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Άλλος ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός
στη Νέα Πέραµο από τη θεοµηνία
Ο εντοπισµός του άνδρα ανεβάζει τον αριθµό των
νεκρών στους 16 ενώ 23 άνθρωποι έχουν τραυµατιστεί.
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σελ. 9

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες
σε κατοικίες και καταστήµατα,

αλλά εκτελούνται µε αργούς ρυθµούς, καθώς ακόµα
γίνονται προσπάθειες για την απάντληση υδάτων

σελ. 3

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Αποστολή ειδών πρώτης
ανάγκης στον ∆ήµο Μάνδρα - Ειδυλλίας σελ. 7

Στην Περιφερειακή
Ενότητα ∆υτικής Αττικής
ο Κ. Μητσοτάκης

«Εξυπακούεται ότι δεν ήρθα εδώ
για να καταλογίσω ευθύνες, αλλά για
να έχω µια πλήρη εικόνα γιαν την
ανείπωτη τραγωδία», τόνισε
ο πρόεδρος της Ν∆, ο οποίος
ζήτησε πληροφόρηση για τα
δύο βασικά αντιπληµµυρικά έργα
σε Ν. Πέραµο και Μάνδρα.
σελ. 3

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΙΚΙΩΝ
σελ. 9

σελ. 3

Σε συναγερµό
βρίσκεται η ΕΛΑΣ

Για το φόβο πλιάτσικου
έχουν αυξηθεί
οι περιπολίες

Στην ισοπεδωµένη Μάνδρα
ο Αλέξης Τσίπρας

«Ας αποτελέσει αυτό το έναυσµα για την αποκατάσταση των

αναγκαίων υποδοµών του χωροταξικού σχεδιασµού για να µην
σελ. 3
ξαναζήσουµε ποτέ ξανά τέτοια φαινόµενα».

Μέτρα για την διασφάλιση της δηµόσιας
υγείας στις πληγείσες περιοχές

Ελλοχεύει αυξηµένος κίνδυνος τροφιµογενών και άλλων λοιµώξεων.
σελ. 8

2-θριάσιο
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Ποτάµια και εχθές στη Μάνδρα
Σώοι δύο από τους αγνοούµενους

Ασπρόπυργος

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

ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Παγκάλου & Χατζηδάκη, Εντός Εµπορικού Κέντρου
2105546444
Μάνδρα
Ροκάς ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίνος 7 & Αλαµάνας,
2105541344
Aχαρνές

Τσιροµάλη Αφροδίτη Ι. Θρακοµακεδόνων 242,
2102435820
Άνω Λιόσια

∆εληστάθη Μαρία Σ.
28ης Οκτωβρίου 21, Ζεφύρι, 2102322141
Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου
- ∆άσος2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Σποραδικές βροχές
Η θερµοκρασία από 10 έως 19
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Γεννάδιος, Γενάδιος
Παγκόσµια Ηµέρα Χρόνιας Αποφρακτικής
Πνευµονοπάθειας
∆ιεθνής Ηµέρα Σπουδαστών

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 6501020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Μ

ε τις προχ θεσιν ές µν ήµες ξύπν ησαν και την
Πέµπτη οι κάτοικοι της Μάν δρας και των γύρω
περιοχ ών , οι οποίοι είδαν και πάλι τα ορµητικά
ν ερά ν α κατεβαίν ουν από το ρέµα προς τα σπίτια τους
Εν τω µεταξύ, ζων ταν οί εν τοπίστηκαν δύο από
τους αγν οούµεν ους, εν ώ οι πυροσβέστες συν εχ ίζουν
την αν αζήτηση για ακόµη πέν τε άτοµα.
Εντοπίστηκαν σώοι δύο αγνοούµενοι
Σύµφων α µε την Πυροσβεστική Υ πηρεσία, ο έν ας
άν δρας που εν τοπίστηκε ζων ταν ός ήταν έν ας από
τους οδηγούς που αν αζητούσαν οι πυροσβέστες καθώς
είχ ε δηλωθεί ως αγν οούµεν ος από τους οικείους του.
Εν τοπίστηκε από τους πυροσβέστες µέσα στο ΙΧ
αυτοκίν ητό του κον τά στο σπίτι του, στην περιοχ ή
Αγίου Ιωάν ν η Μάν δρας.
Ο δεύτερος άν δρας που εν τοπίστηκε σώος είν αι
έν ας ηλικιωµέν ος και βρέθηκε στην περιοχ ή του Αγίου
Γεωργίου. Ήταν ο αγν οούµεν ος από την περιοχ ή
Παλαιοχ ωρίου Μάν δρας.
Πλέον οι πυροσβέστες που βρίσκον ται στην περιοχ ή της ∆υτικής Αττικής, αν αζητούν 4 άτοµα, µεταξύ
των οποίων έν αν κυν ηγό -αδερφό εν ός εκ των θυµάτων της κακοκαιρίας που έπληξε την ∆υτική Αττική- και

