
A.Ποια είναι η εξέλιξη - εκτέλεση Έργων Τριτεύοντος ∆ικτύου Αποχέτευσης
(συνδέσεων) στον ∆ήµο µέχρι σήµερα?

B.Τι γίνεται µε την αποχέτευση στην περιοχή << ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ >> ?

ΕΕρρωωττήήµµαατταα  πποουυ  θθέέττοουυνν  οοιι  δδηηµµόόττεεςς  
σσττηηνν  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ααρρχχήή  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

 ΚΡΟΥΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΚΕΕΛΠΝΟ: 22 κρούσµατα από τον ιό 

του ∆υτικού Νείλου - 9 νοσηλεύονται σε ΜΕΘ

ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Ο ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

«Φιλό∆ηµος «Φιλό∆ηµος IIII»: Εντάξεις Πράξεων  6,8 εκ. €»: Εντάξεις Πράξεων  6,8 εκ. €
για τη συντήρηση σχολείωνγια τη συντήρηση σχολείων

Υπενθύµιση στους ιδιοκτήτες οικοπέδων για
αποψίλωση και καθαρισµό των ξερών χόρτων 
 Γιάννα Κριεκούκη: «Η πρόληψη και η συνεργασία φορέων και πολιτών 
είναι βασικοί παράγοντες για την αποφυγή των κινδύνων των πυρκαγιών 

και πάντα στο πλαίσιο εφαρµογής του νόµου» 

Κώστας Συνολάκης: Κώστας Συνολάκης: 
Πρέπει να υπάρχουν σχέδια εκκένωσης και οδοί

διαφυγής σε κάθε ελληνικό ∆ήµο. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239

ΜΜιιαα  εεββδδοοµµάάδδαα
µµεεττάά  οο  ΤΤσσίίππρρααςς

σσττοο  ΜΜάάττιι
Επίσκεψη  ‘’αστραπή’’ 

στις 8:00 το πρωί για να
µην έρθει αντιµέτωπος µε

την οργή του κόσµου 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Ε
λάχ ιστη ώρα φαίν εται πως κράτησε η επίσκεψη του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Μάτι ο οποίος πήγε,
είδε έν α µέρος από την  καταστροφή που άφησε πίσω

της η φον ική πυρκαγιά και έφυγε σε χ ρόν ο ρεκόρ προκειµέν ου
ν α µη γίν ει δέκτης της λαϊκής οργής από τους κατοίκους της

Αν ατολικής Αττικής.Ο πρωθυπουργός αποφάσισε ν α επισκεφτεί τις πληγείσες περιοχ ές υπό άκρα µυστικότητα
και έχ ον τας µόν ο µαζί του µόν ο µία κάµερα της ΕΡΤ η οποία  θα µετέδιδε µετά τα πλάν α.

Σύµφων α µε αστυν οµικό που µίλησε στο in.gr, ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε για ελάχ ιστα λεπτά τις πληγείσες
περιοχ ές στην  Αν ατολική Αττική χ ωρίς ν α γίν ει αν τιληπτός από τους κατοίκους και αποχ ώρησε.

Ο Αλέξης Τσίπρας, σύµφων α µε τις ίδιες πληροφορίες,  συν οµίλησε για λίγα λεπτά της ώρας µε κλιµάκια της Πυρ-
οσβεστικής και του Στρατού που βρίσκον ται στην  περιοχ ή, καθώς και µε µηχ αν ικούς που κάν ουν  την  καταγρ-
αφή των  κτιρίων  που έχ ουν  υποστεί ζηµιές.

Σύµφων α µε τηλεγράφηµα του ΑΠΕ, η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην  περιοχ ή κράτησε µία ώρα και εκτός
εκτός από τους µηχ αν ικούς και τους εργαζόµεν ους που παραµέν ουν  στην  περιοχ ή, συν οµίλησε και µε πολίτες.
Ωστόσο, η επίσκεψή του δεν  µεταδόθηκε ζων ταν ά  από την  κρατική τηλεόραση ούτε είχ ε προαν αγγελθεί για προ-
φαν είς λόγους.

Το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού µε ν εότερη αν ακοίν ωση και αφού αποχ ώρησε ο Αλέξης Τσίπρας από το
σηµείο, αν αφέρει ότι  επισκέφτηκε την  Αργυρή Ακτή, το Ρέµα στο Κόκκιν ο Λιµαν άκι, αλλά και το Συν τον ιστικό
Κέν τρο της Πυροσβεστικής και του Στρατού στο Λεωφορείο Όλυµπος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο πρωθυπουργός συν οµίλησε µε πολίτες, πυροσβέστες και στρατιώτες, εν ώ
εν ηµερώθηκε για την  κατάσταση από τον  υπαρχ ηγό της Πυροσβεστικής, κ. Αν αγν ωστάκη, αλλά και τους µηχ α-
ν ικούς του Υπουργείου Υποδοµών , που βρίσκον ται στο πεδίο, όπως σηµειών εται στην  αν ακοίν ωση.

Αποφάσισε µε... καθυστέρηση 
Ο Αλέξης Τσίπρας, µία εβδοµάδα µετά την  έν αρξη της φον ικής πυρκαγιάς αλλά και µετά τις σοβαρότατες καταγ-

γελίες για την  κυβέρν ηση µε τις οποίες επιβεβαιών εται ότι γν ώριζαν  ότι υπήρχ αν  ν εκροί όταν  έγιν ε η σύσκεψη
του Συν τον ιστικού το βράδυ της ∆ευτέρας παρουσία του πρωθυπουργού αποφάσισε ν α βρεθεί στις πληγείσες
περιοχ ές. Μία επίσκεψη που οργαν ώθηκε υπό άκρα µυστικότητα προκειµέν ου ν α µην  κιν ητοποιηθούν  όσοι
κάτοικοι έχ ουν  αποµείν ει στην  περιοχ ή προσπαθών τας ν α σώσουν  ότι απέµειν ε από τα σπίτια τους και ν α µην
επαν αληφθούν  οι σκην ές µε τη λαϊκή οργή του κόσµου που δέχ θηκε ο συγκυβερν ήτης Πάν ος Καµµέν ος.

Με τον  τρόπο που κιν ήθηκε ο πρωθυπουργός στις πληγείσες περιοχ ές, είν αι προφαν ής η αγων ία του ν α µην
έρθει αν τιµέτωπος µε την  οργή του κόσµου για τα λάθη και τις παραλείψεις στο επιχ ειρησιακό κοµµάτι της
επιχ είρησης για την  αποµάκρυν ση των  κατοίκων  που είχ αν  εγκλωβιστεί στην  Αν ατολική Αττική.

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

���������

2-θριάσιο Τρίτη 31 Ιουλίου 2018   

Ασπρόπυργος

Συµεωνίδου Νίνα Κ. Θρασυβούλου & Αγίου
Σπυρίδωνος, 2155453833

Ελευσίνα
Παππά Ιωάννα Κ. 

Νέζη Νικολάου 44, 2105547707
Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258

Αχαρν ές
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Φιλαδελφείας

237-239, Αχαρν ές - Κόκκιν ος Μύλος,
2102316737

Χαιδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον

Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής,  - ∆άσος, 12462,
2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια . Η θερµοκρασία από

24 έως 34 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευδόκιµος, Ευδόκιµη

Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα,
Φρειδερίκος, Φρειδερίκη

ΌΌµµιιλλοοςς  EEuunniiccee::  ΤΤοο  ππρρώώττοο  εελλλληηννιικκόό
εερργγοοσσττάάσσιιοο  κκαατταασσκκεευυήήςς  ααννεεµµοογγεενν--

ννηηττρριιώώνν  σσττηη  ΜΜάάννδδρραα
Ξεκίνησε τη λειτουργία

του πρώτου ελληνι-
κού εργοστασίου

κατασκευής ανεµογεννητριών
στη Μάνδρα Αττικής, στο
πλαίσιο του πρότζεκτ για
ενίσχυση των ανανεώσιµων
πηγών και της αποκεντρωµέν-
ης παραγωγής ενέργειας.

Το εργοστάσιο ανήκει στον
όµιλο Eunice, που έχει επίσης
την ευθύνη ανάπτυξης και λει-
τουργίας του πρωτοποριακού
έργου TILOS, το οποίο
συνδυάζει ανανεώσιµες πηγές
(αιολικά, φωτοβολταϊκά) µε
αποθήκευση ενέργειας (µπα-
ταρίες) για την µέγιστη κάλυψη
των αναγκών της Τήλου σε
ηλεκτρική ενέργεια. Πρόκειται για µια επένδυση ύψους 4,5 εκατ. ευρώ σε εγκαταστάσεις επιφάνειας 1.300 τ.µ. όπου παράγεται η
ελληνική ανεµογεννήτρια EW-16 THETIS, ισχύος 50 κιλοβάτ η οποία ενσωµατώνει σύγχρονη τεχνολογία µε στόχο τη µέγιστη απο-
δοτικότητα και διάρκεια ζωής µε την ελάχιστη συντήρηση και µε δυνατότητα προσαρµογής στις τοπικές συνθήκες του σηµείου εγκα-
τάστασης (θάλασσα, βουνό, ένταση ανέµων κλπ.) Το εργοστάσιο έχει δυνατότητα παραγωγής 50 ανεµογεννητριών ετησίως µε
δυνατότητα αύξησης 30%.

«Αυτό που βλέπουµε κοιτώντας τις διεθνείς αγορές αλλά και τις διεθνείς οικονοµίες είναι πως η περίοδος της κεντρικής παραγω-
γής ενέργειας, καθώς και της κεντρικής εκµετάλλευσης των καρπών και των θετικών απολαβών της συγκεκριµένης ενέργειας, έχει
παρέλθει. Πλέον δεν µπορούµε να µιλάµε για έναν παραγωγό και έναν απλό καταναλωτή, αλλά πρέπει να µπούµε στη νοοτροπία
των συνεργασιών µεταξύ παραγωγού, καταναλωτή και τη δηµιουργία του λεγόµενου pro-sumer (producer and consumer)», επισή-
µανε σε δηλώσεις του ο τεχνικός διευθυντής της Eunice Wind ∆ρ. Γιώργος Πεχλιβάνογλου, εξηγώντας την επιχειρηµατική φιλοσο-
φία της εταιρείας.

Εκτός από την ανεµογεννήτρια, ο όµιλος της Eunice αναπτύσσει παράλληλα το σύστηµα S4S (Storage for Sustainability Smart
Grid Security and Solutions) που συνδυάζει ΑΠΕ, συµβατική παραγωγή ενέργειας και συσσωρευτή µε υπολογιστή που αναλύει
δεδοµένα και προβλέψεις για την παραγωγή ενέργειας (ηλιοφάνεια, ένταση ανέµου κλπ.) µε τις αντίστοιχες προβλέψεις για την κατα-
νάλωση και προσαρµόζει ανάλογα την παραγωγή ενέργειας, ρυθµίζει την φόρτιση ή αποφόρτιση της µπαταρίας κλπ.

ΜΜιιαα  εεββδδοοµµάάδδαα  µµεεττάά  οο  ΤΤσσίίππρρααςς  σσττοο  ΜΜάάττιι
Επίσκεψη  ‘’αστραπή’’ στις 8:00 το

πρωί για να µην έρθει αντιµέτωπος
µε την οργή του κόσµου 



ΠΠρροοςς  ττιιµµήήνν  ττοουυ  ήήρρωωαα
ΤΤααξξίίααρρχχοουυ    

ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΠΠααππααµµεελλεεττίίοουυ

Τελετή Ονοµατοδοσίας Στρατοπέδου 

Την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018, πραγµατοποιήθη-
κε στην έδρα του 6ου Ειδικού Τάγµατος Εθνοφυ-
λακής (6ου ΕΤΕΘ), επιµνηµόσυνη δέηση, υπέρ
της ανάπαυσης των ψυχών των πεσόντων αξιω-
µατικών και καταδροµέων  της Α΄ Μοίρας Αµφίβιων
Καταδροµών (Α΄ ΜΑΚ), κατά την Τουρκική εισβολή
στη νήσο Κύπρο το 1974, καθώς και τελετή ονο-
µατοδοσίας του στρατοπέδου σε Στρατόπεδο
«Ταξιάρχου Γεωργίου Παπαµελετίου – Παιδόπολις
Θεοτόκου», προς τιµήν του ∆ιοικητή της ηρωικής
Μοίρας στις πολεµικές επιχειρήσεις στη µεγαλόν-
ησο. 

συνεχίζεται στη σελ. 4

Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 θριάσιο-3

A.Ποια είναι η  εξέλιξη - εκτέλεση Έργων Τριτεύοντος ∆ικτύου Αποχέτευσης (συνδέσεων) στον ∆ήµο µέχρι σήµερα?
B.Τι γίνεται µε την αποχέτευση στην περιοχή << ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ >> ?

