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2-θριάσιο Πέµπτη 16 Νοεµβρίου 2017

Ασπρόπυργος

Καµπόλης Παναγιώτης Α. Πλάτωνος 1, 
2105572588

Ελευσίνα

Κώτσου - Σαρηµπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ. 
Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Aχαρνές
Γκάτζιου Σοφία Φ. 

Πάρνηθος 118, 2102403004

Άνω Λιόσια

Μπουρούνη Αθηνά ∆. Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1, 
∆ροσούπολη,2102470650

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος  

Παπανδρέου Γ. 4  - ∆άσος Χαϊδαρίου, 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Σποραδικές βροχές 

Η θερµοκρασία από 10 έως 19
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιφιγένεια, Ματθαίος, Μαθιός, Μαθαίος, Ματθ-

ούλα, Ματθίλδη, Θίλδα, Τίτα, Μαθούλα

ΤΤρρααγγωωδδίίαα  χχωωρρίίςς  ττέέλλοοςς::  
""ΒΒοούύλλιιααξξεε""  ααππόό  ττηη  ννεερροοπποοννττήή  ηη  δδυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή

ΒΑΡΥ ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΤΗ ΜΑΝ∆ΡΑ,
ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ 

Ολέθριες συνέπειες είχε η κακοκαιρία που έπληξε τη
∆υτική Αττική δηµιουργώντας εικόνες "Αποκάλυψης"
σε Μάνδρα, Μέγαρα και Νέα Πέραµο και στοιχίζοντας

τη ζωή σε  15 ανθρώπους, ενώ οι τραυµατισµένοι  ανέρχονταν
µέχρι εχθές το βράδυ στους 17.

Ο τραγικός κατάλογος των θυµάτων 

Μία 82χρονη γυναίκα εντοπίστηκε περίπου στις 10:00 το πρωί
νεκρή στο σπίτι της στην οδό Κοροπούλη. Είχε εγκλωβιστεί από
τα νερά που έφθασαν σε πολύ µεγάλο ύψος. Οι άνδρες της Πυρ-
οσβεστικής ανέσυραν τη γυναίκα νεκρή.

Περίπου µία ώρα αργότερα, στην οδό Αγαµέµνωνος στην
Μάνδρα, ένας ηλικιωµένος άνδρας εντοπίστηκε από τους πυρο-
σβέστες νεκρός στο πληµµυρισµένο σπίτι του.

Στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας περίπου 65
ετών. Ο άνδρας αυτός βρέθηκε σε προαύλιο χώρο στην οδό
Λεωνίδα Στάµου.

Το µεσηµέρι εντοπίστηκε νεκρός ένας ακόµη άνδρας, περίπου
50 ετών, στον προαύλιο χώρο του Golden Palace, στο 3ο χλµ της
Λεωφόρου Αθηνών - Θηβών, στη Μάνδρα.

Στον τραγικό κατάλογο µπήκε και µία γυναίκα που
εγκλωβίστηκε από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε στην οδό Αίαν-
τος στην Μάνδρα.

Παράλληλα, στις θαλάσσιες περιοχές Ελευσίνας και ΕΛΠΕ
Ασπροπύργου εντοπίστηκαν δύο σοροί ανδρών, ηλικίας 81 και
55 ετών. Οι άνδρες αυτοί ήταν αγνοούµενοι από την Μάνδρα. Οι
σοροί εντοπίστηκαν από κυβερνήτη λάντζας και ειδοποιήθηκε
άµεσα το Λιµενικό Σώµα. Πρόκειται για έναν 81χρονο άνδρα που
βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή Ασπροπύργου πλησίον της
προβλήτας «Ελληνικά Πετρέλαια» και σε απόσταση περίπου
εκατόν πενήντα µέτρων από την ακτή. Περισυλλέγη από στελέχη
του λιµενικού και µεταφέρθηκε µε ασθενοφόρο όχηµα του ΕΚΑΒ
στο Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας «Θριάσιο», όπου διαπι-
στώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιµεναρχείο Ελευσίνας, που διενεργεί την
προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτο-
µής και τοξικολογικών εξετάσεων. Επιπρόσθετα, η Λιµενική Αρχή
Ελευσίνας εντόπισε τη σορό ενός 55χρονου στη θαλάσσια περ-
ιοχή έµπροσθεν παραλίας Ελευσίνας, στη θέση «Αµερικανική
προβλήτα» και σε απόσταση περίπου δύο µέτρων από την ακτή. 

Ο άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, περισυλλέχθηκε και
µεταφέρθηκε µε ασθενοφόρο όχηµα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσο-
κοµείο Ελευσίνας «Θριάσιο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Κεντρικό Λιµεναρχείο Ελευσίνας, που διενεργεί την προ-
ανάκριση, πρόκειται να παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-
νεκροτοµής και τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ ενηµερώθηκαν
σχετικά το αρµόδιο Τµήµα Αναζητήσεων της Ελληνικής 

Αστυνοµίας και οι όµορες αστυνοµικές αρχές, προς εντοπισµό
οικείων του θανόντος και ακολούθως προς αναγνώρισή του.

Ακόµη τρεις άνδρες και µία γυναίκα ανασύρθηκαν αργά το
µεσηµέρι νεκροί. 

Ο ένας άνδρας εντοπίστηκε σε εξωτερικό χώρο στην περιοχή
Ψαλίδι της Μάνδρας, ενώ η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της
στην οδό Στρατηγού Ρόκα στην Μάνδρα.

Στη µακάβρια λίστα προστέθηκε νεκρός άνδρας που
εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από υπόγειο οικίας στη συµβολή
των οδών Παπαδιαµάντη και Οµήρου, µια γυναίκα που ανασύρ-
θηκε νεκρή από εσωτερικό χώρο επιχείρησης στην συµβολή
Αγ.Αικατερίνης και Ρόκα και δύο ακόµη νεκροί άνδρες ο ένας εκ
των οποίων εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από εξωτερικό χώρο
στο 5-6 χλµ Μάνδρας-Θηβών, στη Μάνδρα Αττικής. 

Την τελευταία στιγµή διασώθηκαν δύο άλλες γυναίκες που δια-
µένουν στην οδό Κοροπούλη, όπως και η ηλικιωµένη που
εντοπίστηκε νεκρή. Οι δύο γυναίκες µεταφέρθηκαν στο Θριάσιο
νοσοκοµείο µε υποθερµία.

Σε κατάσταση ετοιµότητας το Θριάσιο

Σύµφωνα µε την επίσηµη ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας,
από τις 11:00 το πρωί και µέχρι τις 18:30 µεταφέρθηκαν στο
Θριάσιο 15 νεκροί (5 γυναίκες και 10 άνδρες) και διεκοµίσθησαν
17 τραυµατίες (6 γυναίκες και 11 άντρες). 

Από τους τραυµατίες µία γυναίκα οδηγήθηκε στην ΜΕΘ δια-
σωληνωµένη, µία ακόµα στην Πνευµονολογική Κλινική, µία στην
Ορθοπεδική και 3 γυναίκες και 3 άντρες στην Α  ́Παθολογική Κλι-
νική. Οι υπόλοιποι έλαβαν εξιτήρια.

Όπως προστίθεται στην ανακοίνωση: 

1) αριθµός τόσο των νεκρών όσο και των τραυµατιών υπάρχει
πιθανότητα να µεταβληθεί ακόµα και στα επόµενα λεπτά γιατί
σύµφωνα µε ενηµέρωση τόσο το Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας όσο και του αρχηγού του Π.Σ. οι έρευνες βρίσκονται
σε εξέλιξη και υπάρχουν ακόµα αγνοούµενοι. 

2) Το «Θριάσιο» Νοσοκοµείο τέθηκε σε κατάσταση ετοιµότητας
µετά το πέρας της πρωινής λειτουργίας του προκειµένου να
διαχειριστεί αποκλειστικά αυτό τους τραυµατίες και τους νεκρούς
που διακοµίσθηκαν από τις πληγείσες περιοχές ανεξαρτήτως του
µέσου διακοµιδής τους.

3) Από τους 15 νεκρούς, οι 6 αναγνωρίστηκαν µέχρι τις 19:00.
Με ενέργειες του ΕΚΕΠΥ, οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες Αθηνών
και Πειραιώς θα παραµείνουν ανοικτές όλο το βράδυ για τη διε-
νέργεια νεκροτοµιών. 

συνέχεια στη σελ. 8
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ΑΑπό εχθές το πρωί συνεργεία του ∆ήµου επενέβησαν στην περιοχή της
Μαγούλας στην οποία υπήρξαν τεράστια προβλήµατα λόγω της γει-
τνίασης µε την Μάνδρα η οποία επλήγη περισσότερο από τις ισχυρές

βροχοπτώσεις. Όταν τα νερά µεταφέρθηκαν στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως και
την οδό Ι. Αγάθου, συνεργεία του ∆ήµου διάνοιξαν τον τοίχο του ΤΙΤΑΝ και καθ-
άρισαν τους κεντρικούς αγωγούς της Αγάθου. 

Μόλις τα νερά αποστραγγιστούν ο δήµος σηµειώνει ότι οι ειδικοί φορτωτές  θα καθ-
αρίσουν τους δρόµους από τις λάσπες και τα φερτά υλικά.

Σε ανακοίνωσή του ο δήµος υπογραµµίζει ότι εργάζεται µε όλες του τις δυνάµεις για
την αντιµετώπιση της έκτακτης και δύσκολης κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή. 

Παρακαλούµε όλους να διατηρήσουν την ψυχραιµία τους και να διευκολύνουν το
έργο των αρχών. 

Επίσης απευθύνουµε θερµή παράκληση να αποφεύγονται άσκοπες µετακινήσεις
και να µην µεταδίδονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, σεβόµενοι όλοι την αγωνία των
συνανθρώπων µας.

Το σύνολο του δυναµικού και τα συνεργεία του ∆ήµου είναι σε επιφυλακή, στη διάθ-
εση των πολιτών για κάθε βοήθεια που µπορούν να παράσχουν. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας συνεργείων : 2105541359

Η Περιφέρεια Αττικής για την καταγραφή των ζηµιών
ΟΟιι  πποολλίίττεεςς  νναα  ααππεευυθθύύννοοννττααιι  σσττηη  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  

ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ΠΠΕΕ  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

Σ
το πλαίσιο των παρεµβάσεών της, για την αντιµετώπιση των σοβαρών συνε-
πειών των καταστροφικών πληµµυρών, η Περιφέρεια Αττικής, ενηµερώνει τους
πολίτες ότι: 

• Για την καταγραφή και εκτίµηση ζηµιών σε οικίες προκειµένου να χορηγηθούν
οι προβλεπόµενες οικονοµικές ενισχύσεις, οι πολίτες παρακαλούνται να απευθύνονται
στον ∆ήµο τους.