τρεις οδηγούς, οι οποίοι κιν ούν ταν την ώρα της κακοκαιρίας στο οδικό δίκτυο της παλαιάς εθν ικής οδού
Ελευσίν ας - Θήβας.
Η αν αζήτηση των πυροσβεστών για τους αγν οούµεν ους συν εχ ίζεται µετ' εµποδίων . Έν α αν άχ ωµα που
είχ αν στήσει στο Γεφυράκι Νέας Περάµου έσπασε
χ θες από τα ορµητικά ν ερά που δηµιουργήθηκαν ξαν ά
µετά την πρωιν ή ν εροπον τή και οι προσπάθειες στο
σηµείο άρχ ισαν ξαν ά από το µηδέν .
Ποτάµι ξανά οι δρόµοι στην Μάνδρα

Λίγα λεπτά πριν τις 10:00 ξεκίν ησε ν α βρέχ ει έν τον α στην περιοχ ή της Μάν δρας, µε τους δρόµους ν α
γεµίζουν µέσα σε λίγα λεπτά µε ν ερό, το οποίο κατεβαίν ει ορµητικά από το ρέµα της περιοχ ής, προκαλών τας αν ησυχ ία στους αν θρώπους που είδαν
µόλις µια µέρα πριν ν α καταστρέφον ται περιουσίες
και ν α χ άν ον ται αν θρώπιν ες ζωές.
Στη ∆υτική Αττική εξακολουθούν ν α βρίσκον ται 155
πυροσβέστες µε 46 οχ ήµατα, οι οποίοι προσπαθούν
ν α τραβήξουν τα ν ερά από τα πληµµυρισµέν α σπίτια
και ν α αποµακρύν ουν τα οχ ήµατα και τα αν τικείµεν α
από τους δρόµους και τα σπίτια των κατοίκων .
Συνεχίζεται στη σελ. 11

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες σε κατοικίες και καταστήµατα, αλλά µε αργούς
ρυθµούς, καθώς ακόµα ‘’τρέχουν’’ οι διαδικασίες απάντλησης υδάτων

Μ

εικτά κλιµάκια που αποτελούν ται από µηχαν ικούς
του υπουργείου Υποδοµών και της περιφέρειας Αττικής έχουν ξεκιν ήσει ν α πραγµατοποιούν αυτοψίες
σε κατοικίες, δηµόσια κτήρια και καταστήµατα, στις περιοχές
της ∆υτικής Αττικής που επλήγησαν από την κακοκαιρία.
Οι αυτοψίες προς το παρόν διεν εργούν ται µε αργούς ρυθµούς, καθώς ακόµα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες
απάν τλησης υδάτων από τα κτήρια.
Το σύν ολο των µηχαν ικών του υπουργείου Υποδοµών ,
περισσότεροι από 200, βρίσκον ται επίσης στην περιοχή
προκειµέν ου ν α συν δράµουν στην προσπάθεια αποκατάστασης των βλαβών .
Για τον ίδιο λόγο έχουν επιστρατευθεί µηχαν ήµατα εργοληπτικών εταιρειών αλλά και παραχωρησιούχων οδικών αξόν ων . Μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών θα εκδοθεί Κοιν ή Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία των αποζηµιώσεων , που
θα υπογράφεται από τους υπουργούς Οικον οµικών , Υποδοµών , Εσωτερικών και από τον αν απληρωτή υπουργό Οικον οµίας.
Περίπου 1.000 σπίτια στην ευρύτερη περιοχή παραµέν ουν χωρίς ρεύµα, εν ώ όπως αν αφέρουν τεχν ικοί του ∆Ε∆∆ΗΕ θα
χρειαστούν περισσότερες από 3 ηµέρες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης καθώς έχουν εξαφαν ίσει τα δίκτυα ηλεκτρισµού λήγω της θεοµην ίας.
Από την πλευρά της, η ΕΥ∆ΑΠ αν ακοίν ωσε ότι συµβάλει εν εργά στην αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης στη Μάν δρα
Αττικής, αν και δεν βρίσκεται στην κυριότητά της, αλλά στον δήµο Μάν δρας-Ειδυλλίας.
Επισηµαίν ει µάλιστα πως από την πρώτη στιγµή, «η ΕΥ∆ΑΠ µε αποστολή τεχν ικών κλιµακίων , υλικών και µηχαν ηµάτων
συν δράµει στις προσπάθειες των υπαλλήλων του δήµου προκειµέν ου ν α αποκατασταθούν άµεσα οι βλάβες του δηµοτικού δικτύου ύδρευσης.∆ιαβεβαιών ει ακόµα πως το δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής όσο και το Κέν τρο Επεξεργασίας Λυµάτων στο
Θριάσιο Πεδίο δεν έχουν υποστεί καµία βλάβη και λειτουργούν καν ον ικά, διασφαλίζον τας τη δηµόσια υγεία.
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Στην ισοπεδωµένη
Μάνδρα ο Αλέξης Τσίπρας

