περιοχ ές.

Το ΤΕΕ θα συν τον ίσει το εγχ είρηµα κατευθύν ον τας τους εθελον τές µηχ αν ικούς στις υπηρεσίες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και της Κεν τρικής ∆ιοίκησης που θα ζητήσουν  τη στελέχ ωση των  αν τίστοιχ ων  κλιµακίων .

Οι Μηχ αν ικοί µπορούν  ν α εκδηλώσουν  το εν διαφέρουν  τους στη φόρµα που υπάρχ ει στην  ιστοσελίδα του
ΤΕΕ, συµπληρών ον τας βασικά στοιχ εία επικοιν ων ίας και δηλών ον τας τη διαθεσιµότητά τους:

Σε ακινησία τα ΙΧ λόγω ακριβής βενζίνηςΣε ακινησία τα ΙΧ λόγω ακριβής βενζίνης
Μειώθηκε η κατανάλωση αµόλυβδης σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αποκαλυπτικά είν αι τα στοιχ εία της ΕΛΣΤΑΤ σύµφων α µε τα οποία οι καταν αλωτές περιορίζουν  τόσο τις µετα-
κιν ήσεις µε τα αυτοκίν ητα τους όσο και το πετρέλαιο θέρµαν σης στα σπίτια τους.

Σύµφων α µε τα στοιχ εία, που έδωσε στη δηµοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, η συν ολική καταν άλωση διαµορφώθηκε
πέρυσι σε 7.186.497 µετρικούς τόν ους έν αν τι 7.272.582 µετρικών  τόν ων  το 2016.

Τα επιµέρους στοιχ εία δείχ ν ουν  µεγάλη µείωση στην  καταν άλωση της βεν ζίν ης σούπερ, πτώση στην  κατα-
ν άλωση αµόλυβδης βεν ζίν ης κατά 3,5% και πετρελαίου θέρµαν σης κατά 2,3%. Στον  αν τίποδα, σηµειώθηκε
αύξηση στις ακόλουθες κατηγορίες πετρελαιοειδών : βεν ζίν η σούπερ αµόλυβδη 98/100 (5,6%), υγραέριο (1,7%)
και πετρέλαιο κίν ησης (0,1%). Η καταν άλωση των  κατηγοριών  µαζούτ χ αµηλού θείου και µαζούτ υψηλού θείου
αν ήλθε αν τίστοιχ α σε 371.730 και 155.168 µετρικούς τόν ους.

Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν  τη µεγαλύτερη καταν άλωση είν αι η Αττική και η Κεν τρική Μακεδον ία και
ακολουθούν  οι περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοπον ν ήσου, Αν ατολικής
Μακεδον ίας και Θράκης, Κρήτης, Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου και ∆υτικής Μακεδον ίας. Στον  αν τίποδα η χ αµηλότε-
ρη καταν άλωση παρατηρείται στις περιφέρειες των  Ιον ίων  Νήσων  και του Βορείου Αιγαίου.
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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

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

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>>.

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

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ
ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ
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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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Ε
πικίνδυνες ή προσωρινά ακα-
τάλληλες για χρήση είναι περισ-
σότερες από τις µισές κατοικίες

που ελέγχθηκαν την Τετάρτη στις πυρ-
όπληκτες περιοχές της Ανατολικής Αττι-
κής. 

Οι αυτοψίες που διενεργούν οι µηχα-
νικοί του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών στις περιοχές που επλήγ-
ησαν βάναυσα από τις πυρκαγιές της
περασµένης ∆ευτέρας ξεκίνησαν την
Τρίτη.

Την Τετάρτη συνέδραµαν στις ∆ηµο-
τικές Κοινότητες Μάτι και Νέος Βουτζάς
του ∆ήµου Μαραθώνα, καθώς και στον
∆ήµο Ραφήνας – Πικερµίου, συνολικά
184 µηχανικοί του υπουργείου. 

Ωστόσο έως και σήµερα Παρασκευή
ο αριθµός αυτός έχει αυξηθεί, αφού
επιπλέον µηχανικοί του υπουργείου

και εποπτευόµενων φορέων
έχουν µεταβεί για τον ίδιο λόγο
σε ∆υτική Αττική και
Κορινθία.Σύµφωνα µε το ηµερή-
σιο στατιστικό δελτίο αυτοψιών,
στο ∆ήµο Μαραθώνα ελέγχθηκαν
406 κατοικίες, εκ των οποίων
133 χαρακτηρίζονται κόκκινες και
ακόµη 133 κίτρινες. Σε Ραφήνα
και Πικέρµι, από τις 314 κατοικίες
οι 78 είναι επικίνδυνες και ακόµη
101 είναι προσωρινά τουλάχι-
στον ακατάλληλες.

Επίσης, σε συνεργασία µε την
Περιφέρεια Αττικής, µεταφέρθη-
καν περισσότερα από 125 κατε-
στραµµένα από την πυρκαγιά
αυτοκίνητα, για να ελευθερωθούν
οι κλεισµένοι δρόµοι στο Μάτι
του ∆ήµου Μαραθώνα.

Α
διευκρίνιστος παραµένει ο
αριθµός των αγνοούµενων
από τις φονικές πυρκαγιές,

την ώρα που η µακάβρια λίστα
δυστυχώς µεγαλώνει . Ώρες
θλίψης , πόνου και  αγωνίας πάνω
στα αποκαΐδια από την πύρινη
λαίλαπα για δεκάδες ανθρώπους,
οι οποίοι δεν έχουν δώσει σηµεία
ζωής στην ανατολική Αττική. Πληρ-
οφορίες µιλούν για δεκάδες άτοµα,
τα οποία εξακολουθούν να αγνο-
ούνται.Η Πυροσβεστική Υπηρεσία,
πάντως, απευθύνει έκκληση στους
πολίτες, να τηλεφωνούν στο «199»
και να δηλώνουν τα στοιχεία των
αγνοούµενων.

Την ίδια ώρα κυκλο-
φορεί στο διαδίκτυο
µια ανοιχτή ψηφιακή
βάση δεδοµένων για
τους αγνοούµενους
από τις φονικές πυρ-
καγιές.Στη βάση αυτή,
µπορεί ο καθένας να
ανεβάσει µια φωτογρ-
αφία του δικού του
ανθρώπου που αναζ-
ητά  στην ανατολική
Αττική. 

Στην βάση αυτή έως
τώρα υπάρχουν
περίπου 40 άτοµα
που αναζητούνται .

ΟΟλλυυµµππίίαα  ΟΟδδόόςς::  
ΑΑνναασσττοολλήή  εείίσσππρρααξξηηςς  ππλλεευυρριικκώώνν  
δδιιοοδδίίωωνν  σσττηηνν  ΠΠάάχχηη  ΜΜεεγγάάρρωωνν

Σε συµπαράσταση των κατοίκων του
οικισµού Κινέτα, που επλήγη από την
χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά, η
Ολυµπία Οδός θα παραµείνει σε ανα-
στολή είσπραξης διοδίων στους πλε-
υρικούς σταθµούς Πάχης Μεγάρων
έως την Τρίτη 31 Ιουλίου σε µια προ-
σπάθεια να διευκολύνει τη µετακίνησή
τους από και προς το κέντρο του
∆ήµου Μεγαρέων.

Ακατάλληλες για χρήση οι µισές και πλέον κατοικίες που
ελέγχθηκαν τις πρώτες µέρες στις πυρόπληκτες περιοχές

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ.
ΑΓΝΩΣΤΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΣ. ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΟΚ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 