• Για καταγραφή καταστροφών που προκλήθηκαν από πληµµύρες σε φυτική και
ζωική παραγωγή και για την χορήγηση αποζηµιώσεων αρµόδιος φορέας είναι ο ΕΛΓΑ.
Οι πολίτες παρακαλούµε να απευθύνονται στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΟΓΑ -
ΕΛΓΑ των ∆ήµων στους οποίους ανήκουν. 

• Για την καταγραφή - εκτίµηση ζηµιών σε επιχειρήσεις, αρµόδιες είναι οι επιτρ-
οπές της Περιφέρειας Αττικής / Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής. Παρακαλούνται
οι πολίτες να απευθύνονται στη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ ∆υτικής Αττικής.

Τέλος, ενηµερώνουµε τους πολίτες πως από αύριο, Πέµπτη 16.11.2017, οµάδες
καταγραφής της Περιφέρειας Αττικής θα προβούν συντονισµένα στις απαραίτητες ενέρ-
γειες για την καταγραφή των ζηµιών, για θέµατα αρµοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Παρακαλούµε όλους να διατηρήσουν την ψυχραιµία τους και να διευκολύνουν το έργο των αρχών. Παρακαλούµε όλους να διατηρήσουν την ψυχραιµία τους και να διευκολύνουν το έργο των αρχών. 

Παρέµβαση εισαγγελέα για τις καταστροφές
από τη θεοµηνία στη ∆υτική Αττική

Κ
ατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάµενος της εισαγγελίας
πρωτοδικών Αθήνας Ηλίας Ζαγοραίος σχετικά µε τους θανάτους και τις καταστρο-
φές που προκάλεσε η θεοµηνία στη ∆υτική Αττική. 

Θα ερευνηθεί αν έχουν διαπραχθεί αξιόποινες πράξεις και αν χρειαστεί θα κινηθεί η
αυτόφωρη διαδικασία. Ανάµεσα στα ενδεχόµενα αδικήµατα που ερευνώνται είναι και
πολεοδοµικές παραβάσεις.
Ο κ. Ζαγοραίος ζητά, αν χρειαστεί, να κινηθεί σε βάρος υπαιτίων η αυτόφωρη διαδι-
κασία για τη σύλληψη και προσαγωγή τους στον εισαγγελέα. Ανάµεσα στα αδικήµατα
που τίθενται στο στόχαστρο της έρευνας είναι και τυχόν πολεοδοµικές παραβάσεις
που επέδρασαν στον σχηµατισµό φονικών ορµητικών χειµάρρων εντός των πόλεων
που επλήγησαν από την ισχυρή βροχόπτωση.

Γενική γραµµατεία πολιτικής προστασίας:

Πρωτόγνωρο φαινόµενο

Η
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας µε ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζει πρωτόγ-
νωρο καταστροφικό φαινόµενο το χτύπηµα της κακοκαιρίας και επισηµαίνει ότι «όλες
οι δυνάµεις της πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε γεν ική επιφυλακή και κάνουν

ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, προκειµένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις».
Πρόσθεσε ότι αντιµετωπίζονται όλες οι κλήσεις για παροχή βοήθειας που έχει δεχθεί η Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία και υπερβαίνουν τις1600. Ωστόσο, σύµφωνα µε τη γειν ική γραµµατεία,
υπάρχουν αρκετά προβλήµατα στα πολεοδοµικά συγκροτήµατα, λόγω της µεγάλης ποσότητας
των υδάτων και των παρασυρόµενων φερτών υλικών.
Άµεσα στην περιοχή µετέβη κυβερνητικό κλιµάκιο αποτελούµενο από τον υπουργό Εσωτερ-
ικών, Πάνο Σκουρλέτη, τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Τόσκα και
τον γεν ικό γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Καπάκη. Σε εξέλιξη βρισκόταν όλο το
βράδυ έκτακτη σύσκεψη του Συντον ιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειµένου να
γίνει αποτίµηση της κατάστασης και προγραµµατισµός δράσης.
Με απόφαση του γεν ικού γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν η ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας, η
∆ηµοτική Ενότητα Νέας Περάµου του ∆ήµου Μεγαρέων, καθώς και η ∆ηµοτική Ενότητα Μάν-
δρας του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής της Περιφέρ-
ειας Αττικής, προκειµένου οι τοπικές Αρχές να αντιµετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες και να
διαχειριστούν τις συνέπειες που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόµενα».
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Το ελληνικό Black Friday  έχει µπει
για τα καλά στην ζωή µαςI Ετσι
και φέτος και εν όψει Χριστουγέν-

νων , η ελληνική αγορά θα το υποδεχθεί
για δεύτερη συνεχή χρονιά  στις 24 Νοεµ-
βρίου. Αυτή τη χρονιά, όµως, το καταναλω-
τικό κοινό θα κάνει τις αγορές του καλά
προετοιµασµένο.

Βασικό µέληµα του καταναλωτικού κοι-
νού είναι να υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα
συνεχούς ενηµέρωσης µέχρι τις 24 Νοεµ-
βρίου οπότε και ξεκινά το Black Friday. Για
αυτόν τον λόγο, πολλοί είναι εκείνοι που
εγγράφονται από νωρίς σε newsletter
καταστηµάτων και εταιρειών, ώστε να
γνωρίζουν ακριβώς τις σηµαντικές
εκπτώσεις και τις πρόσφορες που θα
υπάρχουν σε επιλεγµένα προϊόντα στο
Black Friday 2017.

Όπως και να έχει πάντως συστάσεις προς τους κατα-
ναλωτές αλλά και τις επιχειρήσεις για την Black Friday
απηύθυνε η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, ώστε να δια-
σφαλιστεί η οµαλή εφαρµογή της.

Σύµφωνα µε την Γενική Γραµµατεία Εµπορίου:

1. Συστήνεται στους καταναλωτές να διενεργούν έρευ-
νες αγοράς για τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν κατά 

την περίοδο που θα προηγηθεί της αναφερόµενης
δράσης, ώστε να διαµορφώσουν οι ίδιοι πραγµατική
εικόνα του µεγέθους των εκπτώσεων και προσφορών
που θα εφαρµοστούν κατά την Παρασκευή 24/11/2017.

2. Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά
την ηµέρα πραγµατοποίησης της δράσης, το όφελος για
τους ίδιους από εφαρµογή εκπτώσεων/προσφορών θα
πρέπει να προκύπτει σαφώς από τις αναγραφόµενες
επί των πινακίδων των προϊόντων τιµών (τιµή πριν και
τιµή µετά την πραγµατοποίηση της δράσης).

3. Οι έµποροι θα πρέπει να εφαρµόζουν τις
σχετικές διατάξεις της Κωδικοποίησης Κανό-
νων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ) αναφ-
ορικά µε τις «Πρακτικές πώλησης µε µειωµένη
τιµή ή παροχή πρόσθετου οφέλους προϊόντων
και υπηρεσιών» (βλ. άρθρο 78). Η διαπίστωση
παραβάσεων κυρώνεται βάσει των διατάξεων
της παρ.9 άρθρο 78 των Κανόνων ∆ΙΕΠΠΥ (για
είδη µαζικής κατανάλωσης, όπως είδη διατροφ-
ής, ατοµικής υγιεινής, οικιακής καθαριότητας)
και του άρθρου 21 του ν. 4177.13 (για όλα τα
άλλα καταναλωτικά αγαθά).

4. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την παρ.2
άρθρο 15 του ν.4177/2013, δεν επιτρέπεται η
προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπε-
ρβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνό-
λου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστηµα,

εκτός αν έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις των οικείων Αντιπε-
ριφερειαρχών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.

5. Υπενθυµίζεται επίσης, ότι οι καταναλωτές µπορούν
να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις καταγγελίες τους για
τυχόν παραβάσεις που διαπιστώνουν στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα καταγγελιών της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
(http://www.1520.gov.gr/) καθώς και στην τηλεφωνική
γραµµή 1520 η οποία είναι διαθέσιµη στους καταναλω-
τές τις καθηµερινές από τις 09:00 µέχρι τις 15:00.

Black Friday: Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου εφιστά την προσοχή

Υποστήριξη των δήµων στην 
Εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης 
Αστικής Κινητικότητας
Το τελευταίο διάστηµα πολλοί δήµοι σε όλη τη χώρα

έχουν ξεκινήσει την προσπάθεια εκπόνησης Σχεδίων
Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ανοίγοντας το
δρόµο για ένα πιο αειφόρο µέλλον. Η ΜΟ∆ ΑΕ, το ∆ίκτυο
Αειφόρων Νήσων ∆ΑΦΝΗ (µε το οποίο έχει πολύπλε-
υρη συνεργασία) και η οµάδα πρωτοβουλίας για την
ίδρυση του ∆ικτύου ΟΤΑ για την Βιώσιµη Κινητικότητα
CIVINET CY-EL, αντιλαµβανόµενοι τη σηµασία αυτής
της προσπάθειας, αναλαµβάνουν την πρωτοβουλία:

Α) να συντάξουν θεµατικούς οδηγούς (thematic guide-
lines) για επιµέρους έργα, προµήθειες ή πολιτικές των
ΣΒΑΚ που αναµένεται να έχουν ευρεία και κατά προτερ-
αιότητα εφαρµογή στην συντριπτική πλειονότητα των 

ΟΤΑ, έτσι ώστε οι ∆ήµοι να διευκολυνθούν στην
ωρίµανση και υλοποίηση των σχετικών έργων.

Β) να διερευνήσουν τη δυνατότητα επιπλέον χρηµατο-
δοτήσεων για δράσεις που θα προκύψουν από τα
ΣΒΑΚ.

Στο πλαίσιο αυτό, θα απευθυνθούν το επόµενο διά-
στηµα σε αρµόδιους φορείς, εκπαιδευτικά και ερευνητι-
κά ιδρύµατα, σε Ελλάδα και εξωτερικό, προκειµένου να
οικοδοµήσουν συνεργασίες και να αξιοποιηθεί όλη η
τεχνογνωσία που υπάρχει για τα θέµατα αυτά.