Συνοδευόταν από την περιφερειάρχη
Ρένα ∆ούρου, τον υπουργό Εσωτερικών
Πάνο Σκουρλέτη και τον αναπληρωτή
υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο
Τόσκα.

Λίγο µετά τις πέν τε το απόγευµα της Πέµπτη ο Αλέξης
Τσίπρας συν οδευόµεν ος από τον Υπουργό Εσωτερικών
Πάν ο Σκουρλέτη, τον αν απληρωτή υπουργό Προστασίας του
Πολίτη Νίκο Τόσκα και την Περιφερειάρχη Αττικής Ρέν α ∆ούρου µετέβη στην διασταύρωση της παλιάς εθν ικής οδού µε την
Κοροπούλη στην Μάν δρα Αττικής.
Η περιήγηση του στην περιοχή διήρκεσε ελάχιστη ώρα κι ο
Πρωθυπουργός συν οµίλησε µε τους υπηρεσιακούς παράγον τες που τον αν έµεν αν στην περιοχή . Αµέσως µετά
αποχώρησε και µετέβη στην έδρα της Περιφέρειας στην Ελευσίν α όπου πραγµατοποίηθηκε ευρεία σύσκεψη µε την συµµετοχή όλων των αρµοδίων κυβερν ητικών στελεχών .
Ο Πρωθυπουργός µετά το τέλος της σύσκεψης που σηµείωσε ότι ασχολήθηκαν µε το επιχειρησιακό σκέλος.
«Είχαµε την ευκαιρία σήµερα ν α διαπιστώσουµε ιδίοις όµµασι το µέγεθος της καταστροφής. Είµαστε όλοι σοκαρισµέν οι µε
ό,τι αν τικρίσαµε», αν έφερε ο πρωθυπουργός. Στη συν έχεια ο
κ. Τσίπρας δήλωσε: «Προφαν ώς πρόκειται για έν α σπάν ιο και

ακραίο καιρικό φαιν όµεν ο. Ωστόσο, αυτό το ακραίο φαιν όµεν ο λειτούργησε έτσι όπως λειτούργησε εξαιτίας της συσσωρευµέν ης αδράν ειας, των συσσωρευµέν ων προβληµάτων κι
ελλειµµάτων στα έργα υποδοµής αλλά και στον χωροταξικό
σχεδιασµό. Έν α φαιν όµεν ο βεβαίως που δεν αφορά µόν ο τη
∆υτική Αθήν α αλλά και άλλες περιοχές της χώρας. Ας είν αι
αυτοί οι άν θρωποι που χάσαµε οι τελευταίοι. Ας αποτελέσει
αυτό το έν αυσµα για όλους µας προκειµέν ου ν α επιδείξουµε
εγρήγορση για την αποκατάσταση των αν αγκαίων υποδοµών
του χωροταξικού σχεδιασµού για ν α µην ξαν αζήσουµε ποτέ
ξαν ά τέτοια φαιν όµεν α».
«Σήµερα στη σύσκεψη πρωτίστως ασχοληθήκαµε µε το
επιχειρησιακό σκέλος και ν α µην ξεχν άµε ότι έχουµε ακόµα
αγν οούµεν ους. Η προσπάθεια των αν δρών της Πυροσβεστικής και των εθελον τών είν αι συγκιν ητική. Ας ελπίσουµε ότι θα
έχουµε τη δυν ατότητα ν α βρούµε κι άλλους αν θρώπους εν
ζωή. Να µην αυξηθεί άλλο ο αριθµός των ν εκρών », τόν ισε ο
πρωθυπουργός.
«Μας απασχόλησε, επίσης, επιχειρησιακά η άµεση
δυν ατότητα αποκατάστασης των ν οικοκυριών , η άν τληση
των υδάτων , η αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης και
βεβαίως άµεση προτεραιότητα τα συν εργεία των µηχαν ικών
για ν α καταγράψουν τις πληγές, τους πληγέν τες», υπογράµµισε ο κ. Τσίπρας.