ΕΕρρωωττήήµµαατταα  πποουυ  θθέέττοουυνν  οοιι  δδηηµµόόττεεςς  σσττηηνν  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ααρρχχήή  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Ο ∆ήµος Ελευσίνας ανταποκρίθηκε πλήρως χρονικά αλλά
και ποσοτικά στην υλοποίηση του σηµαντικού αυτού έργου,
καθώς  συνέταξε όλες τις απαραίτητες µελέτες και κατόπιν
εκτέλεσε τα  έργα  που απαιτούνταν,  για τις  συνδέσεις των
ακινήτων στα τµήµατα του δικτύου τα οποία ήταν κατασκε-
υασµένα και λειτουργικά.  ∆ηλαδή όπου και όταν παραδινό-
ταν το ∆ευτερεύον ∆ίκτυο Αποχέτευσης από τον φορέα
κατασκευής (Περιφέρεια Αττικής) κατασκεύαζε το Τριτεύον
∆ίκτυο Αποχέτευσης (συνδέσεις).

Α. Μέχρι σήµερα  , κατόπιν  έξι έργων που εκτέλεσε , των
συνδέσεων µε ιδιωτικό τρόπο και το έργο «Κατασκευή Εξω-
τερικών ∆ιακλαδώσεων Αποχέτευσης στην Κάτω Ελευσίνα»
που είναι σε εξέλιξη ,  έχουν υλοποιηθεί 3.499  συνδέσεις
ιδιοκτησιών ( 942 στην ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας, 500
στην Κάτω Ελευσίνα, 2057 στην ¨Ανω Ελευσίνα ) . Με το εν
εξελίξει έργο που προβλέπει συνδέσεις µε συµβατικό τρόπο
και για πρώτη φορά µε παράλληλο δίκτυο , θα υλοποιηθούν
όλες  οι   συνδέσεις  στο σύνολο του κατασκευασµένου  και
λειτουργικού   ∆ευτερεύοντος  ∆ικτύου Αποχέτευσης που
έχει παραλάβει ο ∆ήµος.  

Αναµένεται να καλυφθούν
:

1. 500 περίπου συνδέ-
σεις  στην περιοχή της Άνω
Ελευσίνας και της ∆.Ε.
Μαγούλας που ολοκ-
ληρώνουν το δίκτυο τους 

2. και  480 περίπου
στην Κάτω Ελευσίνα  µε
ενδεικτικό άξονα διαχωρι-
σµού των περιοχών Άνω και
Κάτω Ελευσίνας, την οδό
Ηρώων Πολυτεχνείου. 

Επίσης  έχουν συνδεθεί
∆ηµόσια Κτίρια – Σχολεία  µε
έργο ειδικής προτεραιότητας,
που εκτέλεσε ο ∆ήµος  κατά

τα έτη 2016-2017.
Β. Εκτός των ανωτέρω, τµήµατα του δευτερεύοντος δικ-

τύου αποχέτευσης στην Κάτω Ελευσίνα  δεν είναι κατασ-
κευασµένα  λόγω ειδικών τεχν ικών δυσκολιών ( υψηλός υδρ-
οφόρος ορίζοντας, εύρεση πολλών αρχαιολογικών ευρηµά-
των επιφανειακά αλλά και στο βάθος υλοποίηση των εκσκα-
φών),   η είναι κατασκευασµένα και  µη λειτουργικά. Αφορ-
ούν 923 συνδέσεις κτιρίων , σύµφωνα µε στοιχεία που µας
έδωσε  η  Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής που εκτέλεσε το
έργο κατασκευής του ∆ευτερεύοντος  ∆ικτύου Αποχέτευσης
Θριασίου Πεδίου.

Για τους παραπάνω λόγους βρίσκεται σε εξέλιξη η σύναψη
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Ελευσίνας, Περιφ-
έρειας Αττικής και Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε. αναφορικά µε την
ανασύνταξη και δηµοπράτηση της « Μελέτης αποπεράτω-
σης β  ́ δικτύου αποχέτευσης λυµάτων κάτω Ελευσίνας »
προϋπολογισµού 176.471,35 ευρώ ( µε ΦΠΑ) . 

Η  δηµοπράτηση θα γίνει  από τον ∆ήµο και η χρηµα-
τοδότηση από την Περιφέρεια. Μετά την ολοκλήρωση της
µελέτης  θα κατασκευαστεί όλο το εναποµείναν ∆ευτερεύον

∆ίκτυο Αποχέτευσης ,όπου  δεν κατασκευάστηκε από τα
προηγούµενα έργα. 

Η σύνδεση των ακινήτων  µε το δίκτυο αποχέτευσης
ακαθάρτων είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε το παρ. 1.3 του
άρθρου 10 του Κανονισµού Λειτουργίας ∆ικτύου Αποχέτευ-
σης ( ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 846 ) και πρέπει να ολοκληρωθεί για
την απόσβεση του προστίµου από την Ε.Ε. 

Λόγω της δύσκολης οικονοµικής περιόδου,  η  Ε.Υ.∆.Α.Π.
Α.Ε.   χρηµατοδοτεί  µε το ποσό των 2.500,00 ευρώ (πλέον
Φ.Π.Α.) για την αντιµετώπιση της συνολικής δαπάνης
σύνδεσης στο δίκτυο.  Η αποπληρωµή του ποσού σύνδε-
σης θα γίνει σε περίοδο 72 µηνών (6 έτη) κατά µέγιστο µε
µηνιαία δόση 37 ευρώ. Η απαλλαγή από τα τέλη αποχέτευ-
σης όσων ακινήτων συνδεθούν, ισχύει για δύο (2) έτη.

Β. Τι γίνεται µε την αποχέτευση στην περιοχή <<
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ >> ?

Η  Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής προχωρά τις διαδικασίες
υλοποίησης  του έργου << Κατασκευή  Αγωγών Αποχέτευ-
σης στην Περιοχή Παραδείσου ∆ήµου Ελευσίνας >> προϋ-
πολογισµού 6.500.000 ευρώ. Το έργο  θα κατασκευαστεί και
χρηµατοδοτηθεί από την Περιφέρεια.  Η µελέτη του  αποτέ-
λεσµα συνεργασίας της Τεχν ικής Υπηρεσίας του  ∆ήµου
Ελευσίνας και της Ε.Υ.∆.Α.Π. επικαιροποιήθηκε και παρ-
αδόθηκε την Παρασκευή 13/7/2018 στον υπεύθυνο προγρ-
αµµατισµού και διαχείρισης έργων της Αντιπεριφέρειας κ.
∆ηµήτριο Ραυτόπουλο, από την κ. Ράπτη υπεύθυνη της
ΕΥ∆ΑΠ, µετά από  κοινή σύσκεψη στα γραφεία της ΕΥ∆ΑΠ
παρουσία της Αντιδηµάρχου της Τεχν ικής Υπηρεσίας κ.
Βασιλείου Μαρίας και του υπεύθυνου για την αποχέτευση
µηχανικού στο ∆ήµο µας κ. Π. Γκιόκα .

Για περισσότερες πληροφορίες η Υπηρεσία µας είναι στην
διάθεσή σας.

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Τεχν ικών Υπηρεσιών ∆.Ε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΑΑΑΝΝΝΝΩΩΩΩ    ΛΛΛΛΙΙΙΙΟΟΟΟΣΣΣΣΙΙΙΙΑΑΑΑ::::     ΣΣυυννεελλήήφφθθηη  οο  ιιεερρόόσσυυλλοοςς  πποουυ  έέκκλλεεββεε  
κκααννττήήλλιιαα  ααππόό  ττοουυςς  ττάάφφοουυςς  ττοουυ  ππααλλααιιοούύ  ΚΚοοιιµµηηττηηρρίίοουυ  

ΣΣυνελήφθη  από την Αστυνοµία, νωρίς το απόγευµα του Σαββάτου 28 Ιουλίου 2018, µετά από συν
εργασία µε το ∆ήµο Φυλής, ο ιερόσυλος που έκλεβε τα καντήλια από τους τάφους του παλαι-
ού Κοιµητηρίου των Άνω Λιοσίων.

Όλα άρχισαν όταν ο Αναπλ. ∆ήµαρχος Γιώργος Κρητικός ενηµέρωσε τους αστυνοµικούς του ΑΤ Άνω Λιο
σίων για την παρουσία του δράστη στο Κοιµητήριο, όπου συνελήφθη, επ΄ αυτοφώρω, να αφαιρεί από του
ς τάφους τα καντήλια και να τα εκτοξεύει εκτός του Κοιµητηρίου, µε σκοπό να τα συλλέξει αργότερα και να
τα εµπορευτεί ως ανακυκλώσιµα υλικά. Ο Γιώργος Κρητικός έσπευσε στο Κοιµητήριο και µετά τη σύλληψη
του δράστη µετέβη στο Αστυνοµικό Τµήµα, όπου έδωσε κατάθεση.
Με αφορµή το θλιβερό περιστατικό, ο Αναπλ. ∆ήµαρχος καλεί τους συνδηµότες που οι οικογενειακοί τάφ

οι τους υπέστησαν ζηµίες να του το αναφέρουν στο τηλ. 6934846986, ώστε να καταγραφεί  στη µήν-
υση που θα καταθέσει ο ∆ήµος Φυλής.

«Πρόκειται για ένα περιστατικό που µας θλίβει ιδιαίτερα. Ήδη, µετά από συνεννόηση µε το ∆ήµαρχο Χρή
στο Παππού θα αναζητήσουµε τρόπο, ώστε οι συνδηµότες µας να αποκαταστήσουν, µε δαπάνη του ∆ήµο
υ, τις ζηµιές στον ιερό χώρο του Κοιµητηρίου», δήλωσε σχετικά ο Γιώργος Κρητικός.
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο ∆ιοικητής της Ι
Μεραρχίας Πεζικού (Ι ΜΠ «ΣΜΥΡΝΗ») Υποστράτ-
ηγος Πέτρος ∆εµέστιχας, ο ∆ιοικητής της  95 Ανω-
τέρας ∆ιοίκησης Ταγµάτων Εθνοφυλακής (95 Α∆ΤΕ
– «∆ΙΑΓΟΡΙ∆ΩΝ») Υποστράτηγος Γρηγόριος
Ρουµάνης, ο επίτιµος Αρχηγός ΓΕΣ Αντι-
στράτηγος (ε.α) Αθανάσιος Τσέλιος, ο επίτι-
µος ΓΕΠΣ και πρώτος ∆ιοικητής της Α΄ ΜΑΚ,
Αντιστράτηγος (ε.α) Χρήστος Φωτόπουλος, οι
τοπικές και θρησκευτικές αρχές της περιοχής
καθώς και η σύζυγος του Ταξιάρχου Γεωργίου
Παπαµελετίου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΙΣ ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ 
Το Τµήµα Πολιτισµού του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Το Τµήµα Πολιτισµού του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ του
∆ήµου Ελευσίνας, την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018
οργάνωσε και  πραγµατοποίησε επίσκεψη στο
Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Όλοι όσοι συµµετείχαν, είχαν την ευκαιρία να παρ-
ακολουθήσουν την θεατρική παράσταση «Θεσµοφο-
ριάζουσες» του Αριστοφάνη, που δεν συµπεριλαµ-
βάνεται στο πρόγραµµα των Αισχυλείων.

Η µετάφραση ήταν από τον αξιόλογο αρθογράφο,
ποιητή, δηµοσιογράφο κ. Παντελή Μπουκάλα, στη
σκηνοθεσία ο κ. Βαγγέλης Θεωδορόπουλος δια-
τήρησε αυτούσιο το Αριστοφανικό κείµενο, η ζωντα-
νή µουσική από τον κ. Νίκο Κυπουργό, και η ερµ-
ηνεία από τους καταξιωµένους ηθοποιούς.

Το έργο πραγµατεύεται µε χιούµορ την θέση της
γυναίκας για την διεκδίκηση της προσωπικής ταυ-
τότητας, για το δικαίωµα στην πολιτειακή ισότητα.

Το Νοµικό Πρόσωπο οργανώνει παρόµοιες εκδηλώσεις, µε στόχο να δίνεται η δυνατότητα στους δηµότες να συµµετέχουν σε εκδηλώσεις πολιτισµού.

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ -  329η ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Για παραπάνω από 6 χρόν ια δράσης, και αυτό το Σάββα-
το σας προσκαλούµε στο καθιερωµένο µας ραντεβού µε τους
βασανισµένους τετράποδους φίλους µας.

Σας περιµένουµε όλους κοντά µας για να εκτελέσουµε
όπως σε κάθε εξόρµηση τα καθιερωµένα: έλεγχο, σίτιση, θερ-
απείες, µεταφορές και ότι άλλο χρειαστεί, στα ζωάκια µας που
βρίσκονται σε περίπου 100 σηµεία του Ασπρόπυργου.

Έχουµε ανάγκη τόσο σε εθελοντές όσο και σε οχήµατα,
έτσι ώστε να καταφέρνουµε να κάνουµε πράξη όλα τα παρ-
απάνω. Οι ανάγκες είναι πολλές τα περιστατικά αµέτρητα,
εµείς ελάχιστοι.Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων.

Το ραντεβού µας πραγµατοποιείται κάθε Σάββατο, στο
εµπορικό κέντρο West Plaza Ασπρόπυργου, το οποίο
βρίσκεται στην οδό Φυλής 100. 