Η ΜΟ∆ ΑΕ είναι ανώνυµη µη κερδοσκοπική εταιρία
του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης. Στόχος της
είναι η πολλαπλή ενίσχυση των ∆ιαχειριστικών Αρχών
και των ∆ικαιούχων του ΕΣΠΑ και άλλων αναπτυξιακών
προγραµµάτων µε προσωπικό, υλικοτεχνική υποδοµή,
πληροφοριακά συστήµατα, εκπαίδευση και εξειδικευµέ-
νες παρεµβάσεις (εγχειρίδια, επιτόπια υποστήριξη στον
σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων κ.ά.).

Παράνοµη στάθµευση και... 
τραπεζοκαθίσµατα στο «µάτι» 
του εισαγγελέα!

Να µπει τάξη στηνIαταξία της στάθµευσης και των
τραπεζοκαθισµάτων σε δρόµους και πεζοδρόµια της
Θεσσαλονίκης, ζητεί -ενόψει της εορταστικής περιόδου
των Χριστουγέννων- ο προϊστάµενος της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Λάµπρος Τσόγκας.

Με έγγραφη παραγγελία καλεί τον αρµόδιο εισαγγελέα
να µεριµνήσει µε τα όργανα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας,
ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες οµαλότητας, τόσο
στην κίνηση των οχηµάτων, όσο και στη διέλευση των
πεζών, και µέσα από συνεχείς ελέγχους να αντιµετωπι-
στούν τα φαινόµενα της παράνοµης στάθµευσης, της
αυθαίρετης κατάληψης πεζοδροµίων από τραπεζο-
καθίσµατα, δίκυκλα κ.ά., αλλά και της άσκησης παρεµ-
πορίου.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ζητεί να υπάρξει συνδρο-
µή από την ΕΛΑΣ και ειδικότερα από τους αστυνοµικούς
της ∆ιεύθυνσης Άµεσης ∆ράσης και του τµήµατος Λευ-
κού Πύργου.

«Είναι προς το συµφέρον του κοινωνικού συνόλου για
την τήρηση της τάξης, τα θεσµικά όργανα να καταβά-
λουν, ιδιαίτερα την περίοδο των Χριστουγέννων, τη µέγι-
στη δυνατή προσπάθεια για την αντιµετώπιση φαινοµέ-
νων που αποκλίνουν από τη νοµιµότητα» αναφέρεται
χαρακτηριστικά στην εισαγγελική παραγγελία.

Εξάλλου, ο διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης, ζητεί να του δοθούν σε µηνιαία βάση το
επόµενο 3µηνο, στατιστικά στοιχεία για τη δράση της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας στους παραπάνω τοµείς.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ
ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ -
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ
ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..  66997722772288330000
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Ως θετικά εκτιµά το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ τα αποτελέσµατα των
ολοκληρωµένων προγραµµάτων αστυνόµευσης και ασφάλειας
για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών.

Και αυτό γιατί από τις 7 Οκτωβρίου έως τις 14 Νοεµβρίου 2017, έχουν
ελεγχθεί 9.682 άτοµα (8.351 Ελληνες, 1.331 αλλοδαποί) και έχουν
συλληφθεί 342 (283 Έλληνες, 59 αλλοδαποί) για διάφορα αδικήµατα. 

Επιπλέον, έχουν κατασχεθεί δενδρύλλια κάνναβης, ναρκωτικά, πιστό-
λια, φυσίγγια, και λαθραία τσιγάρα.

Οι συλλήψεις των ατόµων έγιναν, σύµφωνα µε την αστυνοµία, για ναρ-
κωτικά (29), παραβάσεις του νόµου περί αλλοδαπών (28), διωκόµενους
(20), παραβάσεις του νόµου περί όπλων (5), κλοπές - διαρρήξεις (5),
κλοπές οχηµάτων (3), παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα (1), παρα-
βάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (225) και λοιπές παραβάσεις
(26).

Σηµειώνεται ότι το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο περιλαµβάνει πλέγµα
συνδυασµένων αστυνοµικών µέτρων, που υλοποιούνται από τη ∆ιεύθυ-
νση Ασφάλειας Αττικής, τη ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής, τις
Οµάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληµατικότητας (ΟΠΚΕ), ∆ίκυκλης
Αστυνόµευσης (∆ΙΑΣ), Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων
(ΟΕΠΤΑ), καθώς και τις τοπικές αστυνοµικές Υπηρεσίες, υπό το συντονι-
σµό της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αττικής.

Όπως επισηµαίνει ακόµη, µεταξύ άλλων, το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ από την
εφαρµογή των προγραµµάτων αστυνόµευσης, από 15 Ιουνίου έως 14
Νοεµβρίου, 39.594 άτοµα έχουν ελεγχθεί εκ των οποίων τα 1.375 έχουν
συλληφθεί, ενώ έχουν βεβαιωθεί 4.565 παραβάσεις.

ΗΗ  αασσττυυννόόµµεευυσσηη  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  έέφφεερρεε  334422  σσυυλλλλήήψψεειιςς
Ως θετικά εκτιµά το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ τα αποτελέσµατα των ολοκληρωµένων προγραµµάτων 
αστυνόµευσης και ασφάλειας για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών.

Στην αναγκαιότητα περαιτέρω θεσµικών
βελτιώσεων οι οποίες θα ενδυναµώνουν το
ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ζητή-

µατα που αφορούν τη νησιωτική πολιτική και

ειδικότερα τα λιµενικά ταµεία,
αναφέρθηκε ο πρόεδρος της
ΚΕ∆Ε, Γιώργος Πατούλης,
κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του σχεδίου νόµου του υπο-
υργείου Ναυτιλίας και
Νησιώτικης Πολιτικής, στην
Επιτροπή Παραγωγής και
Εµπορίου της Βουλής.

Να σηµειωθεί ότι, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης, ο
αρµόδιος υπουργός, Πανα-
γιώτης Κουρουµπλής, έκανε
γνωστό στον κ. Γ. Πατούλη ότι,

έγινε δεκτό το αίτηµα της ΚΕ∆Ε για παραχώρηση
των «ορφανών» λιµανιών στους δήµους.

Ο Γ. Πατούλης, αφού χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα
θετική τη σχετική εξέλιξη και αφού επισήµανε ότι

υπάρχουν διατάξεις οι οποίες λύνουν µια σειρά
από προβλήµατα που σχετίζονται µε την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, ζήτησε να υπάρξουν επιπλέον
νοµοθετικές πρωτοβουλίες.

Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για την ανάγκη να
ζητείται η γνώµη των δήµων σε «νοµοθετικές
ρυθµίσεις που λαµβάνουν χώρα εντός των χερ-
σαίων ζωνών λιµένα». Όπως υπογράµµισε τέτοι-
ου είδους διατάξεις «πρέπει να συνδιαµορφώνον-
ται µε τους δήµους και να εντάσσονται στον συνο-
λικό πολεοδοµικό σχεδιασµό του δήµου».

Τέλος, ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε ζήτησε να υπάρ-
ξει ειδική πρόβλεψη για εγκατάσταση σταθµών
µέτρησης της ρύπανσης που προκαλείται από τη
λειτουργία λιµένων και επιβολή τελών σ’ αυτούς
που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια τηρώντας την
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Στους δήµους παραχωρούνται 
τα «ορφανά» λιµάνια
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Από τη ∆ευτέρα 20 Νοεµβρίου θα αρχίσουν σταδιακά
να κλείνουν οι µπάρες στους σταθµούς των µέσων
µεταφοράς, σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΑΣΑ.

Από την Πέµπτη 16 Νοεµβρίου, θα εκδίδονται και θα επικ-
υρώνονται µόνο ηλεκτρον ικά εισιτήρια και κάρτες και για την
εξυπηρέτηση του κοινού υπάλληλοι του οργανισµού θα
βρίσκονται στους σταθµούς των µέσων µεταφοράς.

Ο ΟΑΣΑ εξέδωσε ανακοίνωση µε την οποία ενηµερώνει το
επιβατικό κοινό ότι από την Πέµπτη 16/11/2017 παύει
ολοσχερώς η χρήση (έκδοση, ακύρωση) χάρτινων εισιτηρίων
και καρτών και η πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
του ΟΑΣΑ γίνεται µόνο µε ισχύοντα ηλεκτρον ικά µέσα
κοµίστρου (προσωποποιηµένες κάρτες, ανώνυµες κάρτες,
πολλαπλά εισιτήρια).

Οι κάτοχοι ηλεκτρον ικών εισιτηρίων και καρτών επικ-
υρώνουν τα εισιτήριά τους και στο δίκτυο του Προαστιακού.

Οι κάτοχοι ετησίων, εξαµηνιαίων, τριµην ιαίων καρτών,
καθώς και οµάδες δικαιούχων όπως άνεργοι, µετακινούνται µε
επίδειξη των αντιστοίχων εγγράφων στους υπευθύνους της
γραµµής των πυλών εκάστου σταθµού. Σε όλες τις πύλες
(ανοιχτές ή κλειστές) θα παρευρίσκονται αρµόδιοι υπάλληλοι
της ΣΤΑΣΥ που θα ελέγχουν και θα ενηµερώνουν το κοινό.
Στους σταθµούς µε κλειστές πύλες θα υπάρχει µια τουλάχι-
στον ανοιχτή πύλη (ΑΜΕΑ), που θα επιδεικνύονται τα
αντίστοιχα έγγραφα των ανωτέρω δικαιούχων. Για τους

πολίτες των ανωτέρω κατηγοριών, οι ετήσιες κάρτες θα αντι-
κατασταθούν στο επόµενο διάστηµα, είτε µε τη διαδικασία της
κατάθεσης δικαιολογητικών µε φάκελο, είτε µέσω διαδικτύου
µετά από έγκριση της ΑΠ∆ΠΧ.

Κλειστές µπάρες από 20 Νοεµβρίου

Επίσης, ανακοινώθηκε ότι από τη ∆ευτέρα 20/11 θα
αρχίσει σταδιακά το κλείσιµο των πυλών του δικτύου και
συνεπώς οι επιβάτες, τόσο κατά την είσοδο, όσο και κατά την
έξοδο µπορεί να συναντήσουν κλειστές πύλες. Στους σταθ-
µούς που θα κλείνουν οι πύλες, θα υπάρχει υπεύθυνος για
την εξυπηρέτηση προσώπων που δεν έχουν λάβει ακόµα
προσωποποιηµένη κάρτα (π.χ. άνεργοι, ΑΜΕΑ, άλλοι δικαι-
ούχοι). Το κλείσιµο των πυλών θα ολοκληρωθεί µέχρι τις
20.12.2017.