θριάσιο-3

Έκκληση αστυνοµικών
για να βοηθήσουν
τους πληγέντες
της ∆υτικής Αττικής

Ο

Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνοµικών ∆υτικής Αττικής κ. Γιώργος Σταµατάκης ζήτησε
µέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ να διατεθεί µέρος των αστυνοµικών δυνάµεων που
προορίζονται για τον χώρο του Πολυτεχνείου στις
περιοχές της ∆υτικής Αττικής προκειµένου να
δοθεί όση βοήθεια γίνεται στους κατοίκους που
επλήγησαν.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνοµικών ∆υτικής
Αττικής υπογράµµισε πως οι αστυνοµικές αρχές
των περιοχών τςη ∆υτικής Αττικής έχουν ήδη
δεχθεί δεκάδες κλήσεις από κατοίκους οι οποίοι
κάνουν λόγο για κλοπές και αρπαγές αντικειµένων
από αυτοκίνητα που έχει παρασύρει ο χείµαρρος.
Ο κ. Σταµατάκης τόνισε επίσης πως δεν έχει
υπάρξει κάποια επίσηµη τοποθέτηση από την
πλευρά του αρχηγείου της αστυνοµίας στο αίτηµά
τους και έχει εκδοθεί µία «ακατανόητη» ανακοίνωση από την πλευρά του αρχηγείου χωρίς να τους
δίνονται απαντήσεις.

Στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής ο Κ. Μητσοτάκης

«Εξυπακούεται ότι δεν ήρθα εδώ για να καταλογίσω ευθύνες, αλλά για να έχω µια πλήρη
εικόνα γιαν την ανείπωτη τραγωδία», τόνισε ο πρόεδρος της Ν∆, ο οποίος ζήτησε
πληροφόρηση για τα δύο βασικά αντιπληµµυρικά έργα σε Ν. Πέραµο και Μάνδρα.

Σ

την Περιφερειακή Εν ότητα ∆υτικής Αττικής στην Ελευσίν α µετέβη το απόγευµα ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειµέν ου ν α εν ηµερωθεί για την τραγωδία στην ∆υτική Αττική.
Τον υποδέχθηκε ο αν τιπεριφερειάρχης Αττικής Γιάν ν ης Βασιλείου, εν ώ στη συν άν τηση παρέστησαν ο Γεν ικός Γραµµατέας
Πολιτικής Προστασίας Γιάν ν ης Καπάκης, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής και του Στρατού, όπως και επτά βουλευτές της Ν∆ (Γ.
Βλάχος, Μ. Βορίδης, Κ. Καραµαν λής, Γεωργία Μαρτίν ου, Θαν .
Μπούρας, Β. Οικον όµου και Μ. Χαρακόπουλος) οι οποίοι είχαν
ήδη µεταβεί από πρωί στα σηµεία που επλήγησαν περισσότερο.
O κ. Μητσοτάκης ρώτησε αρχικά τους εκπροσώπους των
φορέων αν γν ωρίζουν πόσοι άν θρωποι αγν οούν ται. Ο Γ.Γ της
Πολιτικής Προστασίας τον εν ηµέρωσε ότι υπάρχουν µεν κάποιοι πολίτες που αν αζητούν ται, αλλά του επισήµαν ε ότι ο αριθµός είν αι πολύ µικρός - «κάτω από πέν τε», είπε - όπως και ότι οι
πληροφορίες σχετικά µε τους εν λόγω πολίτες είν αι συγκεχυµέν ες.
Στη συν έχεια ο πρόεδρος της Ν∆ ζήτησε ν α µάθει ποιες εν έργειες έχουν γίν ει από το πρωί, όπως και τι µέτρα έχουν ληφθεί για τις επόµεν ες ώρες. «Λόγω του τεράστιου όγκου των φερτών υλικών που παρέσυραν οι χείµαρροι στους δρόµους, δυστυχώς
παραµέν ει ακόµη και τώρα πολύ δύσκολη η πρόσβαση σε κάποιες γειτον ιές και δεν έχουµε ακόµη πλήρη εικόν α για το πόσα
σπίτια, επιχειρήσεις και εργοστάσια έχουν υποστεί σοβαρές ζηµιές ή και καταστραφεί», αν έφερε ο κ. Καπάκης ο οποίος επιφυλάχθηκε η καταγραφή ν α γίν ει το πρωί. Εν ηµέρωσε ακόµη τον κ. Μητσοτάκη ότι οι ∆ήµοι της περιοχής έχουν αν αλάβει την
ευθύν η ν α στεγάσουν προσωριν ά τους πολίτες των οποίων τα σπίτια έχουν υποστεί σοβαρότατες ζηµιές, όπως και ότι καταβάλλεται προσπάθεια ν α αποκατασταθεί η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση στην Μάν δρα.
«Εξυπακούεται ότι δεν ήρθα εδώ για ν α καταλογίσω ευθύν ες, αλλά για ν α έχω µια πλήρη εικόν α γι αυτήν την αν είπωτη
τραγωδία», τόν ισε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ζήτησε πληροφόρηση και για τα δύο βασικά αν τιπληµµυρικά έργα στη Νέα Πέραµο και την Μάν τρα.«∆υστυχώς έχουν κολλήσει λόγω της γν ωστής γραφειοκρατίας» απάν τησαν οι εκπρόσωποι των
φορέων , εν ώ σε ερώτηση του προέδρου της Ν∆ για τη σύσκεψη που είχε γίν ει προ εν ν ιά ηµερών στην Περιφερειακή Εν ότητα της ∆υτικής Αττικής στην οποία είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις για την αν τιπληµµυρική θωράκιση της περιοχής, οι µετέχον τες
στη συν άν τηση υποστήριξαν ότι είχαν γίν ει όλες οι προληπτικές εν έργειες.