Τηλέφωνα επικοινων ίας:Αλέξανδρος - 6906229989
6942707843, Φέν ια - 6982005800

Πόπη - 6949417548, ∆ήµητρα - 6932718499

Με εκτίµηση,
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ



Οµοσπονδία Συλλόγων Κινέτας: 

ΝΝέέοο  ωωρράάρριιοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  
γγιιαα  ττοουυςς  ππυυρρόόππλληηκκττοουυςς

Από τη ∆ευτέρα 30 Ιουλίου 2018, η Οµο-
σπονδία Συλλόγων Κινέτας δεν θα είναι
ανοιχτή τις νυχτερινές ώρες, αλλά θα ειναι
ανοιχτή από τις 8:00 το πρωί έως τις 21:00 το
βράδυ συνεχίζοντας την ανθρωπιστική βοήθεια
προς τους πληγέντες, παρέχοντας τρόφιµα,
µερίδες φαγητού, νερό, φάρµακα και ιµατισµό.
Τηλ. επικοινωνίας: 2296065600.

Καταθέτει σήµερα 
ο Ψινάκης για τις φωτιές

Στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Βαρβάρα Γνε-
σούλη, στην οποία έχει ανατεθεί, µε παραγ-
γελία του προϊσταµένου της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Αθηνών, Ηλία Ζαγοραίου, η προκατα-
ρκτική εξέταση για τα αίτια των πυρκαγιών στην
ανατολική Αττική έχει κληθεί να καταθέσει
σήµερα  ο δήµαρχος Μαραθώνα, Ηλίας Ψινάκ-
ης.

Να υπενθυµίσουµε ότι εχθές την πόρτα της
εισαγγελέως πέρασε και ο ∆ήµαρχος Ραφήνας
Ευάγγελος Μπουρνούς.

Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 θριάσιο-5 

Είκοσι δύο άν θρωποι είχ αν  ν οσήσει από
τον  ιό του ∆υτικού Νείλου έως και τις 26 Ιου-
λίου, σύµφων α µε το Κέν τρο Ελέγχ ου & Πρόλ-
ηψης Νοσηµάτων  (ΚΕΕΛΠΝΟ).

Οι περιοχ ές  στις οποίες εν τοπίστηκαν  τα
κρούσµατα είν αι οι δήµοι Μεγαρέων , Ελευσίν ας,
Σαλαµίν ας και Ηλιούπολης στην  Αττική, η Χαλ-
κηδόν α, το Ωραιόκαστρο και το Κορδελιό-Εύο-
σµος στη Θεσσαλον ίκη, η Χαλκίδα, η Αλεξάν -
δρεια Ηµαθίας και η Ταν άγρα Βοιωτίας.

Τα περισσότερα κρούσµατα (συν ολικά 13)
έχ ει ο ∆ήµος Μεγαρέων . Στον  δήµο Ταν άγρας
υπάρχ ουν  2 κρούσµατα, και στους υπόλοιπο-
υς από έν α.

Από τους 22 ασθεν είς, οι 20 είχ αν
εκδηλώσεις από το κεν τρικό ν ευρικό σύστηµα
(εγκεφαλίτιδα, µην ιγγίτιδα ή/και οξεία χ αλαρή
παράλυση). Οι υπόλοιποι δύο είχ αν  ηπιότερες
εκδηλώσεις (εµπύρετο ν όσηµα). Όλοι οι ασθεν είς,
πλην  εν ός, χ ρειάσθηκαν  ν οσηλεία στο ν οσοκοµείο,
αλλά οι 12 έχ ουν  ήδη λάβει εξιτήριο. Οι εν αποµείν αν -

τες εν ν έα ν οσηλεύον ται εκτός Μον άδων  Εν τατικής
Θεραπείας. Οι ηλικίες των  ασθεν ών  κυµαίν ον ται από
13 έως 88 ετών .

Σύµφων α µε το ΚΕΕΛΠΝΟ, ο ιός του ∆υτικού

Νείλου µεταδίδεται κυρίως µε το τσίµπηµα µολ-
υσµέν ων  κουν ουπιών .

Η βασική δεξαµεν ή του στη φύση είν αι κυρίως
τα άγρια πτην ά, από όπου µολύν ον ται τα κου-
ν ούπια. 

Οι άν θρωποι δεν  µεταδίδουν  περαιτέρω τον  ιό
σε άλλα κουν ούπια. Η πλειον ότητα των  αν θ-
ρώπων  που µολύν ον ται µε τον  ιό είν αι ασυµπτω-
µατικοί. Περίπου 20% εµφαν ίζουν  ήπια
συµπτώµατα ιογεν ούς λοίµωξης και λιγότεροι από
1% παρουσιάζουν  σοβαρότερες εκδηλώσεις από
το ΚΝΣ.

Οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις εµφαν ίζον ται
συν ήθως σε άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, ασθεν είς
µε εξασθεν ηµέν ο αν οσοποιητικό και, γεν ικά,
άτοµα µε χ ρόν ια υποκείµεν α ν οσήµατα. Επειδή οι
περιοχ ές κυκλοφορίας του ιού δεν  µπορούν  ν α
προβλεφθούν  µε ασφάλεια, το ΚΕΕΛΠΝΟ τον ίζει

τη σηµασία και την  αν άγκη ν α τηρούν ται τα ατοµικά
µέτρα προστασίας από τα κουν ούπια απ’ όλους, σε
όλην  την  επικράτεια.

ΚΡΟΥΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 
ΚΕΕΛΠΝΟ: 22 κρούσµατα από τον ιό 

του ∆υτικού Νείλου - 9 νοσηλεύονται σε ΜΕΘ

Ε
κτενή ενηµέρωση γι α το τεράστι ο
έργο οδοποι ί ας που συντελεί ται
στο ∆ήµο Φυλής έκανε ο ∆ήµαρχος

Χρήστος Παππούς στο ∆ηµοτι κό
Συµβούλι ο, που δι εξήχθη την Τρί τη 24 Ιου-
λί ου 2018. Με αφορµή την άρνηση της αντι -
πολί τευσης να ψηφί σει  το τρί το θέµα της
ηµερήσι ας δι άταξης που αφορούσε την
προµήθει α υλι κού βελτί ωσης οδο-
στρώµατος (πί σσα) ο ∆ήµαρχος Φυλής
παρουσί ασε  το έργο οδοποι ί ας που
εί ναι  σε εξέλι ξη στο ∆ήµο: «Εί ναι
περί που 114 χι λι όµετρα οδοποι ί ας που
θα ολοκληρωθούν περί που το Φεβρουάρ-
ι ο. Αν βρεθεί  ένας ∆ήµος που θα κάνει
τέτοι α οδοποι ί α να σας δώσω την παρ-
αί τησή µου αύρι ο το πρωί »  τόνι σε ο
∆ήµαρχος Φυλής.

Ο Χρήστος Παππούς ενηµέρωσε το
∆ηµοτι κό Συµβούλι ο πως οι  µελέτες των έργων έχουν
συνταχθεί  από το 2016 και  καθυστέρησαν λόγω του νέου νόµου
γι α τα δηµόσι α έργα. 

«Μετά τα  βασανι στι κά πρώτα χρόνι α που παλεύαµε µε
τα  χρέη και  τα τεράστι α ανοί γµατα καταφέραµε µέσω της
Τεχνι κής Υπηρεσί ας και  φτι άξαµε έξι  δι κές µας µελέτες
οδοποι ί ας και  επι σκευής οδών.

Στι ς τρεί ς µελέτες που αφορούν ασφαλτοστρώσει ς και
επι σκευή οδών µήκους 27 χι λι οµέτρων εί ναι  ήδη εγκατε-
στηµένοι  οι  εργολάβοι . 

Έχουµε άλλες δύο µελέτες και  σύντοµα θα έχουµε εργολά-
βους και  αφορούν ασφαλτοστρώσει ς άλλων 20 χι λι οµέτρων.
Συνολι κά 47 χι λι όµετρα δρόµοι  ξεκι νάνε Σεπτέµβρι ο ή
Οκτώβρι ο και  αν υπολογί σει  κανεί ς άλλα 15 χι λι όµετρα που
έχουν ήδη ολοκληρωθεί  µας κάνουν 62 χι λι όµετρα οδοποι ί ας»
υπογράµµι σε ο Χρήστος Παππούς. 

Ο ∆ήµαρχος ενηµέρωσε το σώµα πως ήδη από το Πρόγρ-
αµµα ∆ηµοσί ων Επενδύσεων έχουν εγκρι θεί  γι α το ∆ήµο
Φυλής 3,5 εκ. ευρώ γι α την δι άνοι ξη νέων οδών µήκους 14
χι λι οµέτρων. 

«Η µελέτη εί ναι  έτοι µη και  θα έχουµε άλλα 14 χι λι όµετρα
νέους δρόµους κυρί ως στα Άνω Λι όσι α» τόνι σε ο Χρήστος
Παππούς υπογραµµί ζοντας πως στα 114 χι λι όµετρα οδο-
ποι ί ας που θα ολοκληρωθούν το Φεβρουάρι ο «δεν συµπερι -
λαµβάνεται  η οδοποι ί α από τα αντι πληµµυρι κά έργα, η

ανάπλαση της Λεωφόρου Φυλής, η ανάπλαση του κέντρου των
Άνω Λι οσί ων και  τα έργα γι α την πολι τι στι κή κληρονοµι ά». 

Γι α την προµήθει α της πί σσας ο Χρήστος Παππούς εί πε
πως : «Μπορεί  να φαντάζει  πως λόγω των εκλογών παί ρνο-
υµε πί σσα αλλά δεν εί ναι  έτσι  δι ότι  αυτή η προµήθει α έχει
προγραµµατι στεί  και  ψηφι στεί  από το ∆ηµοτι κό Συµβούλι ο
από το 2016. Έµει ναν τότε κάποι οι  κωδι κοί  ανενεργοί  και
τώρα τους ενεργοποι ούµε παρότι  θα µπορούσαµε να κάνο-
υµε απ΄ ευθεί ας ανάθεση αλλά βλέπετε ότι  το φέρνουµε στο
∆ηµοτι κό Συµβούλι ο. 

Σας πει ράζει  δηλαδή να κάνουµε άλλα 10 - 15 χι λι όµετρα
δρόµους; Να µην την πάρουµε την πί σσα γι α τι ς ανάγκες του
∆ήµου»; ρώτησε το σώµα ο Χρήστος Παππούς και  κατέληξε
«πότε εί ναι  οι  εκλογές; Το Μάϊ ο. Και  τι  θέλετε να σταµατήσω
το έργο του ∆ήµου επει δή θα γί νουν εκλογές; Έχουµε 114 χι λι -
όµετρα οδοποι ί ας, 19 προγραµµατι κές συµβάσει ς µε την
Περι φέρει α Αττι κής και  σήµερα σκάβουν το Ει δι κό Σχολεί ο.
∆εν σταµατάµε. 

Κάναµε µι α τεράστι α δουλει ά 3,5 χρόνι α µε τι ς µελέτες,
κλεί σαµε τα χρέη και  τώρα που µι λάµε βγαί νουν τα έργα.
Ήδη ετοι µάζουµε νέες µελέτες γι α το 2019 που θα εί ναι  µελέ-
τες πολυετεί ς γι ατί  έχουµε σκοπό να  µεταµορφώσουµε την
ει κόνα αυτού του τόπου. Ένα θέµα έχω µόνο ψάχνω 22 εκα-
τοµµύρι α ευρώ. Που πήγαν; ∆εν ξέρω» κατέληξε την τοποθέτ-
ησή του ο ∆ήµαρχος Φυλής.

«Μέχρι το Φεβρουάριο θα έχουµε ασφαλτοστρώσει 114 χλµ δρόµους»

Εκτενή ενηµέρωση για το έργο οδοποιίας που συντελείται
αυτή την περίοδο στο ∆ήµο Φυλής έκανε ο ∆ήµαρχος 



6-θριάσιο Τρίτη 31 Ιουλίου 2018     

Υ πεν θύµιση στους ιδιοκτήτες οικοπέδων  για
αποψίλωση και καθαρισµό των  ξερών  χ όρτων
για λόγους πυροπροστασίας

Ο ∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας καταβάλλει κάθε
δυν ατή προσπάθεια, υλοποιεί δράσεις και µέτρα
πρόληψης για την  αποτελεσµατικότερη προστασία
από τους κιν δύν ους πυρκαγιάς. Η αρµον ική συν ερ-
γασία και το εν διαφέρον  όλων  των  φορέων  και
πολιτών  είν αι απαραίτητη για ν α προστατέψουµε τα
δάση µας, τις περιουσίες µας και τις αν θρώπιν ες ζωές.

Στο πλαίσιο των  προληπτικών  µέτρων  που λαµβά-
ν ει για την  αποφυγή του κιν δύν ου πυρκαγιών , ο
∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας καλεί όλους τους ιδιοκτή-
τες οικοπέδων  που ευρίσκον ται µέσα σε κατοικηµέν ες
περιοχ ές ή κον τά σε αυτές και µέχ ρι αποστάσεως
εκατό (100) µέτρων  ν α προχ ωρήσουν  άµεσα στον
καθαρισµό τους από ξερά χ όρτα κι απορρίµµατα και 

στην  αποµάκρυν ση τυχ όν  εύφλεκτων  υλικών .
Η υποχ ρέωσή τους αυτή απορρέει από την  υπ’

αριθµόν  4 Πυροσβεστική ∆ιάταξη (ΦΕΚ 724 τ. Β΄
/1987) και οι παραβάτες της διάταξης αυτής διώκον ται
και τιµωρούν ται, σύµφων α µε τις διατάξεις του Ποιν ι-
κού Κώδικα (άρθρο 433). Σύµφων α µε τις διατάξεις του
Νόµου σε βάρος εκείν ων  που δεν  συµµορφών ον ται
επιβάλλεται πρόστιµο. 