Από 20/11/2017 θα κλείσουν οι πύλες του Αεροδροµίου
Αθηνών και θα υπάρχει επιτόπια εξυπηρέτηση των επι-
βατών.

Όσοι έχουν ακόµη στα χέρια τους εισιτήρια της ΣΤΑΣΥ
Α.Ε. θα µπορούν να τα ανταλλάσσουν µε τον εξής τρόπο:

α. Εάν έχουν έως 10 εισιτήρια, να προσέρχονται στα εκδο-
τήρια της ΣΤΑΣΥ ΑΕ στον σταθµό της Οµόνοια ή στα Κεν-
τρικά Γραφεία της ΟΣΥ ΑΕ (Παρνασσού 6, Άγιος Ιωάννης
Ρέντης) για να τα ανταλλάξουν µε ισοδύναµα προϊόντα ηλεκ-

τρον ικού εισιτηρίου.
β. Οι κάτοχοι περισσότερων των 10 εισιτηρίων θα προ-

σέρχονται από 20/11/2017 στα Κεντρικά Γραφεία του ΟΑΣΑ
(Μετσόβου 15, Αθήνα) προκειµένου να τα ανταλλάξουν µε
ισοδύναµα προϊόντα ηλεκτρον ικού εισιτηρίου.

Σηµειώνεται ότι οι κάτοχοι της προσωποποιηµένης
ΑΤH.ENA Card δεν απαιτείται να αναµείνουν ποτέ πια σε
ουρές, διότι µπορούν να φορτίζουν τις κάρτες τους σε όλο το
δίκτυο των αυτόµατων µηχανηµάτων (300 αυτόµατα µηχα-
νήµατα σε όλο το δίκτυο) και από όλα τα εκδοτήρια της Ο.ΣΥ.
ΑΕ και της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ, καθώς και από το διαδίκτυο.Όπως
εξηγεί ο ΟΑΣΑ, η προσωποποίηση καρτών είναι µία πάγια
διαδικασία και δεν έχει ηµεροµηνία λήξης. Ειδικά για την
τρέχουσα περίοδο και µέχρι την 30.11.2017, οι πολίτες που
επιθυµούν, µπορούν να καταθέτουν φακέλους και να απο-
στέλλεται η κάρτα στη διεύθυνση επιλογής τους ταχυδροµικά.

«Υποχρέωση» και όχι κοινωνικό µέρισµα χαρακτηρίζει
το Ενιαίο ∆ίκτυο Συνταξιούχων την επιστροφή «των
παρανόµως παρακρατηθέντων ποσών υπέρ του
ΕΟΠΥΥ στους συνταξιούχους» όπως τονίζει απαν-
τώντας στο χθεσινό διάγγελµα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο ίδιος ανακοίνωσε χθες ότι 1,4 δισ. ευρώ θα δοθούν
τελικά σε 4 εκατοµµύρια πολίτες στο πλαίσιο του κοινω-
νικού µερίσµατός, που «αφορά στο χρονικό διάστηµα
από την 1η Ιουνίου 2012 έως τις 30 Ιουνίου 2016».

«Κάνετε λάθος κύριε πρωθυπουργέ. Επισηµαίνουµε
στον πρωθυπουργό ότι οι µνηµονιακές κρατήσεις άρχι

σαν από τον Αύγουστο του 2010. Επίσης ότι σε αυτές
περιλαµβάνεται για όλο το χρονικό διάστηµα έως και τις
30 Ιουνίου του 2016 η εισφορά αλληλεγγύης (ΕΑΣ) στην
οποία παρανόµως έχει γίνει κράτηση 4% και 6% , και η
οποία παράνοµα δεν υπολογίζεται στα οφειλόµενα προς
επιστροφή ποσά, καθώς και όλοι οι µνηµονιακοί νόµοι
από 1/11/2011 έως 31/5/2012» αναφέρουν.

Σύµφωνα µε το ΕΝ∆ΙΣΥ, «η κυβέρνηση “κλέβει” δύο
σχεδόν χρόνια παράνοµα παρακρατηθέντα ποσά,
παράλληλα µειώνει τα οφειλόµενα αφαιρώντας την ΕΑΣ
εξαπατώντας για µια ακόµα φορά τους συνταξιούχους».

«Οι δικαιούχοι των ποσών που θα επιστραφούν, µε τη
σύνταξη ∆εκεµβρίου, εκτιµάται ότι ανέρχονται σε 1,3
εκατοµµύρια µε µικτές  αποδοχές από κύριες και επικο-
υρικές συντάξεις πάνω από 1000 ευρώ. Φυσικά τα
ποσά αυτά είναι ασήµαντα µπροστά  στις τερατώδεις
µνηµονιακές περικοπές συνολικού ύψους 70 δισ. ευρώ,
οι οποίες  µάλιστα  θα συνεχιστούν και το  2019»
σηµειώνεται.

Στην ανακοίνωση το ∆ίκτυο αναφέρει ότι τα στοιχεία
του «για τη φτωχοποίηση των συνταξιούχων, είναι απο-
καλυπτικά όταν οι νέες περικοπές στις σηµερινές συντά-
ξεις το 2019 θα οδηγήσουν σε συνολική µνηµονιακή
απώλεια εισοδηµάτων για τους συνταξιούχους έως
70%.

»Oι συνταξιούχοι θα χάσουν έως τρεις συντάξεις το
2019 εξαιτίας της µείωσης κατά 18% της προσωπικής
διαφοράς όλων των κύριων καταβαλλόµενων συντά-
ξεων, τη µείωση κατά 18% της προσωπικής διαφοράς
όλων των επικουρικών συντάξεων, τη κατάργηση των
οικογενειακών επιδοµάτων (συζύγου και τέκνων) από
όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, το «πάγωµα»
των αυξήσεων σε όλες τις συντάξεις µέχρι τον ∆εκέµβρ-
ιο του 2021 και τέλος από τη κατάργηση του ΕΚΑΣ για
280.000 χαµηλοσυνταξιούχους». 

Τέλος εποχής στα χάρτινα εισιτήριαΤέλος εποχής στα χάρτινα εισιτήρια
Κλειστές µπάρες από 20 Νοεµβρίου

Ενιαίο ∆ίκτυο Συνταξιούχων: ««ΥΥπποοχχρρέέωωσσηη»»  κκααιι  όόχχιι  κκοοιιννωωννιικκόό  µµέέρριισσµµαα  ηη  εεππιισσττρροοφφήή  
««ττωωνν  ππααρρααννόόµµωωςς  ππααρραακκρρααττηηθθέέννττωωνν  πποοσσώώνν  υυππέέρρ  ττοουυ  ΕΕΟΟΠΠΥΥΥΥ  σσττοουυςς  σσυυννττααξξιιοούύχχοουυςς»»  
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∆εκάδες ανθρώπινες ζωές έχουν χαθεί, σε φονικές πληµµύρες που έχουν
πλήξει την Αττική τις προηγούµενες δεκαετίες, ιδιαίτερα τον Νοέµβριο. Στις
6 Νοεµβρίου 1961 έγινε η πληµµύρα µε τα περισσότερα θύµατα στην Αττι-

κή, σύµφωνα µε ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ. Η θεοµηνία άφησε πίσω της 40 νεκρούς και
περίπου 4.000 άστεγους, ενώ µετέτρεψε σε λίµνη το µεγαλύτερο µέρος της Αθή-
νας.

∆εκαέξι χρόνια αργότερα, στις 2 Νοεµβρίου 1977 µία άλλη ισχυρή βροχόπτωση
είχε τραγικό απολογισµό 24 νεκρούς µόνο το πρώτο 24ωρο. Τις επόµενες ηµέρες
ανασύρθηκαν από τα συντρίµµια και τις λάσπες άλλοι 16 νεκροί.

Στις 21 Οκτωβρίου 1994 καταιγίδα 9 ωρών προκάλεσε θανάτους και µεγάλες υλι-
κές ζηµιές. Το ρέµα του Ποδονίφτη υπερχείλισε και έχασαν τη ζωή τους 9 άνθρω-
ποι. Σοβαρές ζηµιές προκλήθηκαν σε σπίτια, καταστήµατα, αλλά και τα γραφεία
του ΚΚΕ στον Περισσό.

Πιο πρόσφατα, στις 22 Φεβρουαρίου 2013 χάθηκε µία ακόµη ανθρώπινη ζωή,
εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που προκάλεσε πληµµύρες. Μία νεαρή κοπέλα
εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό της, το οποίο παρέσυρε χείµαρρος στην οδό Αµαρ-
ουσίου στο Χαλάνδρι, µε αποτέλεσµα να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Το Θριάσιο Πεδίο θρήνησε ανθρώπινες ζωές και τον Ιανουάριο του 1996. Τότε,
δύο άτοµα είχαν πνιγεί στις πληµµύρες που µετέτρεψαν την περιοχή σε µία απέρ-
αντη λίµνη.

ΟΙ ΦΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1961
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Οδηγίες για την ασφάλεια των εργαζοµέ-
νων και τη λειτουργία των επιχειρήσεων
στη Βιοµηχανική Περιοχή της Μάνδρας

δίνει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Συγκεκριµένα, το υπουργείο, ενόψει των ιδιαίτε-
ρης έντασης καιρικών φαινοµένων που συνεχίζουν
να πλήττουν την ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας
Αττικής και, ειδικά, για το σύνολο των εργαζοµέ-
νων της Βιοµηχανικής Περιοχής Μάνδρας, επι-
σηµαίνει τα εξής:

«Συνιστάται στους εργαζόµενους να µην επι-
στρέψουν στην εργασία τους, εάν δεν ληφθούν

από τον εργοδότη όλα τα
αναγκαία µέτρα για την ασφα-
λή παροχή της εργασίας τους
και τη διασφάλιση της υγείας
και της ακεραιότητάς τους.

Προς το σκοπό αυτό, οι
επιχειρήσεις οφείλουν να
λάβουν όλα τα αναγκαία
οργανωτικά και εν γένει προ-
σήκοντα µέτρα για την απο-
φυγή δυσµενών συνεπειών
στην υγεία και την ασφάλεια
των εργαζοµένων (λ.χ. προ-
σωρινή αναστολή εργασιών,
εάν κατά τη διάρκειά τους οι

εργαζόµενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο).
Εάν, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινοµέ-

νων, που συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας, ο
εργαζόµενος δεν µεταβεί στην εργασία του, παρά
τη λειτουργία της επιχείρησης, ο εργαζόµενος
διατηρεί την αξίωση καταβολής µισθού.