Για το φόβο πλιάτσικου έχουν
αυξηθεί οι περιπολίες

Σε συναγερµό βρίσκεται η ΕΛΑΣ στην δυτική
Αττική, µετά τις φονικές πληµµύρες.
Η αστυνοµία αποφάσισε να αυξήσει τις περιπολίες στις περιοχές προκειµένου να βοηθήσουν
τους κατοίκους και να τους κάνουν να αισθάνονται
ασφαλείς.
Οι αρχές καλούνται να διαφυλάξουν τις περιοχές
από τις επιδροµές κακοποιών, καθώς φοβούνται
για πλιάτσικο.
Ετσι, όπως αναφέρουν πληροφορίες, 10 περιπολικά µε άντρες της Ασφάλειας του Τµήµατος
Τάξης έχουν εντολή να περιπολούν όλη τη ζώνη
της Μάνδρας και της Νέα Περάµου. Την ίδια ώρα,
κλιµάκια της ΟΠΚΕ θα ελέγχουν κάθε ύποπτη
κίνηση.

4-θριάσιο
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ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ

Κινδυνεύει το ΚΕΑ για
10.000 δικαιούχους

Κ

ίν δυν ο ν α χ άσουν το Κοιν ων ικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) διατρέχ ουν περίπου 10.000 δικαιούχ οι.Αιτία το γεγον ός ότι έχ ουν εν τοπιστεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υ πουργείου Εργασίας, υπερβάσεις
στα εισοδηµατικά όρια που έχ ουν τεθεί, κυρίως λόγω καταβολής επιδοµάτων
(π.χ . οικογεν ειακά), οι οποίες δεν έχ ουν δικαιολογηθεί. Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις εν τοπίστηκαν δικαιούχ οι, οι οποίοι λαµβάν ουν σύν ταξη και από άλλη
χ ώρα, που δεν δηλώθηκε στην πλατφόρµα του ΚΕΑ.
Οι σχ ετικές προειδοποιήσεις στους δικαιούχ ους, έχ ουν ξεκιν ήσει ν α αποστέλλον ται ήδη από τον περασµέν ο Ιούλιο. Η τελευταία «φουρν ιά» προειδοποιήσεων εστάλη µαζικά από τις αρχ ές της εβδοµάδας έως χ θες. Αιτία το χ ρον ικό περιθώριο που παρέχ ει η ν οµοθεσία για τις περιπτώσεις δικαιούχ ων , οι
οποίοι λαµβάν ουν και το οικογεν ειακό επίδοµα. Έχ ουν το περιθώριο έως τη
λήξη του πρώτου 15ν θηµέρου από τον επόµεν ο µήν α από εκείν ον που καταβλήθηκε το επίδοµα, ν α υποβάλλουν τα σχ ετικά δικαιολογητικά, έτσι ώστε ν α
µην χ άσουν το ΚΕΑ. Σε όποιες περιπτώσεις αυτό δεν συν έβη, τότε οι δικαιούχ οι γίν ον ται αποδέκτες της σχ ετικής προειδοποίησης.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
‘’ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’’

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
"ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ"

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ" ,
µε την σκέψη ότι η ιστορία ΟΦΕΙΛΕΙ ν α τηρεί το
ΝΟΜΟ "ουδέν ψευδές ν α λέγει, ουδέν αληθές ν '
αποσιωπά", παρουσιάζει το βιβλίο του Ιστορικού Φιλολόγου Λευτέρη Παπακώστα
" ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ "
την Παρασκευή 24 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 6.30
µ.µ. στην αίθουσα του Πν ευµατικού Κέν τρου Θρακοµακεδόν ων (πλατεία Αριστοτέλους).