Οι ποιν ικές κυρώσεις ασκούν ται από την  Πυροσβε-
στική Αρχ ή, εν ώ οι παραβάτες διώκον ται και τιµωρ-
ούν ται σύµφων α µε τις διατάξεις του άρθρου 433 του
Ποιν ικού Κώδικα.

«Η πρόληψη και η συν εργασία φορέων  και πολιτών
είν αι βασικοί παράγον τες για την  αποφυγή των  κιν -
δύν ων  των  πυρκαγιών  και πάν τα στο πλαίσιο εφαρ-
µογής του ν όµου.» τον ίζει η ∆ήµαρχ ος Γιάν ν α Κριε-
κούκη.

Υπενθύµιση στους ιδιοκτήτες οικοπέδων για 
αποψίλωση και καθαρισµό των ξερών χόρτων

 Γιάννα Κριεκούκη: «Η πρόληψη και η συνεργασία φορέων και πολιτών 
είναι βασικοί παράγοντες για την αποφυγή των κινδύνων των πυρκαγιών 

και πάντα στο πλαίσιο εφαρµογής του νόµου» 

Σε επιφυλακή το απόγευµα της 
Κυριακής, λόγω των ισχυρών  
καταιγίδων, ο ∆ήµος Φυλής
Σε επιφυλακή, λόγω των καταιγίδων,τέθηκε ο

∆ήµος Φυλής, στέλνοντας συνεργεία και  προ-
σωπικό κοντά στα σηµεία όπου θα µπορούσαν να
εκδηλωθούν προβλήµατα. 

Για προληπτικούς λόγους ο ∆ήµος απαγόρευ-
σε , κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης, την
κυκλοφορία των οχηµάτων στη συµβολή των
οδών Πηνειού και Αιγαίου Πελάγους , εκτρέπον-
τας την κυκλοφορία σε γειτονικούς δρόµους και
για την ασφάλεια των πολιτών.

«Είµαστε αναγκασµένοι να διακόπτουµε την
κυκλοφορία στο συγκεκριµένο σηµείο, ώστε να
µην εµποδίζεται η απορροή των υδάτων και να
µπορούν να παρεµβαίνουν άµεσα τα συνεργεία
µας. Χάρη στο ολοκληρωµένο σχέδιο, στο συντο-
νισµό  και στον επαγγελµατισµό των υπηρεσιών
δεν έχουµε µέχρι στιγµής αντιµετωπίσει προβ-
λήµατα. 

Ελπίζω να συµβεί το ίδιο και τις επόµενες
µέρες, καθώς το Μετεωρολογικό ∆ελτίο προβλέ-
πει ότι ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι άστα-
τος. 

Ευχαριστώ τους εργαζοµένους όλων των
υπηρεσιών του ∆ήµου, που για ακόµα µια φορά
βρίσκονται στο πλευρό των συνδηµοτών µας.
Θέλω επίσης να προσθέσω ότι, σύντοµα, θα
ξεκινήσει το µεγάλο αντιπληµµυρικό έργο στο
συγκεκριµένο σηµείο, που θα επιλύσει, συνολι-
κά, το πρόβληµα της απορροής των υδάτων στην
ευρύτερη περιοχή», τόνισε ο Αντιδήµαρχος Περ-
ιβάλλοντος Μιχάλης Οικονοµάκης. 

Για την αναφορά τυχόν προβληµάτων οι
συνδηµότες µπορούν να απευθύνονται στον πεν-
ταψήφιο (µε αστική χρέωση) αριθµό του ∆ήµου
15691, τις καθηµερινές από 08:00-20:00 και τα
Σαββατοκύριακα από 08:00-14:00) ή στο τηλεφω-
νικό κέντρο του ∆ήµου 213-2042700 και 701.

ΚΕΘΙ: Κοντά στους πληγέντες µε δωρεάν Ψυχολογική στήριξη

Μ
ε αφορµή τις καταστροφικές πυρκαγιές στις περιοχ ές της Αν ατολικής και ∆υτικής Αττικής των  τελευταίων
ηµερών , µετά από πρωτοβουλία των  συµβούλων  και µε τη σύµφων η γν ώµη της ∆ιοίκησης, το Συµβουλευ-
τικό Κέν τρο Αθήν ας (Πολύκεν τρο) και το Συµβουλευτικό Κέν τρο Πειραιά, του Κέν τρου Ερευν ών  για Θέµα-

τα Ισότητας (ΚΕΘΙ), αν ακοιν ών ουν  πως θα παρέχ ουν  κατά προτεραιότητα τις υπηρεσίες τους σε επίπεδο κοι-
ν ων ικής και ψυχ ολογικής στήριξης προς όλες τις εν διαφερόµεν ες γυν αίκες, πληγείσες από τις καταστροφές,
που θα δηλώσουν  το αίτηµά τους. Όλες οι υπηρεσίες συµβουλευτικής παρέχ ον ται δωρεάν  και διεξάγον ται µε
τήρηση του απορρήτου. Συµβουλευτικό Κέν τρο Αθήν ας (Πολύκεν τρο)
Συµβουλευτικό Κέν τρο Πειραιά Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 10681, Αθήν α (Εξάρχ εια)
Λεωφ. Εθν άρχ ου Μακαρίου, ΣΕΦ, (Αίθουσα ∆), 185 47, Νέο Φάληρο
τηλ.: 210 3898085 φαξ: 210 3898079 e-mail: poly kentro@isotita.gr τηλ.: 210 4828970 & 210 4825372
φαξ: 210 4822425 e-mail: peiraias@isotita.gr
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ΘΕΜΑ: Συζήτηση και
λήψη απόφασης για
µέτρα ανακούφισης των
πληγέντων από τις πρό-
σφατες φονικές πυρκαγι-
ές σε ∆υτική & Ανατολική
Αττική, επείγοντα µέτρα
για την ενίσχυση των
µέσων προστασίας και
πυρόσβεσης κατά την
αντιπυρική περίοδο,
επείγοντα µέτρα θωράκι-
σης από πληµµυρικά
φαινόµενα.

Μια βδοµάδα µετά τη
φονική πυρκαγιά στη
∆υτική & Ανατολική Αττι-
κή, από την οποία µετρά-
µε 91 νεκρούς και άγνωστο αρθµό αγνοουµένων και
χιλάδες στέµµατα καµµένου δάσους, κατοικιών & περ-
ιουσιών, η «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» ζητά την άµεση
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου για να
ενηµερωθεί το Σώµα από την ∆ιοίκηση επίσηµα για τις
ενέργειές της την αντιµετώπιση της τραγικής αυτής κατά-
στασης:

1.Για τα µέτρα που είχε πάρει η Περιφέρεια Αττικής µε
την ευθύνη του Συντονισµού Πολιτικής Προστασίας

2.Για τις ενέργειες που έκανε κατά τη διάρκεια της
έκδήλωσης των πυρκαγιών 

3.Επίσηµη ενηµέρωση για το µέγεθος της καταστροφ-
ής

4. Να αποφασιστούν συγκεκριµένα µέτρα ανα-

κούφισης των πληγέντων, επείγοντα µέτρα για την
ενίσχυση των µέσων προστασίας κατά τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου, αποκατάσταση της περιοχής
καθώς και για την θωράκιση των αποψιλωµένων περ-
ιοχών από πληµµυρικά φαινόµενα.

Ζητάµε να προγραµµατιστεί άµεσα η συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου.

Οι περιφερειακοί σύµβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρω-
σης» 

ΑΓΓΕΛΟΝΙ∆Η ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» ζητά την άµεση συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου για να ενηµερωθεί το Σώµα επίσηµα από την

∆ιοίκηση για τις ενέργειές της σε αυτή την τραγική κατάσταση

∆∆ήήµµοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ::  ΑΑνναακκοοιιννώώθθηηκκαανν
τταα  οορριισσττιικκάά  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  γγιιαα  
τταα  ΚΚέέννττρραα  ∆∆ηηµµιιοουυρργγιικκήήςς  
ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ,,  ΕΕΣΣΠΠΑΑ  22001188  ––  22001199

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ
(www.eetaa.gr) τα οριστικά αποτελέσµατα για τα Κέντρα
∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, ΕΣΠΑ 2018 –
2019. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από την 6η Αυγούστου
έως 3η Σεπτεµβρίου 2018 και οι ωφελούµενοι θα πρέπει
να προσκοµίσουν τα voucher στην Κοινωφελή Επιχείρη-
ση ∆ήµου Χαϊδαρίου, στο υπόγειο του ∆ηµαρχείου Χαϊ-
δαρίου, καθηµερινά (εκτός Σαββάτου & Κυριακής) 8.00
µε 15.00, ώστε να προχωρήσουν στην εγγραφή τους.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2047364.
Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά:
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΣΑΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2017
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(Ζητείται αυτεπάγγελτα αν η Οικ. Μερίδα είναι στο Χαϊ-
δάρι)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΥ
Θα πρέπει να γνωρίζεται τα ΑΦΜ, τα ΑΜΚΑ και τον
5ψήφιο κωδ. της ΕΕΤΑΑ

∆ήλωση ∆. Μπουραΐµη µε
αφορµή τη φονική πυρκαγιά

στην Ανατολική Αττική

Όταν στεγνώσουν τα δάκρυα και
τελειώσει ο θρήνος, δύο είναι τα χρέη
µας. 
Να µην ξεχάσουµε ότι οι πληγέντες θα
εξακολουθήσουν να έχουν ανάγκη την
αλληλεγγύη µας. 
Να καταλάβουµε τι έφταιξε ώστε να
λάβουµε όλα τα απαραίτητα µέτρα για
να µην ξαναζήσουµε τέτοια τραγωδία. 
Και αυτό αφορά ιδιαίτερα εµάς, που
ζούµε στους πρόποδες της Πάρνηθας.

∆ράσεις ενηµέρωσης κοινού από την ΠΕ ∆υτικής Αττικής για τη
λοίµωξη από τον ιό του ∆υτικού Νείλου στον ∆ήµο Μεγάρων

ΗΠεριφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής και ο ∆ήµος Μεγάρων σε συνεργασία µε το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ θα
πραγµατοποιήσουν ενηµέρωση πληθυσµού για τη λοίµωξη από τον ιό του ∆υτικού Νείλου, καθώς

και για τα µέτρα προφύλαξης. Συγκεκριµένα, την  Τρίτη 31 Ιουλίου 2018  
•Στην αίθουσα συνεδριάσεων στο ∆ηµαρχείο Μεγάρων, στις 19:00 µ.µ.
•Στον σύλλογο «ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» στη περιοχή Βλυχό Μεγάρων, στις 20:00 µ.µ. 



8-θριάσιο Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Περίπου 12.600 καµένα στρέµµατα στην Ανατολική Αττική

Επικαιροποιηµένο χάρτη µε λεπτοµερή εκτίµηση
των ζηµιών στην Ανατολική Αττική, κάνοντας
χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης,

δηµοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ).

Σύµφωνα µε το ΕΑΑ, η εκτιµώµενη έκταση των καµέ-
νων είναι της τάξης των 1.260 εκταρίων (12.600 στρεµ

µάτων). Η εκτίµηση αυτή έγινε κατόπιν επεξεργασίας
της δορυφορικής εικόνας Worldview-3 πολύ υψηλής
χωρικής ανάλυσης (30 εκ.), η οποία ελήφθη τρεις ηµέρ-
ες µετά το γεγονός.

Σηµειώνεται πως το Κέντρο ∆ιαχείρισης Φυσικών
Καταστροφών BEYOND του Ινστιτούτου Αστρονοµίας,
Αστροφυσικής, ∆ιαστηµικών Εφαρµογών & Τηλεπισκόπ

ησης (ΙΑΑ∆ΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
(ΕΑΑ) συνεχίζει τη χαρτογράφηση των καµένων εκτά-
σεων στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον οικισµό
Μάτι, χρησιµοποιώντας συστήµατα Drones/UAV υπερυ-
ψηλής χωρικής ανάλυσης, προκειµένου να παρέχει πολύ
λεπτοµερείς χάρτες αποτίµησης της ζηµιάς σε επίπεδο
ακόµη και µεµονωµένης ιδιοκτησίας.

Το ΕΑΑ επισηµαίνει ότι το Κέντρο BEYOND και οι
υπηρεσίες του Αστεροσκοπείου είναι στη διάθεση της
πολιτείας, για να βοηθήσουν στη διαχείριση της τερά-
στιας καταστροφής. Επίσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
ΕΑΑ αποφάσισε, ως ένδειξη συµπαράστασης στους
πυρόπληκτους της Αττικής, να καταθέσει 2.500 ευρώ
στον ειδικό λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδος.