Εάν η επιχείρηση δεν λειτουργήσει, λόγω των
έντονων καιρικών συνθηκών και οι εργαζόµενοί
της δεν προσέλθουν στην εργασία τους για τον
ίδιο λόγο, εφαρµόζεται ο κανόνας της κοινής
απαλλαγής των µερών ως προς τις αµοιβαίες
υποχρεώσεις τους».

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ
Oδηγίες του υπουργείου Εργασίας για τους

εργαζόµενους στην βιοµηχανική περιοχή της Μάνδρας

ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Αρχιπύραρχος Πυροσβεστικής: 
«Τόσα χρόνια που είµαι 
διοικητής, δεν έχω δει ποτέ
τόσο µεγάλη καταστροφή»

Για «βιβλική καταστροφή» µιλά ο Στέφανος
Κολοκούρης, αρχιπύραρχος και διοικητής
της Α' ΕΜΑΚ, µετά τις φονικές πληµµύρες

στην Αττική. 
Σε δηλώσεις του προς το Αθηναϊκό-Μακεδονικό
Πρακτορείο από την Μάνδρα Άττικής και τον χώρο
όπου βρέθηκαν δύο πνιγµένα άτοµα: στην εθνική
οδό Ελευσίνας-Θηβών στο δρόµο για τα Βίλια. 
«Μπορώ να πω ότι ποτέ δεν είδα στα τόσα χρόνια
που είµαι διοικητής, τόσο µεγάλη καταστροφή»
δήλωσε ο αρχιπύραρχος και πρόσθεσε: «Πρέπει
να έριξε πάρα πολύ νερό, σε µικρό χρονικό διά-
στηµα. Οπότε ο χείµαρρος τα παίρνει όλα, ό,τι
βρει µπροστά του, και πιθανόν είχαν εγκλωβιστεί
οχήµατα πάνω στο δρόµο και σκόρπισε την κατα-
στροφή. Εδώ, σε αυτό το σηµείο, βρήκαµε δύο
νεκρούς, πνιγµένους. Μπορέσαµε και τους απεγ-
κλωβίσαµε, πιθανόν να ήταν οδηγοί. Κάποιος είχε
και την περιβολή του κυνηγού». 
«Θέλω να πω ότι γίνονται υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες, σε δύσκολες συνθήκες, ακόµα και για
την ασφάλεια των διασωστών. Αλλά προσπαθούµε
να κάνουµε ό,τι  καλύτερο» συµπλήρωσε ο
αρχιπύραρχος Κολοκούρης.
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Κάτω από τη λάσπη η Μάνδρα: Εσπασε ο τοίχος του
νεκροταφείου, πληµµύρισε το θέατρο, «πνίγηκαν» τα σπίτια

Μόνο η φράση «εικόνα απόλυτης καταστροφής» µπορεί να
περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στη Μάνδρα Αττικής
µετά την ισχυρή νεροποντή που δηµιούργησε χειµάρρους, οι
οποίοι έπνιξαν την περιοχή.

∆ρόµοι, πεζοδρόµια, προαύλια, σπίτια, υπόγεια σπιτιών,
χώροι αθλητικών σωµατείων, το θέατρο της περιοχής, σούπερ
µάρκετ, ακόµα και το νεκροταφείο έχουν πνιγεί κάτω από το νερό
και τη λάσπη. 

Ο δρόµος πληµµύρισε και κόπηκε στα δύο

Το απόλυτο χάος επικρατεί από το πρωί στους δρόµους της
Μάνδρας Αττικής, αφού οι χείµαρροι παρέσυραν φερτά υλικά,
αυτοκίνητα και ό,τι άλλο έβρισκαν στο πέρασµά τους. Ενδεικτικές
είναι οι εικόνες από διάφορα σηµεία της περιοχής που έχει σπά-
σει στα δύο ο δρόµος.

Η δήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας 
"∆εν έχει µείνει τίποτα όρθιο σε όλη την Μάνδρα, που

θρηνεί για τους χαµένους συµπολίτες της" 

Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή στον ∆ήµο Μάνδρας, όπως
δήλωσε η δήµαρχος της περιοχής, Ιωάννα Κριεκούκη. Η κ. Κριε-
κούκη ανέφερε ότι "κάτοικοι είναι εγκλωβισµένοι στα σπίτια τους,
το νερό έχει φθάσει το ένα µέτρο µέσα στις κατοικίες, έχει κοπεί το
ρεύµα και το νερό στην περιοχή, έχουν παρασυρθεί ακόµη και
µεγάλα οχήµατα όπως βυτιοφόρα".

"∆εν έχει µείνει τίποτα όρθιο σε όλη την Μάνδρα, που θρηνεί
για τους χαµένους συµπολίτες της" δήλωσε συντετριµµένη η
δήµαρχος. 

Από την πλευρά του ο εκτελεστικός γραµµατέας του δήµου
Μάνδρας Ειδυλλίας, Στάθης Ραγκούσης, δήλωσε στο "Πρακτορ-
είο 104,9 FM" ότι "η Μάνδρα έχει χαθεί, πρόκειται για βιβλική
καταστροφή, όλοι δρόµοι είναι ποτάµια, η στάθµη του νερού παρ-
αµένει στα δύο µέτρα". Ο ίδιος είπε ότι "η περιοχή δεν έχει ηλεκ-
τροδότηση, η παλιά εθνική οδός Ελευσίνας-Θήβας έγινε χείµα-
ρρος και παρέσυρε τη Μάνδρα, η Πυροσβεστική κατάφερε να
απεγκλωβίσει κάποιους ανθρώπους στην περιοχή".

Απεγκλωβίστηκαν εργαζόµενοι της Johnson 
& Johnson

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απεγκλώβισε εργαζόµενους από
το εργοστάσιο της Johnson & Johnson στη Μάνδρα όταν ο τοίχος
του εργοστασίου στην αποθήκη υποχώρησε από τα ορµητικά
νερά, ενώ το νερό έξω από τη Σχολή Πυροβολικού έφτασε το 1,5
µέτρο».

Σε έκτακτο διάγγελµά του ο πρωθυπουργός, Αλέξης
Τσίπρας κήρυξε εθνικό πένθος για την ανείπωτη τραγωδία
στην ∆υτική Αττική, που µετρά 15 νεκρούς από τη σφοδρή
κακοκαιρία.

Ο πρωθυπουργός, αφού εξέφρασε τη «βαθιά του θλίψη και τα
ειλικρινά του συλλυπητήρια» προς τις οικογένειες των θυµάτων,
κήρυξε τη χώρα σε εθνικό πένθος.

«Πριν από λίγο συγκάλεσα σύσκεψη µε τους αρµόδιους υπο-
υργούς, τον αρχηγό της πυροσβεστικής και την περιφερειάρχη
που από τη πρώτη στιγµή βρέθηκαν να συντονίζουν τις επιχει-
ρήσεις της πολιτικής προστασίας.Και θεωρώ καθήκον µου να
ενηµερώσω για τα άµεσα µέτρα στα οποία καταλήξαµε:Η
συνδυασµένη επιχείρηση για την έρευνα, τον εντοπισµό και τη
διάσωση όσων βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς και για την αντι-
µετώπιση των συνεπειών της θεοµηνίας, θα συνεχιστεί µε
αµείωτη ένταση».

Παράλληλα διαβεβαίωσε πως «λαµβάνονται όλα τα αναγκαία
µέτρα για την αντιµετώπιση των ακραίων καιρικών φαινόµενων
σε όλη τη χώρα», και τόνισε πως από έχει προβλεφθεί «αξιο-
ποίηση χώρων στρατού και άλλων δηµόσιων χώρων για να µην
υπάρξει κανένας άστεγος από απόψε».

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε «εµπεριστατωµένη έρευνα
για να µην ξαναζήσουµε παρόµοια καταστροφή» και τόνισε πως
θα εφαρµοστούν άµεσα «µέτρα στήριξης και οµαλοποίησης της
ζωής στις περιοχές που χτύπησε η θεοµηνία».Ολοκληρώνοντας
ευχαρίστησε θερµά «όσους πάλεψαν και παλεύουν για να
σώσουν περιουσίες» στις πληγείσες περιοχές.

Πυροσβεστική: 86 απεγκλωβισµοί, ολονύχτια προσπάθ-
εια

Οι πυροσβεστικές δυνάµεις συνεχίζουν µε αµείωτο ρυθµό τις
έρευνες σε σπίτια, καταστήµατα και οχήµατα που έχουν παρα

συρθεί, προκειµένου να εντοπίσουν τυχόν άτοµα που έχουν
εγκλωβιστεί. Οι προσπάθειες των πυροσβεστών  συνεχίσθηκαν
όλη την διάρκεια της νύχτας.Σηµειώνεται ότι τις τοπικές πυρο-
σβεστικές δυνάµεις συνδράµουν δυνάµεις από όλη την Αττική,
καθώς και από όµορους νοµούς. Συνολικά, επιχειρούν στις
πληγείσες περιοχές 190 πυροσβεστικοί υπάλληλοι µε περίπου
85 οχήµατα, ενώ έχουν σχηµατιστεί 70 συνεργεία για την αντι-
µετώπιση των συµβάντων.

Κοµισιόν: ∆εν έχουµε λάβει ακόµα αίτηση για βοήθεια
από την Ελλάδα

Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ζητήσει, έως τώρα τουλάχιστον,
ενεργοποίηση του Μηχανισµού Πολιτικής Προστασίας της Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις καταστροφικές πληµµύρες που
έπληξαν τα ξηµερώµατα την Μάνδρα Αττικής, όπως δήλωσε
στον ΣΚΑΪ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο εκπρόσωπος σηµείωσε ότι το Συντονιστικό Κέντρο του
Μηχανισµού είναι ενεργό 24 ώρες το 24ωρο όλες τις ηµέρες της
εβδοµάδας και µπορεί να ανταποκριθεί άµεσα σε κάθε αίτηµα,
όµως επαφίεται στις ελληνικές Αρχές να ζητήσουν την ενεργο-
ποίησή του, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο.

Μητσοτάκης: Ανείπωτη τραγωδία αυτό που συµβαίνει
στη Μάνδρα

"Αυτό που συµβαίνει στη Μάνδρα είναι µια ανείπωτη τρα-
γωδία", αναφέρει σε δήλωση του ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρ-
ατίας Κυριάκος Μητσοτάκης και προσθέτει: "Εκφράζω τη βαθιά
µου οδύνη για τις καταστροφές, τις απώλειες περιουσιών και
πάνω απ’ όλα για τους συνανθρώπους µας που χάθηκαν.