Το βιβλίο περιέχ ει τα αποµν ηµον εύµατα του, πατέρα
του συγγραφέα, Απόστολου Παπακώστα, Οπλαρχ ηγού του Ε∆ΕΣ, που αν αφέρεται στην Εθν ική
Αν τίσταση 1940 - 1944 και στα γεγον ότα που ακολούθησαν µετά την απελευθέρωση.
Για το βιβλίο θα µιλήσουν οι κ.κ. Αθαν άσιος
Χούν τας, οµότιµος Καθηγητής του Γεωπον ικού Παν επιστηµίου Αθην ών , Ιωάν ν ης Βακαλόπουλος
Νοµικός - Πολιτικός Επιστήµων , Γιώργος Κούκιος
Ιστορικός Ερευν ητής Λογοτέχ ν ης - Στέλεχ ος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Την εκδήλωση συν τον ίζει η κ. Αργυρώ Ζησίµου.
Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα, ακολουθεί
σχ ετική πρόσκληση
Αργυρώ Ζησίµου
Υ π. επικοιν ων ίας
τηλ. 6941641844

Καζάνι που βράζει το Πολυτεχνείο
- Νέα ανακοίνωση των καταληψιών

Υ

πό κατάληψη παραµέν ει το κτίριο του Πολυτεχν είου από οµάδα
αν τιεξουσιαστών από προχθες το πρωί, οι οποίοι προχώρησαν
σε αυτή την κίν ηση για τον αποκλεισµό των πολιτικών και κοµµατικών οργαν ώσεων , που όπως αν αφέρουν "καπηλεύον ται την εξέγερση".
Οι αστυν οµικές δυν άµεις είν αι σε επιφυλακή, εν ώ παράλληλα η Σύγκλητος
του ΕΜΠ συν εδριάζει αδιάκοπα από χθες.Οι καταληψίες του Πολυτεχν είου
κατάφεραν ν α µην ξεκιν ήσουν οι εορταστικές εκδηλώσεις, εν ώ ν ωρίς
σήµερα το πρωί έστειλαν και ν έα αν ακοίν ωση στο site του αν τιεξουσιαστικού χώρου, Indy media, µε την οποία στην ουσία αποκλείουν κάθε
περίπτωση ν α εγκαταλείψουν το Πολυτεχν είο και επαν αλαµβάν ουν τα
αιτήµατά τους.

Το νέο κεί µ ενο των κα τα λη ψι ών α να φέρει τα εξή ς :
Το συλλογικό σώµα της κατάληψης συν εχίζει ν α περιφρουρεί το Πολυτεχν είο απέν αν τι στους θεσµικούς µηχαν ισµούς, την
κρατική καταστολή και την κοµµατική καπηλεία που της βάζει πλάτες. Τα ρετάλια της Παν σπουδαστικής του ‘73 που χαρακτήριζε τους καταληψίες προβοκάτορες, µιλάν ε σήµερα για παρακρατικούς, προσκαλών τας έτσι την κυβέρν ηση ν α απεµπολήσει την κατηγορία εισβάλλον τας στο Πολυτεχν είο. ∆εν θα παραδώσουµε τις εστίες και τις αξίες της εξέγερσης στους κρατικούς δολοφόν ους και τα κν ατ.Το Πολυτεχν είο παραµέν ει αν οιχτό για καθέν αν που βρίσκει στη µν ήµη του Νοέµβρη την
οργή της αν άγκης σήµερα."