1.000 κεραυνοί έπεσαν στην Αθήνα την Κυριακή

Εξάλλου, η µετεωρολογική υπηρεσία meteo του ΕΑΑ
ανακοίνωσε ότι κατά την καταιγίδα της Κυριακής 29/7
στην Αττική, ιδίως στα βόρεια προάστια της Αθήνας, έπε-
σαν περίπου 1.000 κεραυνοί στην περιοχή.

Σύµφωνα µε το δίκτυο των αυτόµατων µετεωρολο-
γικών σταθµών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τα
µεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στην Αγία
Παρασκευή (62 χιλιοστά), στους Αµπελόκηπους (50
χιλιοστά), στα Βριλήσσια (39 χιλιοστά), στην Κερατέα (37
χιλιοστά) και στην Κηφισιά (32 χιλιοστά). Βροχές και
καταιγίδες εκδηλώθηκαν και σε άλλες περιοχές της
χώρας, µε 29 χιλιοστά να καταγράφονται στις Σπέτσες
και στο Παλαιό Σκυλίτσι Ηµαθίας.

ΟΑΕ∆: Ανακοίνωση µέτρων για την 
ανακούφιση των πληγέντων 

Τα µέτρα αυτά, θα ισχύσουν για όσο
χρονικό διάστηµα χρειαστεί

Μ
έτρα για την  αν ακούφιση των  πληγέν των  από
τις πυρκαγιές στις περιοχ ές των  ∆ήµων  Μαρ-
αθών α και Ραφήν ας - Πικερµίου αν ακοίν ωσε ο

ΟΑΕ∆.
Τα µέτρα αυτά, θα ισχ ύσουν  για όσο χ ρον ικό διά-

στηµα χ ρειαστεί, µέχ ρι την  αποκατάσταση της καθ-
ηµεριν ότητας των  κατοίκων  των  συγκεκριµέν ων  περ-
ιοχ ών  και είν αι τα εξής:

1)Η αυτοπρόσωπη παρουσία των  επιδοτούµεν ων
αν έργων  των  περιοχ ών  που υπάγον ται στην  αρµοδι-
ότητα του ΚΠΑ2 Παλλήν ης, οι οποίοι δεν  θα µπορέ-
σουν  ν α προσέλθουν  στα γραφεία του ΟΑΕ∆, θα επι-
βεβαιών εται από την  διεύθυν ση των  ΚΠΑ2, σύµφων α
µε τις οδηγίες της διοίκησης του ΟΑΕ∆, προκειµέν ου
ν α διατηρήσουν  το δικαίωµα συν έχ ισης της επιδότ-
ησης, προϋπόθεση που είν αι αν αγκαία για όλους τους
επιδοτούµεν ους αν έργους της χ ώρας.

2)Η αν αν έωση των  δελτίων  αν εργίας των  µη επιδο-
τούµεν ων  αν έργων , που έχ ουν  λήξει ή πρόκειται ν α
λήξουν  το χ ρον ικό διάστηµα από 23.07.2018 έως
23.09.2018 και αν ήκουν  στις περιοχ ές αρµοδιότητας
του ΚΠΑ2 Παλλήν ης, θα αν αν εωθούν  αυτόµατα από
την  κεν τρική διοίκηση του ΟΑΕ∆.

ΣΣΕΕΒΒ  γγιιαα  ππυυρρκκααγγιιέέςς::  ΘΘαα  δδιιααττεεθθοούύνν  ππόόρροοιι
ααππεευυθθεείίααςς  σσεε  έέρργγαα  ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς
Ο ΣΕΒ και οι επιχειρήσεις/µέλη του σχεδιάζουν να διαθέσουν πόρους, µε όρους 
και χρόνους ιδιωτικής οικονοµίας.

Ο
ΣΕΒ και οι επιχ ειρήσεις/µέλη του σχ εδιάζουν  ν α διαθέσουν  πόρους, απευθείας σε συγκεκριµέν α έργα απο-
κατάστασης, µε όρους και χ ρόν ους ιδιωτικής οικον οµίας, για έγκαιρη και αποτελεσµατική αν τιµετώπιση των
αν αγκών  πληγέν των  που αν ήκουν  σε ευάλωτες οµάδες.

Αυτό αν ακοιν ώθηκε εχ θές από τον  Σύν δεσµο, ο οποίος καλεί ιδρύµατα, φορείς και ιδιώτες που επλήγησαν  από
τις καταστροφικές πυρκαγιές, ν α επικοιν ων ήσουν  µε τον  ΣΕΒ, αν αφέρον τας το εύρος των  ζηµιών  και την
αιτούµεν η βοήθεια, µε e-mail στο inf o@sev .org.gr, µε f ax στο 210 3222929, ή ταχ υδροµικά στη διεύθυν ση Ξεν ο-
φών τος 5, Αθήν α, 10557.
Ο ΣΕΒ τον ίζει ακόµη ότι επιχ ειρήσεις/µέλη του στηρίζουν , ήδη, µε κάθε δυν ατό τρόπο τους πληγέν τες, εν ώ προ-
σφορές για την  κάλυψη άµεσων  αν αγκών  πραγµατοποιούν ται µε κύριο αποδέκτη το Κέν τρο Logistics της Περ-
ιφέρειας Αττικής.
«Η σκέψη µας είν αι µε αυτούς που έχ ασαν  δικούς τους αν θρώπους, όσες και όσους αν αζητούν  αγαπηµέν α τους
πρόσωπα, τους τραυµατίες που δίν ουν  µάχ η για τη ζωή τους, τους ιδιώτες και τους επαγγελµατίες που είδαν  τις
περιουσίες τους ν α καταστρέφον ται» τον ίζει ο ΣΕΒ και προσθέτει: «Είν αι ευθύν η µας, ως µέλη της Κοιν ων ίας
των  Πολιτών , στο µέτρο των  δυν ατοτήτων  µας, ν α φρον τίσουµε ν α αν ακουφιστούν  όσοι υποφέρουν  από υλι-
κές καταστροφές και χ ρειάζον ται βοήθεια για ν α επιστρέψει η καν ον ικότητα στη ζωή τους, το ταχ ύτερο δυν ατόν ».
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Κώστας Συνολάκης: Κώστας Συνολάκης: Πρέπει να υπάρχουν σχέδια 
εκκένωσης και οδοί διαφυγής σε κάθε ελληνικό ∆ήµο 

Μία πολύ ενδιαφέρουσα
συνέντευξη παραχώρησε
στο reader.gr ο καθηγητής
φυσικών καταστροφών στη

σχολή µηχανικών περιβάλλοντος του
Πολυτεχνείου Κρήτης και τακτικό µέλος
της Ακαδηµίας Αθηνών, Κώστας Συνολάκ-
ης.

Σε αυτήν υποστήριξε ότι κανένας δήµος
στην Ελλάδα δεν έχει σχέδιο εκκένωσης
σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Είναι πολύ ισχυρό το ενδεχόµενο,
όπως αναφέρει, να µην έχει ούτε ο δήµος
της Αθήνας για το πυκνοκατοικηµένο κέν-
τρο της πρωτεύουσας.

«Από τη νοµοθεσία του 2014 προβλέ-
πεται η ύπαρξη σχεδίων εκκένωσης ενώ
τη δικαιοδοσία για τη σχετική απόφαση
την έχει η Πολιτική Προστασία», επι-
σηµαίνει ο κ. Συνολάκης ο οποίος υπο-
στηρίζει ότι στη δική της αρµοδιότητα και
όχι στην Πυροσβεστική βρίσκεται και η
µελέτη και δηµιουργία πλάνου ενόψει
µίας πυρκαγιάς.

Τραγικό είναι το γεγονός, τονίζει, ότι
ενώ εδώ και µία τριετία η Ελλάδα έχει το
σύστηµα προειδοποίησης µέσω µηνυµά-
των αυτό παραµένει παροπλισµένο,
καθώς δεν έχουµε λύσει ακόµα το πρόβ-
ληµα των προσωπικών δεδοµένων!

Τι θα µπορούσε, όµως, να είχε λειτο-
υργήσει αποτρεπτικά για την µεγάλη κατα-
στροφή στο Μάτι µε τους παραπάνω από
80 νεκρούς αλλά και προληπτικά για όλες
τις επόµενες φωτιές καθώς η Ελλάδα εκ
των πραγµάτων θεωρείται, κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες, µία κατεξοχήν πυρ-
όπληκτη χώρα;

Το πρώτο βήµα γίνεται πολύ πριν την πυρ-
καγιά. Πρέπει να υπάρχουν σχέδια εκκένω-
σης και οδοί διαφυγής σε κάθε ελληνικό ∆ήµο.
Έχεις χάρτες για τις εκκενώσεις των περ-
ιοχών.

Το γεγονός είναι ένα: ∆εν υπάρχουν σχέδια
εκκένωσης.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σχέδια
εκκένωσης σε κανένα ∆ήµο; Ούτε για τον
το κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων;

Για τον ∆ήµο Αθηναίων δεν γνωρίζω µε
βεβαιότητα, αλλά θα στοιχηµάτιζα και την
τελευταία µου δεκάρα ότι δεν υπάρχει τίποτα
που µοιάζει µε µια απλή διαδικασία, πόσο
µάλλον ένα σχέδιο. Ωστόσο θεωρώ εξαιρετι-
κά απίθανο το σενάριο του κέντρου της Αθή-
νας να απειλείται από πυρκαγιές. Εποµένως,
δεν έχει νόηµα η εκπόνηση ενός σχεδίου.

Για τους άλλους ∆ήµους ξέρω πως δεν
υπάρχουν σχέδια εκκένωσης, είµαι 100%
σίγουρος.Από τη νοµοθεσία του 2014 προβ-
λέπεται η ύπαρξη σχεδίων εκκένωσης ενώ τη
δικαιοδοσία για τη σχετική απόφαση την έχει
η Πολιτική Προστασία.

Στα πρώτα βήµατα για την αντιµετώπιση
φυσικών καταστροφών θεωρείτε ότι είναι
η πρόληψη; Να υπάρχουν, δηλαδή, έτοιµα
σχέδια εκκένωσης;

Το πρώτο βήµα για την αντιµετώπιση των
πυρκαγιών είναι η πρόληψη, δηλαδή να έχο-
υµε σχέδια εκκένωσης.

Το δεύτερο βήµα είναι η ύπαρξη επιχειρη-
σιακού µοντέλου προσοµοίωσης πυρκαγιάς.
Και τι εννοώ µε αυτό: στο µοντέλο έχουµε
δεδοµένα όπως η καύσιµη ύλη και το τοπίο,
διότι αλλιώς εξαπλώνεται µια πυρκαγιά στην
Κρήτη και αλλιώς στην Κινέττα. Για κάθε περ-
ιοχή χρειάζεται το µοντέλο πυρκαγιάς προκει-
µένου να γίνει εκτίµηση για τον χρόνο εξέλι-
ξής της. Για παράδειγµα, αν µια πυρκαγιά
πρόκειται να εξελιχτεί στο Μάτι σε έξι ώρες,

έχεις δύο µε τρεις ώρες για το σχέδιο εκκένω-
σης. Αν όµως διαπιστώσεις πως η πυρκαγιά
θα πάει στο Μάτι µέσα σε δύο µε τρεις ώρες,
διαπιστώνεις πως δεν έχεις καιρό για εκκένω-
ση και πρέπει να την κάνεις αυτή τη στιγµή.

Το τρίτο βήµα: Να γίνεται καλά η διάσωση
και να υπάρχουν οδοί διαφυγής. Στο Μάτι έγι-
ναν διασώσεις ad hoc, δηλαδή δεν υπήρχε
τρόπος αλλά και δεν γνώριζαν που πρέπει να
πάνε. Είδατε πως υπήρχαν στην παραλία
200 άνθρωποι και περίµεναν. Έπαιρναν τους
δικούς τους τηλέφωνο και κάποια στιγµή
ξύπνησε το Λιµενικό και έκανε διασώσεις.

Όλα αυτά έπρεπε να τα είχε κάνει η Πολιτι-
κή Προστασία. Οι πυροσβέστες κάνουν τη
δουλειά τους, η πυρκαγιά έσβησε. Όλα τα
άλλα στοίχισαν τις ζωές των ανθρώπων.

Μήπως στην Ελλάδα «ποντάρουµε»
πολύ στον πυροσβέστη;

Ακριβώς. Στην Πολιτική Προστασία έχουµε
κατά παράδοση πυροσβέστες και δίνεται έµφ-
αση στην πυρόσβεση και όχι στα άλλα κοµ-
µάτια. Η Πολιτική Προστασία είναι πολύπλοκη
καθώς το ένα κοµµάτι αφορά την προετοι-
µασία και το άλλο το τι κάνεις τη στιγµή της
κρίσης. ∆ηλαδή τι κάνεις όταν έχεις τους χάρ-
τες. Αυτά δεν είναι τα κλασσικά πράγµατα της
πυρόσβεσης καθώς πυρόσβεση σηµαίνει τι
υλικά χρειάζοµαι για να σβήσω µια πυρκαγιά,
τι χρειάζοµαι από τεχνικά µέσα. ∆υστυχώς
στα υπόλοιπα η Πολιτική Προστασία δεν έχει
δώσει την πρέπουσα σηµασία. ∆υστυχώς
στην Ελλάδα το δόγµα της Πολιτικής Προ-
στασίας είναι η πυρόσβεση.