Η Πολιτεία πρέπει να σταθεί στο πλευρό των κατοίκων και να
τους παράσχει το ταχύτερο δυνατόν κάθε δυνατή στήριξη".

Ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας µετέβη στην Περιφερειακή
Ενότητα ∆υτικής Αττικής, συνοδευόµενος από τον Τοµεάρχη
Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, προκειµένου να ενηµερωθεί για την
κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή µετά τις καταστροφικές
πληµµύρες.

Φ. Γεννηµατά: ∆εν είναι ώρα να µιλήσουµε για ευθύνες
Οδύνη για τη τραγωδία που προκάλεσαν οι καταστροφικές

πληµµύρες στη ∆υτική Αττική εκφράζει η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
και επικεφαλής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, Φώφη Γεν-
νηµατά, σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα.

"Είναι µία τραγωδία. Εκφράζουµε την οδύνη µας & στεκόµα-
στε στο πλευρό των οικογενειών των θυµάτων. ∆εν είναι η ώρα
να µιλήσουµε για ευθύνες. Η Πολιτεία οφείλει να αξιοποιήσει ό,τι
µέσο διαθέτει για να βοηθήσει τους κατοίκους των περιοχών που
επλήγησαν" τονίζει η κ. Γεννηµατά.

Κικίλιας: Tραγικά όσα συµβαίνουν 
"Είναι αδιανόητα τραγικά όσα συµβαίνουν στη Μάνδρα, τη Ν.

Πέραµο, τα Μέγαρα", έγραψε στο Twitter ο τοµεάρχης Άµυνας
της Ν.∆, Βασίλης Κικίλιας. 

"Οι σκέψεις µας στις οικογένειες των νεκρών και η ευχή µας να
µην υπάρξουν άλλοι.Είµαι σίγουρος πως οι γυναίκες και οι άνδρ-
ες της Πυροσβεστικής κάνουν τα πάντα για αυτό, µε αυταπάρν-
ηση".

Βοήθεια από το δήµο Αθηναίων  και την Κεντρική Ένωση
∆ήµων Αττικής 

Βοήθεια στους δήµους της ∆υτικής Αττικής που επλήγησαν
από την πληµµύρα αποστέλλουν ο δήµος Αθηναίων και η Κεν-
τρική Ένωση ∆ήµων Αττικής. Ο δήµαρχος Γιώργος Καµίνης
εξέφρασε τα συλλυπητήρια και τη συµπαράστασή του, στις οικο-
γένειες των θυµάτων, ενώ µε εντολή του ήδη φορτηγά οχήµατα
του δήµου πηγαίνουν στην πληγείσα περιοχή για να συµβάλλουν

στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι τοπικές αρχές.
Παράλληλα, ο πρόεδρός της και δήµαρχος Αµαρουσίου, Γιώρ-

γος Πατούλης, έχει αποστείλει στην περιοχή όχηµα πολλαπλών
χρήσεων µε µονάδα άντλησης υδάτων του δήµου του, ενώ έχει
µεταβεί επί τόπου και κλιµάκιο της οµάδας Πολιτικής Προστασίας
του. 

Αντίστοιχη υλικοτεχνική βοήθεια έχει αποσταλεί και από τον
Σύνδεσµο Προστασίας και Ανάπτυξης του Πεντελικού Όρους
(ΣΠΑΠ). Επίσης, έχει τεθεί σε ετοιµότητα η Επιτροπή Πολιτικής
Προστασίας της ΚΕ∆Ε, για να συντονίσει την αποστολή όποιας
επιπλέον βοήθειας της ζητηθεί. Ο κ. Πατούλης θα επισκεφθεί τις
πληγείσες από τις πληµµύρες περιοχές αργότερα απόψε, επι-
στρέφοντας εσπευσµένα από τη Λευκωσία, όπου παρέστη στην
Τακτική Συνέλευση της Ένωσης ∆ήµων Κύπρου.

Έτοιµη να προσφέρει βοήθεια η Κύπρος
Την ετοιµότητα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να προσφέρει την

όποια ανθρωπιστική ή άλλη βοήθεια ζητηθεί, εξέφρασε ο Πρόε-
δρος Ν. Αναστασιάδης, προς τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη
Τσίπρα. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε το µεσηµέρι τηλεφωνική
επικοινωνία µε τον πρωθυπουργό της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια
της οποίας ενηµερώθηκε για τις συνέπειες των πληµµυρών, που
πλήττουν την χώρα. Ο κ. Αναστασιάδης εξέφρασε προς τον
Έλληνα πρωθυπουργό τα βαθιά συλλυπητήριά του για την
απώλεια ζωών, καθώς και την συµπαράσταση του κυπριακού
λαού προς τον ελληνικό λαό.

Μέτρα ανακούφισης ζητά η ΕΣΕΕ
Την λήψη άµεσων µέτρων ζητάει η ΕΣΕΕ για την ανακούφιση

νοικοκυριών και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την θεοµηνία
στην ∆υτική Αττική και στην Σύµη.

H Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και Επιχειρηµατικότ-
ητας απέστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, όσο
και στα αρµόδια υπουργεία Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης στην οποία υπογραµµίζει ότι πολλές από τις επιχειρήσεις
έχουν ήδη χάσει την εξοπλισµό τους και θα βρεθούν αντιµέτωπες
µε σηµαντικά έξοδα που δεν είχαν προϋπολογίσει. Παράλληλα, η
αναµενόµενη καθίζηση της κίνησης των τοπικών αγορών, σε
συνδυασµό µε τις καταστροφές των δηµόσιων και ιδιωτικών υπο-
δοµών, θα θέσουν σε αµφιβολία ακόµη και την συνέχιση της λει-
τουργίας πολλών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται τοπικά.

Κλιµάκιο της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, στις
πληγείσες περιοχές

Κλιµάκιο της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, αποτελούµενο
από την βουλευτή Αττικής, Υπεύθυνη Εργασίας και Υγείας, της
ΚΟ ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης Εύη Χριστοφιλοπούλου, τον
βουλευτή Αργολίδας, Υπεύθυνο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και
Υποδοµών της ΚΟ ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, Ιωάννη
Μανιάτη και τον Γραµµατέα του Τοµέα Πολιτικής Προστασίας του
ΠΑΣΟΚ, Απόστολο Ψωµά, επισκέφτηκε τις πληγείσες περιοχές
της ∆υτικής Αττικής και ενηµερώθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη
∆υτικής Αττικής, Ιωάννη Βασιλείου και στελέχη του ΣΟΠΠ.

Τα στελέχη της ∆ηµ. Συµπαράταξης εκφράζουν τα θερµά και
ειλικρινή συλλυπητήριά τους προς τους συγγενείς των ανθ-
ρώπων που χάθηκαν.Παράλληλα, εξέφρασαν την συµπαράστα-
σή τους προς τις οικογένειες των πληγέντων αλλά και προς όλους
όσοι εργάζονται για την αποκατάσταση των ζηµιών και την απο-
τροπή περαιτέρω κινδύνων για ανθρώπινες ζωές και τις περιου-
σίες των πολιτών.

Τέλος, δεσµεύτηκαν να αναδείξουν κοινοβουλευτικά τόσο το
ζήτηµα της αναγκαίας ολοκλήρωσης των αντιπληµµυρικών
έργων, όσο και της ταχείας αποκατάστασης των ζηµιών και της
αποζηµίωσης των πληγέντων.
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ΤΤρρίίαα  ΚΚέέννττρραα  ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς  ΥΥγγεείίααςς
γγιιαα  τταα  θθύύµµαατταα  ττηηςς  ππλληηµµµµύύρρααςς
Τρία Κέντρα Αποκατάστασης Υγείας, σε Ζούµπερι, Άγ. Ανδρέα και Ναυτική βάση Αγίας
Μαρίνας Μαραθώνα, θέτει στη διάθεση των συµπολιτών µας που δοκιµάζονται από τα
ακραία καιρικά φαινόµενα, σε περίπτωση που το απαιτήσουν οι ανάγκες, η Περιφερει-
άρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου, ύστερα από σχετική επικοινωνία που είχε µε τον Αναπληρ-
ωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας, ∆ηµήτρη Βίτσα και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελο Απο-
στολάκη.

Ανακοίνωση της Ν.Ε. ∆υτικής Αττικής της ΛΑ.Ε.:
ΤΤαα  κκέέρρδδηη  ττοουυςς  κκοοσσττίίζζοουυνν  ααννθθρρώώππιιννεεςς  ζζωωέέςς
Χρονικό προαναγγελθείσας καταστροφής µε την ανοχή κράτους και τοπικών   
αρχών  οι πληµµύρες σε Μέγαρα – Νέα Πέραµο – Μάνδρα – Μαγούλα  

Η
δυτική Αττική σήµερα έζησε µια ακόµα τρα-
γωδία από το συν εχ ές χ ρον ικό προαν αγγε-
λθησών  καταστροφών  που συν τελούν ται από

µεγαλοεργολάβους, οι οποίοι µε την  αν οχ ή κράτους
και τοπικών  αρχ ών  διαλύουν  το περιβάλλον  και µπρ-
οστά στο κέρδος δεν  υπολογίζουν  σε αν θρώπιν ες
ζωές. Τραν ό παράδειγµα οι τραγικές απώλειες από τις
σηµεριν ές πληµµύρες.

Οι τεράστιες καταστροφές αν αδεικν ύουν  για µια
ακόµα φορά την  τραγική έλλειψη υποδοµών  και κυβε-
ρν ητικού σχ εδιασµού για την  προστασία από τα
φυσικά φαιν όµεν α. Τα έργα αν τιπληµµυρικής προ-
στασίας, παρά τις δεσµεύσεις, δεν  υλοποιούν ται γιατί

δεν  αποδίδουν  κέρδος για τους “ν ταβατζήδες” των  έργων  και των  ζωών  µας. 
Η ΛΑ.Ε. εκφράζει τα θερµά της συλλυπητήρια στις οικογέν ειες των  αδικοχ αµέν ων  και έκφράζει την  ελπίδα

ν α βρεθούν  σώοι οι αγν οούµεν οι. Ταυτόχ ρον α, καλεί κυβέρν ηση, Περιφέρεια και τους ∆ήµους Μεγαρέων  και
Μάν δρας – Ειδυλλίας ν α προχ ωρήσουν  άµεσα στην  εξασφάλιση στέγης ώστε οι κάτοικοι των  πληµµυρισµέν ων
σπιτιών  ν α βρουν  ασφαλές καταφύγιο για τη ν ύχ τα. Ακόµα, ν α καταγραφούν  τάχ ιστα οι ζηµιές και ν α αποζ-
ηµιωθούν  ολοκληρωτικά οι πληγέν τες καθώς και ν α τους δοθούν  φορολογικές ελαφρύν σεις, όπως γίν εται σε
πληγέν τες από θεοµην ίες.