Συγκέντρωση δι α µ α ρτυρί α ς
Την ίδια ώρα οµάδα αν αρχικών και κοµµουν ιστών "Ταξική Αν τεπίθεση" χαρακτηρίζει αν τικιν ηµατική την κατάληψη του Πολυτεχν είου και έχει προγραµµατίσει συγκέν τρωση στα Εξάρχεια στις 3:00 το µεσηµέρι, µε κεν τρικό σύν θηµα "το Πολυτεχν είο
αν ήκει σε όλο το λαό. Αν ήκει στην εργατική τάξη, το προλεταριάτο, τη ν εολαία". "Το Πολυτεχν είο είν αι χώρος εργατικής και
ν εολαιίστικης συσπείρωσης, χώρος αν ταλλαγής και ζύµωσης επαν αστατικών ιδεών , τόπος κοιν ων ικής αν τίστασης και εξέγερσης. Η διαχρον ική του καπηλεία από τις κυβερν ήσεις και τα κόµµατα του καθεστώτος δεν µπορεί ν α αποτελεί άλλοθι κάθε
αν τικιν ηµατικής, αν τιαν αρχικής και αν τικοµουν ιστικής σέχτας για ν α επιβάλλει τη φασίζουσα ιδεολογία της στο κίν ηµα"
σηµειών ουν στην αν άρτησή τους και προσθέτουν πως "για τους αν αρχικούς και τους κοµµουν ιστές, για τα εργατικά σωµατεία και τους φοιτητικούς συλλόγους, για τις πολιτικές οργαν ώσεις του αν αρχικού χώρου και της Αριστεράς το Πολυτεχν είο
είν αι ο φυσικός τους χώρος".

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ. 6972728300

Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑ πραγµατοποιούν επαν ελέγχ ους σε κάθε µία
από αυτές τις περιπτώσεις που χ αρακτηρίστηκαν ως «προβληµατικές». Η διαδικασία αν αµέν εται ν α έχ ει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 28 του τρέχ ον τος
µήν α, ηµεροµην ία που έχ ει οριστεί ν α καταβληθεί η επόµεν η δόση του ΚΕΑ.
Σε όποιες περιπτώσεις διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά που χ ρειάζον ταν , δεν
υποβλήθηκαν , τότε θα υπάρξει αν αστολή καταβολής του ΚΕΑ. Η αν αστολή για
τις περιπτώσεις εκείν ες που τα δικαιολογητικά είχ αν ζητηθεί ήδη από τον περασµέν ο Ιούλιο, µπορεί ν α είν αι έως και ετήσια. Για εκείν ες τις περιπτώσεις
όµως, που βρέθηκε µόλις τον Οκτώβριο η ύπαρξη προβλήµατος, η αν αστολή θα
είν αι προσωριν ή. Αν οι δικαιούχ οι προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά άµεσα, τότε από τον επόµεν ο µήν α, τον ∆εκέµβριο, θα λάβουν εκ ν έου το
ΚΕΑ, µαζί µε τα αν αδροµικά που µπορεί ν α τους οφείλον ται.
Υ πεν θυµίζεται ότι, σύµφων α µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχ εία, τον Οκτώβριο το ΚΕΑ χ ορηγήθηκε σε 282.901 δικαιούχ ους και αφορά συν ολικά 630.869
άτοµα, εν ώ η δαπάν η αν ήλθε στα 64.430.449 ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877
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ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/11
∆ιακοπή µαθηµάτων λόγω
έντονων καιρικών φαινοµένων

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχον τας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΚΕΦ.Ε ́ άρθρο 186) «Νέα
Αρχιτεκτον ική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεν τρωµέν ης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2. Το άρθρο 4 του Π.∆.79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α ́/1 -08-2017)
3.Τις διατάξεις του Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α ́ 2010)
«Οργαν ισµός Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε µε
την αρ. 109290/39629 (ΦΕΚ 4251/τ.Β ́/29-12-2016) απόφαση του Γεν ικού Γραµµατέα Αποκεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης
Αττικής «Έγκριση της υπ ́αριθµ. 438/2016 απόφα σης του
Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας
Αττικής µε την οποία τροποποιείται ο Οργαν ισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
4. Τις έκτακτες αν άγκες που προκύπτουν λόγω έν τον ων
καιρικών φαιν οµέν ων
ΑΠ ΟΦΑΣ Ι Ζ ΟΥ ΜΕ
Τη διακοπή µαθηµάτων την Παρασκευή 17Νοεµβρίου
2017, όλων των σχολείων Α’Βάθµιας και Β’Βάθµιας
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εν ότητας ∆υτικής Αττικής
εξαιτίας των έκτακτων συν θηκών που προκύπτουν από
τα
ιδιαίτερα έν τον α καιρικά φαιν όµεν α (βροχοπτώσεις πληµµύρες) και της επαγόµεν ης δυσκολίας λειτουργίας των
σχολείων και µετακίν ησης των µαθητών .
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

θριάσιο-5

Ο καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆. Παπανικολάου:

Στη Μάνδρα έχουν µπαζώσει χείµαρρο!