∆ηλαδή µιλάµε για καθαρά ευθύνη της
Πολιτικής Προστασίας�

Κατά τη γνώµη µου ναιP Η Πολιτική Προ-
στασία έχει ευθύνη. Κάποια στιγµή πρέπει να
συζητήσουµε το ποιος έπρεπε να δώσει την
εντολή εκκένωσης. Ωστόσο πρόκειται για µια
διαδικασία που είναι καθαρά ευθύνη της Πολι-
τικής Προστασίας. Υπάρχει και η ευθύνη των
ανθρώπων που δεν έδωσαν εκκένωση, το
σήµα να ξεκινήσει η εκκένωση άµεσα.

Οι δήµαρχοι θα περίµεναν τον Περιφερει-
άρχη, ο Περιφερειάρχης µπορεί να περίµενε
την Πολιτική Προστασία. ∆εν µε ενδιαφέρει
ποιος περίµενε ποιον. Με ενδιαφέρει ότι
κανείς δεν το έκανε.

Παρεµπιπτόντως δεν γίνεται και µε αυτό
τον τρόπο, να πει δηλαδή ο ένας στον άλλο
«κάνε εκκένωση». Όταν δίνεις µια εντολή
εκκένωσης βγαίνεις στα media και την τηλε-
όραση λέγοντας πως αυτή τη στιγµή δίνω δια-
ταγή για εκκένωση, λες στους ανθρώπους
«φύγετε από τα σπίτια σας αλλιώς θα πεθά-
νετε». Έτσι γίνεταιP

Έχει η χώρα µας το σύστηµα προειδο-
ποίησης φυσικών καταστροφών µέσω
SMS;

Υπάρχει στην Ελλάδα εδώ και τρία χρόνια
και δεν χρησιµοποιείται. Θέλετε να ακούσετε
το γελοίο; Το έχουν στα ντουλάπια επειδή δεν
έχουν λύσει το πρόβληµα των προσωπικών
δεδοµένων, πως δηλαδή θα βρει το σύστηµα
τα κινητά σε συγκεκριµένη περιοχή. ∆εν πει-
ράζει που το κάνουν στις άλλες χώρες, µόνο
εµείς στην Ελλάδα σκεφτήκαµε τα προσωπι-
κά δεδοµένα. Είναι απαράδεκτο. Και να µην
εφαρµόζετε, γιατί να µην λύσουν το πρόβ-
ληµα των προσωπικών δεδοµένων; Είναι
δηλαδή να βγαίνεις από τα ρούχα σου!

Κρύβονται µε τη δικαιολογία των προσω-
πικών δεδοµένων, άρα θα αφήσουµε τους
ανθρώπους να καούν για τα προσωπικά τους
δεδοµένα, λες και θα τα δει κανείς. Το com-
puter στέλνει αυτόµατα τα µηνύµατα. Είναι
γελοίο, σε καµία χώρα δεν τίθεται αυτό.

Στις ΗΠΑ έχω δει πως δουλεύει το

σύστηµα: Υπάρχει ένας χάρτης και µε τον
κέρσορα επιλέγουν την περιοχή που θέλουν
να σταλεί το µήνυµα, επιλέγουν το µήνυµα,
πατούν το κουµπί και στέλνετε. Το σύστηµα
βρίσκει όλα τα κινητά που είναι στην περιοχή.
Όταν έχει σφοδρή κακοκαιρία στέλνονται σε
όλους µηνύµατα, ειδάλλως πως θα ειδοποι-
ηθούν οι άνθρωποι; Έρχεται τυφώνας και ο
ένας είναι στους αγρούς, ο άλλος στο σπίτι.
Πως θα τους ειδοποιήσεις; Μόνο µε κινητό
τηλέφωνο. Όσοι λοιπόν βρίσκονται στην περ-
ιοχή παίρνουν το Severe Weather Advisor.

Υπάρχει στην Ελλάδα το σύστηµα µε τα
SMS. Σαν κοινωνία τα πράγµατα δεν τα έχο-
υµε λύσει και καθόµαστε και λέµε είναι προ-
σωπικά δεδοµένα, αν θα σταλεί µήνυµα εκκέ-
νωσης ή όχι. Στη συγκεκριµένη περίπτωση
είναι τραγικό το γεγονός ότι δεν δόθηκε καν η
εντολή εκκένωσης. Οι άνθρωποι άρχισαν να
εκκενώνουν µόνοι τους την περιοχή.

Επίσης από το 2014 υπάρχει και το 112
(σ.σ. Ευρωπαϊκός Αριθµός Έκτακτης Ανάγ-
κης). Το έχουν σε όλη την Ευρώπη και όχι
εδώ. Έχουν το 112 και δεν το χρησιµοποιούν.

Για ποιο λόγο;

∆εν ξέρω τι εξήγηση δίνουνε, µου φαίνεται
πως θα τσακώνονται µεταξύ τους για το ποια
υπηρεσία θα το έχει: θα είναι το ΕΚΑΒ, η
ΕΛ.ΑΣ. ή η Πυροσβεστική; Αυτό δεν το ξέρω,
αλλά γνωρίζω πως υπάρχει το σύστηµα του
112 στην Ελλάδα και δεν το έχουµε εφαρµό-
σει.

Κάτοικοι της περιοχής ισχυρίστηκαν πως
δεν αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε αντικρίζοντας
από µακριά τη φωτιά. ∆εν συνειδητοποίησαν
την κρισιµότητα της κατάστασηςP

Αν είσαι σπίτι σου και από τη λάθος πλε-
υρά του ανέµου δεν έχεις πάρει είδηση. Ξέρω
γνωστούς που έκαναν εκκένωση επειδή
κάποιος έτυχε να βγει νωρίς το απόγευµα ή
επειδή είδαν το νέφος και αποφάσισαν πως
ήταν καλύτερα να φύγουν. Ήταν δύσκολο για
όσους έµεινανP Έκλεισε η Μαραθώνος.

Για όλα αυτά φθάνουµε στην Πολιτική Προ-
στασία. Για το αν θα κλείσει η Μαραθώνος
πρέπει να υπάρχει απόφαση από πριν. Πως
αποµακρύνονται οι άνθρωποι; Βέβαια, αν δεν
έχει δοθεί εντολή εκκένωσης, πως θα σκεφ-
τείς ότι οι άνθρωποι έπρεπε να φύγουν;
Κάποιοι έφυγαν, άλλοι έκατσαν, άλλοι ήξεραν
τους δρόµους και έφυγαν, κάποιοι δεν γνώρι-
ζαν δρόµοΥς και παγιδεύτηκαν. Και πάρα
πολλοί καήκανεP Είναι δράµαP

Είµαστε στην Ελλάδα, σε µια χώρα του
τρίτου κόσµου στην Ευρώπη και να καιγόµα-
στε σαν τα ποντίκια στην Αθήνα και που στο
Μάτι, όχι στηνP Kολοπετινίτσα, που το ξέρο-
υµε, δεν είναι να πεις πως οι υπεύθυνοι δεν
το ξέρανε. Πρόκειται για µια περιοχή της Αττι-
κής που είναι γνωστή τοις πάσι.

Από εδώ και στο εξής τι πρέπει να κάνο-
υµε;

Πρέπει να αναθεωρηθεί η προσέγγιση µας
στην Πολιτική Προστασία. Πρέπει να εφαρµό-
σουµε τους νόµους αφού προβλέπονται σχέ-

δια εκκένωσης. Μέσα σε ελάχι-
στο χρόνο πρέπει να έχουµε σχέ-
δια εκκένωσης για τις περιοχές
υψηλού κινδύνου από πυρκαγιές
και πληµµύρες. Πρέπει να γίνει
άµεσα.

Με βάσει τους χάρτες, πρέπει
να εκπονήσουµε κανονικά σχέ-
δια Πολιτικής Προστασίας.

Το πρώτο βήµα είναι οι χάρτες
και η εφαρµογή ενός µοντέλο
σαν το Farsite* για να µπορέσο-
υµε να δούµε την εξέλιξη της
πυρκαγιάς. Οι χάρτες εκκένωσης
είναι το «κλειδί» και σε αυτή την
περίπτωση δεν το είχαµε και οι
αρµόδιοι πελάγωσαν καθώς δεν

γνώριζαν τι έπρεπε να κάνουνP

Είναι συγκρίσιµα τα µεγέθη των πυρκα-
γιών σε Ηλεία (2007) και Αττική (2018);

Όχι. Στην Ηλεία είχαµε µια πολύ µεγαλύτε-
ρη και διάσπαρτη σε σηµεία πυρκαγιά. Στην
Αττική ήταν σχετικά τοπική. Αν η πυρκαγιά
της Αττικής δεν εκδηλωνόταν σε κατοικηµένη
περιοχή δεν θα συζητούσαµε καθώς ήταν
πολύ περιορισµένη. ∆εν είχε µεγάλο µέγεθος
και εύρος, άρα δεν ήταν µεγάλη πυρκαγιά.

Θρηνήσαµε θύµατα επειδή ήταν κατοικ-
ηµένη η περιοχή;

Βεβαίως. Η επικινδυνότητα ενός φαινοµέ-
νου εξαρτάται από δύο παράγοντες: το
φυσικό φαινόµενο και το είδος της περιοχής,
δηλαδή το πόσους ανθρώπους έχει. Ακριβώς
επειδή ήταν κατοικηµένη και δενδρόφυτη
περιοχή θρηνήσαµε τόσα θύµατα.

Ευθύνεται ο πολεοδοµικός σχεδιασµός;

Φταίει και ο πολεοδοµικός σχεδιασµός. Η
άναρχη δόµηση της περιοχής δεν επιτρέπει
την ύπαρξη οδών διαφυγής. Συγχρόνως
φταίει και το γεγονός ότι δεν υπήρξε σχέδιο
εκκένωσης. Σε µια περιοχή όπως αυτή, που
είναι υψηλού κινδύνου, έπρεπε να υπάρχει
σχέδιο εκκένωσης. Απουσία σχεδίου εκκένω-
σης, τουλάχιστον θα έπρεπε να έχει δοθεί
εντολή εκκένωσης σχετικά νωρίς για να απο-
µακρυνθούν οι άνθρωποι από την πυρκαγιά.

Άρα ήταν ανεπαρκής η αντιµετώπιση
από τις κρατικές υπηρεσίες και τον ∆ήµο;

Τελείως ανεπαρκής. Ο κανονισµός Πολιτι-
κής Προστασίας αναφέρει ότι: Αν µία πυρκα-
γιά είναι σε δύο ∆ήµους, τότε ευθύνεται η
Περιφέρεια. ∆ηλαδή, θα έπρεπε η Περιφέρεια
να είχε δώσει εντολή για εκκένωση, εφόσον η
πυρκαγιά επηρέαζε δύο ∆ήµους. Το θέµα
είναι ότι µιλάµε για το κράτος. Αν ήταν αρµο-
διότητα του ∆ήµου, του δηµάρχου, του περιφ-
ερειάρχη, του Γενικού Γραµµατέα πολιτικής
ΠροστασίαςP Το θέµα είναι πως κανένας δεν
έδωσε εντολή.

* To Farsite είναι µοντέλο µετάδοσης πυρ-
καγιάς και δηµιουργήθηκε από τη ∆ασική
Υπηρεσία των ΗΠΑ (US Forest Service).
Χρησιµοποιείται για τον επιχειρησιακό και
τακτικό σχεδιασµό µε σκοπό τη βελτίωση και
τον συγχρονισµό των ενεργειών. Στην Ελλά-
δα δοκιµάστηκε πιλοτικά το 2014.
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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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ΓΓιιαα  ττηηνν  ΓΓεεννοοκκττοοννίίαα  
ττωωνν  ΡΡοοµµάά  

––  Εκδήλωση Μνήµης στο 
Ζάππειο Μέγαρο

Εκδήλωση Μν ήµης στο Ζάππειο 
Μέγαρο για την  Γεν οκτον ία των  Ροµά 

θα πραγµατοποιηθεί την  Πέµπτη 2 Αυγούστου
2018 στις 9 το βράδυ.