Τέλος, ν α κληθούν  ν α αν αλάβουν  τις ευθύν ες τους οι – για εµάς ηθικοί αυτουργοί του εγκλήµατος – αυτοί
που εκµεταλλεύον ται την  “Ολυµπία Οδό” και ν α αποκαταστήσουν  το περιβάλλον  µε τις απορροές που πρέπει
ώστε ν α µη θρην ήσουµε ν έα θύµατα. Μπορεί αυτοί ν α µιλούν  για “επεν δύσεις” και κέρδη, όµως εµείς µιλάµε για
το αν ώτατο αγαθό,την  αν θρώπιν η ζωή!

Το γραφείο επικοινωνίας της Ν.Ε. ∆υτικής Αττικής της ΛΑ.Ε.  

ΚΛΕΙΣΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΣΕ ΜΑΝ∆ΡΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΑ 
Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη θα µείνουν

κλειστά τα σχολεία σε Νέα Πέραµο, Μάνδρα και στη
∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας.

∆. Μεγαρέων: Οι χώροι φιλοξενίας 
για τους πληµµυροπαθείς

Ανακοινώνεται ότι λόγω των δυσµενών καιρικών
συνθηκών, που επικρατούν στην περιοχή του
∆ήµου Μεγαρέων“ τα ∆ηµοτικά κτίρια στη Νέα
Πέραµο και στα Μέγαρα θα παραµείνουν ανοικτά
για να φιλοξενηθούν άτοµα, που ενδεχοµένως
έχουν ανάγκη προσωρινής στέγασης.

Στην Νέα Πέραµο, τα κτίρια του Κοινοτικού Κατα-
στήµατος, και του Πολιτιστικού Κέντρου,Τηλέφωνο
για συνεννόηση 22960 32640.

Στα Μέγαρα, το ∆ηµαρχείο (αίθουσα Συνεδριά-
σεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου), το κτίριο του ΚΑΠΗ
και το Προθερµαντήριο του Εθνικού Σταδίου Μεγα-
ρέων Ολυµπιονικών.

Τηλέφωνο για συνεννόηση 22960 81841.

∆ιακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας
Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχηµάτων στην

παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-Κορινθου στο 39 χιλι-
όµετρο, στο ύψος δηλαδή της Νέας Περάµου.

Παράλληλα, προβλήµατα παρουσιάζονται και στη
νέα εθνική στο ρεύµα προς Κόρινθο, µε την κυκλο-
φορία στο 32 χιλιόµετρο να διεξάγεται µόνο από τη
δεξιά και τη µεσαία λωρίδα. 

Από το 33 χιλιόµετρο µέχρι το 34 διεξάγεται µόνο
από την αριστερή λωρίδα.

Ανάλογα προβλήµατα παρατηρούνται και στη Νέα
Εθνική Οδό. 

Συγκεκριµένα, όπως έγινε γνωστό από την 

αστυνοµία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των
οχηµάτων στην παλαιά εθνική. Σε λίµνη έχει µετα-
τραπεί και η παλαιά εθνική οδός Ελευσίνας- Θήβας,
όπου διεκόπη η κυκλοφορία και στα δύο ρεύµατα
στο 2ο χιλιόµετρο, στην περιοχή του Αγία Σωτήρα. 

Από τις 9.30 γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας στη νέα
Εθνική Αθηνών-Κορινθου λόγω διακοπής της
κυκλοφορίας στο 15,5 χιλιόµετρο στο ύψος του
Ασπρόπυργου.

Εκτροπές κυκλοφορίας στο 21 χιλιόµετρο και τον
κόµβο Παράδεισου - Ελευσίνας και στο ρεύµα προς
Κόρινθο και στο 23ο κόµβο Μάνδρας στο ρεύµα
προς Αθήνα.

Συλληπητήρια στις οικογένειες 
των θυµάτων από τον δήµαρχο
Ασπροπύργου Νίκο Ι. Μελετίου

‘’Συλλυπητήρια στους οικείους των  αδικοχ αµέν ων  από
τις καταστροφικές πλυµµήρες στην  ευρύτερη περιοχ ή
της ∆υτικής Αττικής. 
Είµαστε από την  πρώτη στιγµή στην  διάθεση των  γει-
τον ικών  ∆ήµων  διαθέτων τας µηχ αν ήµατα και προσω-
πικό.’’
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Μ
ε επιστολές του προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, κ. Ε. Τσακαλώτο, τον
Υπουργό Οικονοµίας και Ανά-

πτυξης, κ. ∆. Παπαδηµητρίου, την Υπουργό
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, κα Ε. Αχτσιόγλου, τον
Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, κ. Γ. Γαβρίλη και
τον Αντιπεριφερειάρχη  ∆υτ. Αττικής, κ. Ι.
Βασιλείου,  ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β.
Κορκίδης, ζήτησε την άµεση λήψη µέτρων
για την ανακούφιση των πληγεισών από τη
θεοµηνία επιχειρήσεων στη ∆υτική Αττική,  µε
γνώµονα την ανάγκη να διασωθούν οι τοπι-
κές επιχειρήσεις και αγορές. Παράλληλα, ξεκίνησε επικοινωνία µε τις
πληγείσες επιχειρήσεις στην περιοχή ευθύνης του Ε.Β.Ε.Π. για την καταγρα-
φή και την αποτύπωση του µεγέθους των ζηµιών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει: 
«IΟι απώλειες ανθρώπινων ζωών και οι πληγές που προκάλεσαν οι πρό-

σφατες φονικές καταιγίδες και πληµµύρες σε κατοίκους και επιχειρήσεις, που
δραστηριοποιούνται στη ∆υτική Αττική (Νέα Πέραµος, Μάνδρα, Μέγαρα,
Μαγούλα) είναι τραγικές και θα κάνουν καιρό να επουλωθούν.  Πολλές από τις
επιχειρήσεις - µέλη του Επιµελητηρίου µας έχουν µεγάλες καταστροφές, τόσο
σε υποδοµές, όσο και σε εµπορεύµατα, ενώ είναι αντιµέτωπες µε σηµαντικά
έξοδα που δεν είχαν προϋπολογίσει.  Ως εκ τούτου, είναι αναµενόµενη η
καθίζηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της περιοχής, η οποία σε
συνδυασµό µε τις καταστροφές των δηµόσιων και ιδιωτικών υποδοµών,
θέτουν σε αµφιβολία ακόµη και τη συνέχιση της λειτουργίας πολλών επιχειρή-
σεων, που δραστηριοποιούνται τοπικά. Προς το παρόν, το σχετικό πλαίσιο
που ισχύει για την αντιµετώπιση παρόµοιων φαινοµένων περιοχών σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης:

- Είτε τίθεται ad hoc (όπως σε περιπτώσεις προηγούµενων καταστρο-
φών).

- Είτε στηρίζεται στις διατάξεις των ν. 1284/1982 και 2275/1994 για την
παράταση των προθεσµιών καταβολής των βεβαιωµένων χρεών και των ληξι-
πρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο, καθώς και στην πρόβλεψη επιχορη-
γήσεων από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (άρθρο 36 ν. 2459/1997 σε
συνδυασµό µε την Υπουργική Απόφαση οικ3648/387/2012), όπου η αποζ-
ηµίωση καλύπτει ποσοστό της συνολικά εκτεθείσας ζηµίας εξοπλισµού και
υποδοµών, όπως εκάστοτε καταγράφεται από την τοπική Επιτροπή Εντοπι-
σµού. Προς το παρόν, αυτές οι αποζηµιώσεις φτάνουν στις επιχειρήσεις µε
καθυστέρηση, µη βοηθώντας µε τον τρόπο αυτό στη διασφάλιση της βιω-
σιµότητάς τους.

Η νοµοθεσία είναι µεν επαρκής, αλλά απαιτεί πολλές διαφορετικές εκτελε-

στικές πράξεις που εκδίδονται από διαφορετι-
κά – συλλογικά και µονοπρόσωπα – όργανα
και, ως εκ τούτου, αργούν να αντιµετωπίσουν
το πρόβληµα µε καταδικαστικές συνέπειες για
τις επιχειρήσεις.  Θεωρούµε ότι, εφόσον οι
καταστροφές από φυσικά αίτια είναι πλέον
συχνό φαινόµενο, θα πρέπει να καθιερωθεί
επιτέλους µία «αυτόµατη» διαδικασία, η
οποία, µε µία απλή διαπιστωτική πράξη της
διοίκησης θα ενεργοποιεί τα εξής µέτρα για
όλες τις πληγείσες επιχειρήσεις, µε χρονικό
ορίζοντα ισχύος τουλάχιστον 6 µηνών:

•Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και των
άλλων παρακρατούµενων φόρων.

•Αναστολή δόσεων του φόρου εισοδήµατος, των ληξιπρόθεσµων χρεών
τους και των δόσεων ρυθµίσεων οφειλών προς το ∆ηµόσιο.

•Αναστολή καταβολής του ΕΝΦΙΑ για τις επιχειρήσεις και τους ιδιόκτητους
όλων των κατεστραµµένων ακινήτων.

•Αναστολή της καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων ρυθµίσεων
προς τον ΕΦΚΑ.

•Αναστολή των πάσης φύσεως πλειστηριασµών.
•Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων

προς τις Τράπεζες που απορρέουν από δανειακές συµβάσεις.
•Αναστολή εκτέλεσης εξωστικών δικαστικών αποφάσεων.
•Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία.
•Ρύθµιση για την καταβολή των οφειλών ηλεκτρικού ρεύµατος.
•Αναστολή της καταβολής δηµοτικών φόρων και τελών.
•Ενηµέρωση του συστήµατος του TAXISNET µε ειδικό πρόγραµµα για τις

πληγείσες περιοχές που θα αίρει τον αυτοµατοποιηµένο χαρακτηρισµό φόρων
και τελών ως ληξιπρόθεσµων και την παρεπόµενη επιβάρυνσή τους µε πρό-
στιµα και προσαυξήσεις.

∆εδοµένου και του ειδικού ενδιαφέροντος που γενικότερα έχει επιδείξει η
Κυβέρνηση για τις εκάστοτε δοκιµαζόµενες περιοχές, αλλά και µπροστά στην
απόλυτη ανάγκη να ενεργοποιηθούν οι προτάσεις µας αυτές για τις επιχειρή-
σεις που επλήγησαν από την φονική καταιγίδα, σας παρακαλούµε να µεριµ-
νήσετε για την αυτόµατη άµεση ισχύ των ως άνω ευεργετικών ρυθµίσεων,
ώστε να βοηθηθούν οι τοπικές επιχειρήσεις να ξεπεράσουν το σοκ της κατα-
στροφής των περιοχών που λειτουργούν και έτσι να προστατευθούν οι τοπι-
κές αγορές.  Παράλληλα, ζητάµε, στο µέτρο του δυνατού, τη συντόµευση του
χρονικού διαστήµατος που απαιτείται για την απόδοση της αποζηµίωσης προς
επιχειρήσεις για τις ζηµιές, που γενικώς υφίστανται από θεοµηνίες, πυρκαγιές
και άλλα φυσικά φαινόµενα. Έχοντας τη βεβαιότητα της θετικής ανταπόκρισής
σας, καταγράφουµε το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί ζηµιές
και θα σας ενηµερώσουµε σχετικά το συντοµότεροI».

99--1100//1122  ∆∆ΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  
--  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΥΥΜΜΦΦΑΑΛΛΙΙΑΑ  --  ΕΕΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ--  ΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗΤΤΕΕΡΡΟΟ--  ΒΒΥΥΤΤΙΙΝΝΑΑ

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΙΙΝΝΩΩΝΝ  
ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΡΡΟΟΝΝ  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  7755€€

1166--1177//1122  ΜΜΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  --  ΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑΛΛΑΑ
--  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΑΑMMAALLIIAA  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ

∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΥΥΛΛΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  6655€€  ((ππααιιδδιιάά  11--44  εεττώώνν  δδωωρρεεάάνν  ))

«ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ 
ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΗ ∆ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π.»
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16

- ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

ΑΑππίίσσττεευυττοο  ρρεεκκόόρρ::  7733  φφοορρέέςς  άάλλλλααξξεε  ηη  φφοορροολλοογγίίαα  ααππόό  ττοο  22001155
Έρευνα του Ινστιτούτου Οικονοµικών και Φορολογικών Μελετών (ΙΟΦΟΜ) «µέτρησε» τις παρεµβάσεις που έχουν γίνει στη νοµοθεσία 
και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι βασικοί φορολογικοί νόµοι φτάνουν να αλλάζουν –κατά µέσο όρο- ακόµη και κατά 90 ηµέρες.

Α
πό την ηµέρα που ανέλαβε τα ηνία της χώρας µέχρι σήµερα, η
κυβέρνηση έχει περάσει 73 νόµους µε φορολογικές διατάξεις προ-
κειµένου να επιφέρει µικρές ή µεγάλες αλλαγές σε πέντε βασικά

κείµενα που διέπουν το καθεστώς φορολόγησης της χώρας.
Πρόκειται για τον κώδικα φορολογίας εισοδήµατος, τον κώδικα φορολο-

γικών διαδικασιών, την νοµοθεσία του ΕΝΦΙΑ, τα ελληνικά λογιστικά πρότ-
υπα που αφορούν στις επιχειρήσεις αλλά και τον ΦΠΑ. Έτσι, οι φορολο-
γούµενοι δεν έχουν να αντιµετωπίσουν µόνο τους υψηλούς φορολογικούς
συντελεστές αλλά και ένα περιβάλλον το οποίο µοιάζει µε κινούµενη άµµο.

Έρευνα του Ινστιτούτου Οικονοµικών και Φορολογικών Μελετών
(ΙΟΦΟΜ) «µέτρησε» τις παρεµβάσεις που έχουν γίνει στη φορολογική
νοµοθεσία και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι βασικοί φορολογικοί νόµοι φτάνουν να αλλάζουν –κατά µέσο όρο- ακόµη και κατά 90 ηµέρες. Οι επιπτώσεις
τόσο όσον αφορά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων όσο και στο διαχειριστικό κόστος που καλούνται να επωµιστούν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
προκειµένου να προσαρµόζονται συνεχώς στα νέα δεδοµένα, είναι προφανείς.Μια απλή άθροιση των αλλαγών, όπως αυτές έχουν καταγραφεί µια προς µια
στη µελέτη του ΙΟΦΟΜ, δείχνει ότι από το 2013 µέχρι σήµερα έχουν καταγραφεί:

1. Αλλαγές των πέντε βασικών φορολογικών νόµων (ΚΦΕ, ΚΦ∆, ΕΝΦΙΑ, ΕΛΠ και ΦΠΑ) µεI 106 διαφορετικούς νόµους
2. Τροποποιήσεις συνολικά 394 άρθρων στους πέντε νόµους που προαναφέρθηκαν
3. Αλλαγές σε 912 διαφορετικές παραγράφους της νοµοθεσίας
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου έχουν βγάλει και τους µέσους όρους οι οποίοι δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αµφιβολίας σχετικά µε το πόσο ρευστό είναι

το τοπίο στην Ελλάδα όσον αφορά στην φορολογική πολιτική. Έτσι:
1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, αλλάζει κάθε 90 ηµέρες. Από το 2013 µέχρι σήµερα έχουν περάσει 33 νόµοι που έχουν επηρεάσει 154 άρθρα

και 356 παραγράφους
2. Ο Κώδικας Φορολογικών ∆ιαδικασιών αλλάζει –κατά µέσο όρο- ανά έναν µήνα και 25 ηµέρες. Έχουν περάσει αλλαγές του µε 27 διαφορετικούς νόµο-

υς και έχουν επηρεαστεί 139 άρθρα και 359 παράγραφοι.
3. Ο ΕΝΦΙΑ, έχει αλλάξει µε 17 νόµους από το 2014 µέχρι σήµερα και ουσιαστικά τροποποιείται ανά δύο µήνες και 20 ηµέρες. Έχουν αλλάξει 34 άρθρα

και 43 παράγραφοι.
4. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, έχουν αλλάξει µε πέντε διαφορετικούς νόµους και παραµένουν σχετικά σταθερά καθώς τροποποιούνται ανά έξι µήνες

και 24 ηµέρες. Έχουν αλλάξει 12 άρθρα και 16 παράγραφοι.
5. Τέλος ο Κώδικας του ΦΠΑ έχει αλλάξει µόνο από το 2013 µέχρι σήµερα (σ.σ είναι παλαιό νοµοθέτηµα του 2000) µε 24 διαφορετικούς νόµους µε απο-

τέλεσµα να τροποποιείται ανά δύο µήνες και 2 ηµέρες. Έχουν αλλάξει 55 άρθρα και 146 διαφορετικές παράγραφοι.

ΝΝέέαα  ππααρράάτταασσηη  γγιιαα  τταα  ααδδήήλλωωτταα  εειισσοοδδήήµµαατταα
Μέχρι πότε ισχύει η προθεσµία για την υπαγωγή στη ρύθµιση 
για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων.

Επεκτείνεται έως τις 25 Νοεµβρίου 2017 η προθεσµία για την υπαγωγή στη ρύθµιση για την
οικειοθελή αποκάλυψη εισοδηµάτων.
Η νέα προθεσµία δίνεται µε νοµοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικο-
νοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Υπενθυµίζεται ότι η προθεσµία έληγε την Τετάρτη 15 Νοεµβρίου, ύστερα από παράταση που
είχε δοθεί, την οποία είχαν ζητήσει οι ενδιαφερόµενοι φορείς.
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48

από 1 έως 30 Νοεµβρίου από 1 έως 30 Νοεµβρίου

22

12

18 14 12
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Με µία ώρα µπόρας χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, φτωχοί άνθρωποι, καταστράφηκαν οικογένειες.
Το ΠΑΜΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των αδικοχαµένων συνανθρώπων µας στη Μάνδρα και στη Νέα Πέραµο Αττικής.

Ό
ταν η αντιπληµµυρική προστασία αντιµετωπίζεται ως κόστος, γραφικότητα ή υπερβολή και όχι ως σύγχρονη βασική κοινωνική ανάγκη µε ευθύνη του κράτους, ο
εργαζόµενος λαός θα το πληρώνει πολύ ακριβά και µε τη ζωή του.Τα αντιπληµµυρικά έργα δεν επιλέγονται γιατί δεν είναι ανταποδοτικά. ∆εν είναι διόδια για να απο-
φέρουν εκατοµµύρια ευρώ κέρδη.

Η αναφορά κάθε φορά στο κόστος των αντιπληµµυρικών έργων, η ανυπαρξία των αναγκαίων υποδοµών αναδεικνύει την αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, την περιου-
σία των εργαζοµένων. Η εστίαση στα ακραία καιρικά φαινόµενα και η συνήθεια ότι πρέπει να µάθουµε να ζούµε µε αυτά είναι προκλητική και εξοργιστική. ∆εν πρέπει να
συνηθίζουµε! ∆εν πρέπει να αποδεχόµαστε την απώλεια της ζωής ως φυσικό φαινόµενο.

Η απώλεια της ανθρώπινης ζωής από καιρικά φαινόµενα αποτελεί δυστυχώς ένα χαρακτηριστικό επαναληπτικό γεγονός που φέρνει στο φως µε τον πιο τραγικό τρόπο τον
επίκαιρο στόχο που αναµασά η κυβέρνηση: "Ποια ανάπτυξη, για ποιους, µε τι χαρακτηριστικά και για ποιες ανάγκες".

Το ΠΑΜΕ καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να προτάξουν το άµεσο αίτηµα για µέτρα αντιπληµµυρικής προστασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές µε οξυµένα και εµφανή προβ-
λήµατα, ώστε να µη µετρήσουµε άλλους νεκρούς από καιρικά φαινόµενα. Καλούµε τους εργαζόµενους να προβάλουν το αίτηµα για την προστασία της οικογένειάς τους, άµεσα
µέτρα ανακούφισης των πληγέντων και αποκατάστασης των ζηµιών».
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

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

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κου-
ζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο δια-
µέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

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

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη παιδιων στην πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος. Τηλέφ-
ωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφ-
ωνο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ
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