Η εκδήλωση περιλαµβάν ει οµιλίες , προβολή
ν τοκιµαν τέρ από τα αρχεία της ΕΡΤ καθώς και

µουσικό πρόγραµµα.
Η εν  λόγω εκδήλωση διοργαν ών εται από την
Παν ελλαδική Συν οµοσπον δία Ελλήν ων  ΡΟΜ

(ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ)

Μαρτυρία σοκ από το Μάτι: Κάναµε ανάνηψη σε βρέφος

Συγκλονίζει η ιστορία ενός βρέφους στο οποίο διασώστης έκανεΣυγκλονίζει η ιστορία ενός βρέφους στο οποίο διασώστης έκανε
µαλάξεις για να το επαναφέρει στη ζωή µαλάξεις για να το επαναφέρει στη ζωή 

Συγκλονίζει η ιστορία ενός βρέφους στο οποίο διασώστης έκανε µαλάξεις για να το επαναφέρει
στη ζωή, στην πυρκαγιά στο Μάτι. Ο αυτόπτης µάρτυρας ανήκει στο ∆ηµήτρη ο οποίος επέζησε
από τις φλόγες και αφηγήθηκε στην κάµερα του τηλεοπτικού σταθµού ΣΚΑΪ την τραγωδία που

έζησε στην προσπάθειά του να βοηθήσει µία µητέρα και το βρέφος της που είχαν καταφύγει στην παρ-
αλία για να σωθούν.
Μητέρα και βρέφος µπήκαν καµένοι στη θάλασσα σε κατάσταση σοκ και παρέµειναν εκεί µέχρι τα

µεσάνυχτα. Το µωρό έκλαιγε διαρκώς, ωστόσο την τελευταία ώρα παρέλυσε µε τη µητέρα του να προ-
σπαθεί να το θηλάσει µέσα στη θάλασσα προκειµένου να το επαναφέρει χωρίς αυτό να καταστεί εφικτό.
∆ύο άντρες εκ των οποίων ο έναςένας διασώστης που βρέθηκαν στο σηµείο έτρεξαν και πραγµατο-
ποίησαν µαλάξεις στο βρέφος για να το επαναφέρουν. 
Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια του πατέρα του βρέφους ο οποίος είναι δασοπυροσβέστης και βοηθούσε

στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σηµείο, δηµιούργησαν αυτοσχέδια φορεία και µετέφεραν το βρέφος
και τη γυναίκα στο κοντινότερο πυροσβεστικό όχηµα το οποίο παρέλαβε και µετέφερε το βρέφος στο
Νοσοκοµείο Παίδων. 



ΚΚΚΚ αµπαν άκι κιν δύν ου
προς την  πολιτεία για
την  εν τειν όµεν η παρά-
ν οµη διακίν ηση

φρούτων , ιδίως συµπύρην ων  ροδάκι-
ν ων , κρούει η Έν ωση Κον σερβο-
ποιών  Ελλάδας (ΕΚΕ). 

Ο επικεφαλής της ΕΚΕ, Κώστας
Αποστόλου, σηµειών ει στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ, ότι «σήµερα στην  Κεν τρική
Μακεδον ία υπάρχ ουν  περισσότεροι
από 300 χ ώροι διακίν ησης,ορισµέν οι
από τους οποίους παράν οµοι, εν ώ οι
ν όµιµοι δεν  θα έπρεπε ν α ξεπερν ούν
τους 50». 

Ο κ. Αποστόλου, καλεί τους αρµό-
διους ν α «επέµβουν  αποτελεσµατικά

και ν α εν τείν ουν  τους ελέγχ ους, ώστε
ν α δοθεί τέλος σε αυτή την  απαρά-
δεκτη κατάσταση ή έστω ν α επιβραδ-
υν θεί η τρελή κούρσα που ακολουθ-
εί».

Με  αν ακοίν ωσή της η ΕΚΕ
σηµειών ει ότι «ακόµη και σήµερα
πολλά προϊόν τα συγκεν τρών ον ται
από τυχ αίους και εξωθεσµικούς δια-
κιν ητές, σε χ ώρους ακατάλληλους και
χ ωρίς στοιχ ειώδεις υποδοµές, χ ωρίς
φορολογικά παραστατικά, χ ωρίς ασφ-
αλισµέν ο και εξειδικευµέν ο προσω-
πικό, χ ωρίς τήρηση όρων  υγιειν ής και
ασφάλειας, χ ωρίς διασφάλιση ποιο-
τικών  προδιαγραφών ».

Προσθέτει, δε, ότι πολλές φορές δε, 

παρατηρείται το φαιν όµεν ο αγορα-
στές του εξωτερικού ν α παραλαµβά-
ν ουν  ροδάκιν α απευθείας από τους
αγρούς, πληρών ον τας µετρητοίς
χ ωρίς καν έν α παραστατικό, διογ-
κών ον τας έτσι τη φοροδιαφυγή και
υπογραµµίζει ότι το φαιν όµεν ο αυτό
παρατηρείται είν αι έν τον ο και φέτος.

Η ΕΚΕ αν αγν ωρίζει ότι η φορολογι-
κή επιβάρυν ση των  αγροτών  είν αι
σαφώς υψηλότερη τα τελευταία χ ρόν ια
δίν ον τας κίν ητρο στους «ασυν είδητο-
υς πολίτες ν α επ ιδιώκουν  την
διακίν ηση των  προϊόν των  χ ωρίς
παραστατικά», ωστόσο, ο κ. Αποστό-
λου, δήλωσε ότι «Κάποια στιγµή όµως,
όλοι πρέπει ν α αν αλάβουν  το µερίδιο
ευθύν ης τους και ν α αν τιληφθούν  ότι
οι παράν οµες πρακτικές που ακολο-
υθούν ται δεν  πλήττουν  µόν ο τον  

υγιή αν ταγων ισµό και τα έσοδα του
κράτους, αλλά και τους ίδιους τους
παραγωγούς και τη χ ώρα συν ολικά»
και πρόσθεσε: «αυτή τη στιγµή κατα-
γράφεται συγκρατηµέν η η ζήτηση
στην  παγκόσµια αγορά για το
ελλην ικό προϊόν . Οι παραγγελίες που
έχ ουµε, είν αι µειωµέν ες συγκριτικά µε
την  αν τίστοιχ η περσιν ή περίοδο».

Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος εκφράζον -
τας την  αισιοδοξία του για το επόµεν ο
διάστηµα σε επ ίπεδο πωλήσεων ,
υπογράµµισε ότι «δεν  υπάρχ ει καµία
αν ησυχ ία σε ό,τι αφορά την  ικαν ότ-
ητα της ΕΚΕ ν α εφοδιάσει την
αγορά». Άλλωστε, όπως ο ίδιος πρό-
σθεσε, τα αποθέµατα της ΕΚΕ από
την  προηγούµεν η χ ρον ιά διαµορ-
φών ον ται σε επίπεδα ισοδύν αµα µε
55.000 τόν ους.
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ΠΟΕ∆ΗΝ: Αντιπληµµυρικά έργα στο 
«Σωτηρία» πριν θρηνήσουµε θύµατα

Να κινητοποιηθεί «έστω και κατόπιν εορτής»
το υπουργείο Υγείας και «πριν θρηνήσουµε
θύµατα» ζητεί µε ανακοίνωσή της η

ΠΟΕ∆ΗΝ, µετά την πληµµύρα στο νοσοκοµείο «Σωτ-
ηρία».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το «Σωτηρία»
πληµµύρισε το απόγευµα της Κυριακής, όταν «ένας
χαµηλός χώρος του, πίσω από τις χειρουργικές κλι-
νικές µετατράπηκε σε λίµνη. Κατέληξε εκεί όλο το
νερό της έντονης βροχής που έπεσε εντός του νοσο-
κοµείου και στη Μεσογείων (το κτίριο βρίσκεται 30
µέτρα από τη Μεσογείων) λόγω των παρεµβάσεων
που έγιναν για το Μετρό».

Σύµφωνα µε την ΠΟΕ∆ΗΝ, τα έντονα αυτά καιρικά
φαινόµενα «αναδεικνύουν συνεχώς τη δυσχερή κατά-
σταση των νοσοκοµείων. ∆εν έχουν τη δυνατότητα να
διαθέτουν ούτε ένα ευρώ προκειµένου να κάνουν έργα
βελτίωσης του εξοπλισµού και των υποδοµών τους.
Καµία µέριµνα από το κράτος για να φτιαχτούν αντιπ-
ληµµυρικά έργα στη Μεσογείων στο ύψος του Νοσοκο-
µείου. 

Επίσης δεν υπάρχουν κονδύλια στο Νοσοκοµείο για να
φτιαχτούν αντιπληµµυρικά έργα εντός του Νοσοκοµείου.
Να καθαριστούν τα φρεάτια. Θα µπορούσαν µε λίγα
χρήµατα να τοποθετηθούν προστατευτικά σε διάφορα
σηµεία εντός του νοσοκοµείου που θα εκτρέπουν το
νερό σε άλλες κατευθύνσεις. Ούτε αυτό!».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«∆εν υπάρχει ούτε ευρώ για έργα στο Νοσοκοµείο
ΣΩΤΗΡΙΑ.

Έστω τώρα κατόπιν εορτής ας ευαισθητοποιηθούν
πριν θρηνήσουµε θύµατα

Τα έντονα καιρικά φαινόµενα αναδεικνύουν συνεχώς
την δυσχερή κατάσταση των Νοσοκοµείων. ∆εν έχουν τη
δυνατότητα να διαθέτουν ούτε ένα ευρώ προκειµένου να 

κάνουν έργα βελτίωσης του εξοπλισµού και των υπο-
δοµών τους.

Το Νοσοκοµείο ΣΩΤΗΡΙΑ πληµµύρισε την Κυριακή
29/7/2018 το απόγευµα. Ένας χαµηλός χώρος του
Νοσοκοµείου πίσω από τις χειρουργικές κλινικές µετα-
τράπηκε σε λίµνη.

Κατέληξε εκεί όλο το νερό της έντονης βροχής που
έπεσε εντός του Νοσοκοµείου και στη Μεσογείων (το
κτίριο βρίσκεται 30 µέτρα από την Μεσογείων) λόγω των
παρεµβάσεων που έγιναν για το ΜΕΤΡΟ.

Καµία µέριµνα από το κράτος για να φτιαχτούν αντιπ-
ληµµυρικά έργα στη Μεσογείων στο ύψος του Νοσοκο-
µείου.Επίσης δεν υπάρχουν κονδύλια στο Νοσοκοµείο
για να φτιαχτούν αντιπληµµυρικά έργα εντός του Νοσο-
κοµείου. Να καθαριστούν τα φρεάτια. Θα µπορούσαν µε
λίγα χρήµατα να τοποθετηθούν προστατευτικά σε διάφ-
ορα σηµεία εντός του Νοσοκοµείου που θα εκτρέπουν το
νερό σε άλλες κατευθύνσεις. Ούτε αυτό!!! 

Σε εκείνα τα σηµεία θα µπορούσαν να βρίσκονται την
ώρα που έφθανε µε ορµή το νερό ασθενείς ή εργαζόµε-
νοι και να κινδυνέψουν.

Βρίσκεται βέβαια στο πίσω µέρος των χειρουργικών
κλινικών, αλλά εκεί στεγάζονται αποθήκες, ξενώνες των
γιατρών και άλλοι χώροι. 

Ως εκ τούτω η διέλευση είναι συχνή. ∆εν κινδύνεψαν
ευτυχώς ασθενείς ή προσωπικό. Άλλες κλινικές του
Νοσοκοµείου έµπαζαν νερό από τη βροχή. Έχουµε επα-
νειληµµένως αναδείξει τα προβλήµατα του Νοσοκοµείου
ΣΩΤΗΡΙΑ. ∆εν έχουν χρήµατα ούτε για να αντικαταστή-
σουν τα καρότσια των ασθενών που µετακινούνται σε
µεγάλες αποστάσεις εντός του Νοσοκοµείου µε χαλα-
σµένες ρόδες.

Ας ελπίσουµε ότι έστω και τώρα κατόπιν εορτής θα κιν-
ητοποιηθεί το Υπουργείο Υγείας προκειµένου να γίνουν
τα απαραίτητα αντιπληµµυρικά έργα εντός του Νοσοκο-
µείου πριν θρηνήσουµε θύµατα.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕ∆ΗΝ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ».

ΕΕΚΚΕΕ::  ΠΠααρράάννοοµµηη  δδιιαακκίίννηησσηη  φφρροούύττωωνν
- Αίτηµα για εντατικοποίηση των ελέγχων
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Μεταβολές στα δροµολόγια της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ από 1η Αυγούστου

Η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενηµερώνει το επιβατικό
κοινό ότι,  Από την Τετάρτη 01/08/2018
µέχρι και την Παρασκευή 31/08/2018, θα

υπάρξουν µεταβολές σε ορισµένα δροµολόγια του
δικτύου της, λόγω θερινής περιόδου και της µει-
ωµένης επιβατικής κίνησης που παρατηρείται
κάθε χρόνο σε συγκεκριµένες διαδροµές.
Αναλυτικά τα δροµολόγια που αναστέλλονται είναι
τα εξής:

1.   Μεταξύ Λιοσίων – Κορωπίου – Λιοσίων
Αναστέλλεται  η κυκλοφορία των κατωτέρω
αµαξ/χιών:

12200,12204,12208,12212,12232,12236,1224
0,12244

12205,12209,12213,12217,12237,12241,1224
5,12249

2.   Μεταξύ Πειραιώς – Κιάτου – Πειραιώς
Αναστέλλεται  η κυκλοφορία των κατωτέρω
αµαξ/χιών:

1300-2305

3.   Μεταξύ Αθηνών – Χαλκίδος – Αθηνών

Αναστέλλεται  η κυκλοφορία των κατωτέρω
αµαξ/χιών:

1532,1552, 1537,1557

4. Μεταξύ Θεσσαλονίκης – Λάρισας – Θεσσα-
λονίκης

Αναστέλλεται  η κυκλοφορία των κατωτέρω
αµαξ/χιών:

1591,1592

5. Μεταξύ Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Θεσσα-
λονίκης

α) Αναστέλλεται η κυκλοφορία της αµαξ/χίας 730
β) Τo δροµολόγιο της αµαξ/χίας 743 υπο-

καθίστανται µε µισθωµένα  λεωφορεία από την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

6.   Μεταξύ Αλεξανδρούπολης – Ορµένιου - Αλε-
ξανδρούπολης
Τα δροµολόγια των αµαξ/χιών 1680-1681, 1686-
1687,1684-1685, υποκαθίστανται µε µισθωµένα
λεωφορεία από την  ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Πληρωµή των σχολικών καθαριστριών
Σύµφωνα µε ενηµέρωση από το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.)

έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πληρωµών για το σύνολο των Σχολικών Επιτροπών
έως και τον Ιούνιο του 2018.
«Έτσι, έχουν πληρωθεί όλες οι σχολικές καθαρίστριες», επισηµαίνει το Υπ. Παιδείας.

ΠροσλήψειςΠροσλήψεις
ναυαγοσωστώνναυαγοσωστών
στον ∆ήµοστον ∆ήµο
ΜεγαρέωνΜεγαρέων

ΟΟ ∆ήµος Μεγαρέων  αν α∆ήµος Μεγαρέων  αν α--
κοίν ωσε προσλήψεις προκοίν ωσε προσλήψεις προ--
σωπ ικού ειδικότητας ∆Εσωπ ικού ειδικότητας ∆Ε

Ναυαγοσωστών  µε σύµβασηΝαυαγοσωστών  µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου οριεργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι--
σµέν ου χ ρόν ου διάρκειας τριώνσµέν ου χ ρόν ου διάρκειας τριών
(3) µην ών .(3) µην ών .

Ο ∆ήµος Μεγαρέων  µε την  υπ’ αριθ.
189/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου – η οποία µε την  υπ’
αριθµ. 60216/21190/20-7-2018
απόφαση του Συν τον ιστή της Απο-
κεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης Αττικής
κρίθηκε ότι έχ ει ληφθεί ν όµιµα –
γν ωστοποιεί ότι θα προσλάβει προ-
σωπικό µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτι-
κού ∆ικαίου Ορισµέν ου Χρόν ου,
ειδικότητας ∆Ε Ναυαγοσωστών ,
συν ολικού αριθµού τεσσάρων  ( 4 )
ατόµων  ως κατωτέρω, προς κάλυψη
των  άµεσων  και επιτακτικών  αν αγ-
κών  ν αυαγοσωστικής κάλυψης των
ακτών  του ∆ήµου, µε τα αν τίστοιχ α
ειδικά τυπικά προσόν τα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι εν διαφερόµεν οι µαζί µε την

αίτησή τους πρέπει ν α υποβάλουν
υποχ ρεωτικώς τα εξής δικαιολογητι-
κά : 1. Φωτοαν τίγραφο των  δύο
όψεων  της αστυν οµικής τους ταυ-
τότητας. 
2. Τον  απαιτούµεν ο ως άν ω τίτλο
σπουδών . 
3. Πτυχ ίο ή δίπλωµα ή πιστοποιη-
τικό ν αυαγοσώστη, αν αγν ωρισµέν -
ης Ναυαγοσωστικής Σχ ολής.

4. Άδεια ν αυαγοσώστη (σε ισχ ύ)
εκδιδόµεν η από Λιµεν ική Αρχ ή. 
5. Υπεύθυν η δήλωση ότι πληρούν
τα γεν ικά προσόν τα διορισµού που
προβλέπον ται για τους µόν ιµους
υπαλλήλους του πρώτου µέρους του
ν . 3584/07 (δίν εται από την  Υπηρ-
εσία). 6. Υπεύθυν η δήλωση «περί
µη καταδίκης» (δίν εται από την
Υπηρεσία). 7. Υπεύθυν η δήλωση,
ότι το αµέσως προηγούµεν ο
12µην ο, δεν  έχ ουν  εργαστεί στο 

∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆ (δίν εται από την
Υπηρεσία).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α
υποβάλλουν  αίτηση στα γραφεία
του ∆ήµου Μεγαρέων  (∆/ν ση: Χρ.
Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη, Μέγα-
ρα) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες. Οι εν διαφερόµεν οι µπορούν
ν α υποβάλλουν  την  αίτησή τους και
τα απαιτούµεν α δικαιολογητικά,
εν τός αποκλειστικής προθεσµίας
δέκα (10) ηµερολογιακά υπολογιζό-
µεν ων  ηµερών , από την  εποµέν η
ηµέρα της αν άρτησής της στο χ ώρο
αν ακοιν ώσεων  του ∆ήµου Μεγα-
ρέων  και της ∆ηµοτικής Εν ότητας
Νέας Περάµου, ήτοι από την  ∆ευ-
τέρα 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 µέχ ρι και
την  Τετάρτη 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.



14-θριάσιο Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 

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

<<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

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  
--    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός 
Χώρος 1ου Ορόφου, για γραφείο ή

κ ατάστηµα επι της Λεωφόρου 
∆ηµοκ ρατίας, στη διασταύρωση

Ασπροπύργου (µε θέα την  Εθνικ ή
Οδό). 60 τετραγωνικ ά µέτρα, µε θέση

πάρκ ινγκ . Ενοίκ ιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικ οινωνίας:

2105574070 & 6974668763
ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        



Τρίτη 31 Ιουλίου 2018                                                                                                                                                                    θριάσιο-15  

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

Ενοικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος για γραφείο ή κατάστηµα
επ ί της οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι  Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτι-

κού Σχολείου 60 τ.µ. Τηλέφωνο επ ικοινωνίας: 6974410178
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Την Παρασκε-
υή 27 Ιουλίου
έγινε εκτάκτως
η καταβολή
όλων των
σ υ ν τ ά ξ ε ω ν
ΕΦΚΑ για τον
µήνα Αύγου-
στο, ενώ οι
πυ ρ ό πλη κτο ι
συνταξιούχοι θα
λάβουν επιπ-
λέον δύο
συντάξεις.

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση
του ΕΦΚΑ. Πρόκειται για όλες
τις κύριες συντάξεις δηµοσίου
και ιδιωτικού τοµέα.

Η καταβολή των συντάξεων
των ανασφάλιστων υπερηλίκων
καθώς επίσης και των Επιδοµά-

των Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ανασφάλιστων υπερηλίκων
µηνός Αυγούστου, θα πραγµα-
τοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΑ ,
µαζί µε τις συντάξεις του ΕΦΚΑ.

H υπουργός Εργασίας Έφη
Αχτσιόγλου, µιλώντας σε πρωι-
νή ενηµερωτική εκποµπή της

ΕΡΤ ανέφερε ότι
για τους συντα-
ξιούχους στις
περιοχές που
ε π λ ή γ η σ α ν ,
είπε, πως θα
πιστωθούν δύο
επιπλέον συντά-
ξεις και , νωρίτε-
ρα κατ' εξαίρεση,
θα καταβληθεί η
σύνταξη του
Αυγούστου σε

όλους τους συνταξιούχους.

Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις
επικουρικές συντάξεις στις 02
Αυγούστου 2018 ηµέρα Πεµ-
πτη ενώ θα πληρωθούν και τα
ανδροµικά σε 200.000 συντα-
ξιούχους.

ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Ο
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

«Φιλό∆ηµος «Φιλό∆ηµος IIII»: »: 
Εντάξεις Πράξεων 6,8 εκ. € για

τη συντήρηση σχολείων

Σ
το πλαίσιο των Προσκλήσεων των Προγρ-
αµµάτων «Φιλό∆ηµος» και «Φιλό∆ηµος ΙΙ»
του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της

Απόφασης 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018), ο υπο-
υργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε
την ένταξη των κάτωθι Πράξεων δήµων συνολικού
ποσού ύψους 6.836.613,42 ευρώ, µε τη συµµε-
τοχή των δήµων να ανέρχεται στο ποσό των
3.072.406,84 ευρώ, αποκλειστικά για τη
συντήρηση σχολικών κτιρίων και  αύλειων
χώρων.

Οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραµµα
«Φιλό∆ηµος ΙΙ» για αυτό το σκοπό έχουν ως
εξής:

Οι δικαιούχοι δήµοι για τη χρηµατοδότηση των
ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους
πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη
συνέχεια θα χρησιµοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των
δήµων.

Πληρώθηκαν όλες οι συντάξεις Αυγούστου
--  ΕΕππιιππλλέέοονν  δδύύοο  σσυυννττάάξξεειιςς  σσττοουυςς  ππυυρρόόππλληηκκττοουυςς

ΕΕΕΕΤΤΑΑΑΑ::  9944..000000  ππααιιδδιιάά  ππήήρραανν  ΕΕΕΕΤΤΑΑΑΑ::  9944..000000  ππααιιδδιιάά  ππήήρραανν  vvoouucchheerrvvoouucchheerr
- Σε 110.000 παιδιά µε την ανακατανοµή Σεπτεµβρίου

Η
διαδικασία επιλογής των  ωφελούµεν ων  ολοκ-
ληρώθηκε µε επιτυχ ία και στις ηµεροµην ίες
που είχ ε αν αγγείλει η ∆ιοίκηση της ΕΕΤΑΑ. Οι

δικαιούµεν οι v oucher είν αι 94.000 έν αν τι 92.000 της
τελευταίας χ ρον ιάς. Οι έγκυρες υποψηφιότητες
αν έρχ ον ται σε 141.000 εν ώ, πέρυσι ήταν  133.000.

Στον  αριθµό αυτόν  περιλαµβάν ον ται και όλα τα
παιδιά των  οποίων  οι οικογέν ειες είν αι κάτω από το
όριο της φτώχ ειας, όπως και όλες οι αιτήσεις που αφο-
ρούν  Κ∆ΑΠ – ΑΜΕΑ. Επίσης περιλαµβάν ον ται και τα
300 παιδιά από τις πληγείσες περιοχ ές της Αττικής,
από την  πρόσφατη πυρκαγιά, καθώς η ΕΕΤΑΑ, µε
απόφαση του ∆.Σ. της, έκαν ε δεκτές όλες τις αιτήσεις
µε αν τίστοιχ η αύξηση του προϋπολογισµού του
ΥΠΑΝ .

Τον  Σεπτέµβριο θα υπάρξει η αν ακαταν οµή των
v oucher που δεν  θα χ ρησιµοποιηθούν , µε στόχ ο ν α
καλυφθούν  όλες οι διαθέσιµες θέσεις των  δοµών . Ως
αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής ο συν ολικός
αριθµός των  ωφελούµεν ων  εκτιµάται ότι θα υπερβεί τα
110.000 παιδιά έν αν τι 106.000 της τελευταίας χ ρο-
ν ιάς.

Οι ωφελούµεν ες/οι έχ ουν  την  δυν ατότητα ν α εγγρά-
ψουν  τα παιδιά τους µέχ ρι 3 Σεπτεµβρίου και οι φορ-
είς (∆ήµοι και ιδιώτες) ν α προγραµµατίσουν  την  ν έα
χ ρον ιά. 

Πρέπει ν α σηµειωθεί ότι η ΕΕΤΑΑ κάθε χ ρόν ο

φρον τίζει ν α καλύπτει όλες τις διαθέσιµες θέσεις που
υπάρχ ουν  στους βρεφον ηπιακούς σταθµούς της
χ ώρας. 

Τα κεν ά που παρατηρούν ται στην  πορεία υλο-
ποίησης του προγράµµατος οφείλον ται στην  έλλειψη
δοµών .

Η αρχ ική χ ρηµατοδότηση του προγράµµατος
αν έρχ εται στα 205 εκ. ευρώ, όσο ήταν  και τη σχ ολι-
κή χ ρον ιά 2017-2018, µε τη διαφορά ότι φέτος είν αι
αυξηµέν η η εθν ική συµµετοχ ή. Συγκεκριµέν α από το
Π.∆.Ε. θα διατεθούν  138εκ. ευρώ περίπου, από 132
εκ. πέρυσι και τα υπόλοιπα 67 εκ. ευρώ καλύπτον ται
µε χ ρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό
Ταµείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2010. Πέρυσι το
αν τίστοιχ ο ποσό ήταν  73 εκ. ευρώ.

Με βάση αυτά τα δεδοµέν α η χ ρηµατοδότηση µε
την  αν ακαταν οµή του Σεπτεµβρίου αν αµέν εται ν α
ξεπεράσει τα 220 εκ., από 211 εκ. ευρώ που διατέθη-
καν  τη περσιν ή σχ ολική χρον ιά.

Η συν εργασία όλων  των  φορέων  (Υπουργείων  –
ΚΕ∆Ε – Περιφερειών  – ΕΕΤΑΑ) και των  υποψηφίων
δικαιούχ ων , οδήγησε σε µια πετυχ ηµέν η διαδικασία
και έν α καλό αποτέλεσµα.

Τα στοιχ εία του Προγράµµατος το οποίο θα ξεκιν ή-
σει ν α υλοποιείται από την  3 Σεπτεµβρίου 2018,
βρίσκον ται στην  ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ
(www.eetaa.gr).