Η

φύση είχ ε προειδοποιήσει για την
τραγωδία από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τα Μέγαρα και τη
Μάν δρα Αττικής, υπογράµµισε ο οµότιµος
καθηγητής Γεωλογίας του Παν επιστηµίου
Αθην ών ,
∆ηµήτρης Παπ αν ικολάου,
µιλών τας στον σταθµό του ΑΠΕ.Ήταν
αποκαλυπτικός σε σχ έση µε τις αν θρώπιν ες παρεµβάσεις που έχ ουν γίν ει στις
πληγείσες περιοχ ές, τον ίζον τας πως το
µάθηµα που έκαν ε σε µεταπτυχ ιακούς
φοιτητές ήταν πάν ω στις συγκεκριµέν ες
περιοχ ές, µε βάση προηγούµεν ες καταστροφές.
«Βασική άσκηση -για το θέµα των
πληµµυρών - ήταν η περιοχ ή της Μάν δρας. Την είχ αµε επιλέξει σαν µια από τις χ αρακτηριστικές περιπτώσεις,
όπου η αν θρώπιν η παρέµβαση και η άγν οια ή η αδιαφορία ή εν πάση περιπτώσει η µη γν ώση και ουσιαστική
εν ασχ όληση µε το θέµα ήταν εγκληµατικού χ αρακτήρα, διότι στην περιοχ ή της Μάν δρας περν άει η παλιά εθν ική οδός Αθην ών -Θηβών και δίπλα στο δρόµο αυτό, την κεν τρική αυτή παλιά οδό υπήρχ ε από την περιοχ ή πάν ω
της Αγ. Σωτήρας, που είν αι τα βουν ά προς την περιοχ ή Πατέρα και αρκετά χ ιλιόµετρα βόρεια της Μάν δρας, µια
ορειν ή περιοχ ή µε έν α δίκτυο από µικρά ποτάµια που εν ών ον ται και κάν ουν έν α µεγαλύτερο χ είµαρρο, ο οποίος
είχ ε µπαζωθεί επί µήκους πάν ω από 500 µέτρα.
Το τραγικό ήταν ότι έν α µεγάλο κοµµάτι του µπαζώµατος και του κλεισίµατος, στο πιο στεν ό σηµείο, ήταν µερικά στρέµµατα που έφτιαξε ο δήµος χ ώρο αµαξοστασίου και επισκευών , παραδίπλα ήταν έν α σούπερ µάρκετ,
που είχ αν κλείσει ακριβώς όλη τη δίοδο (του ν ερού).
Όποιος περάσει αυτό δρόµο (φύγει από τη Μάν δρα για ν α πάει βόρεια προς Αγ. Σωτήρα) αν προσπαθήσει στο στεν ότερο σηµείο µάλιστα -ν α δει πού είν αι το ρέµα που περν ούν τα ν ερά, δεν θα δει πουθεν ά διέξοδο για
το ν ερό» αν έφερε χ αρακτηριστικά ο κ. Παπαν ικολάου.
Τον ίζον τας πως η φυσική διέξοδος του ν ερού είχ ε κλειστεί, συµπλήρωσε: «Το τραγικό είν αι ότι το 1996 είχ αµε
και δύο θύµατα ακριβώς στην περιοχ ή, έν α µε δύο χ ιλιόµετρα βόρεια από το σηµείο που είχ ε κλείσει η δίοδος.
Ήδη, η φύση είχ ε προειδοποιήσει για το ότι κακώς είχ αν γίν ει επεµβάσεις, κακώς δεν είχ ε διατηρηθεί η φυσική
ροή του ν ερού και ταυτόχ ρον α δεν είχ ε διαµορφωθεί µια τεχ ν ητή ροή του ν ερού».
Πρέπει ν α υπολογίσουµε ποιες είν αι οι µέγιστες βροχ οπτώσεις που περιµέν ουµε στην ευρύτερη περιοχ ή, ν α
υπολογίσουµε τον όγκο και ν α δούµε τι διατοµή χ ρειάζεται ώστε ν α εξασφαλιστεί η δίοδος του ν ερού στην ακραία τιµή της βροχ όπτωσης, επισήµαν ε.
Σηµείωσε, δε, ότι τρεις µε τέσσερις φορές στα τελευταία 20 µε 30 χ ρόν ια στο συγκεκριµέν ο σηµείο στην περιοχ ή και µε πολύ µεγάλη τραγικότητα σήµερα, έχ ει έρθει το ακραίο γεγον ός «και τότε ψάχ ν ουµε ν α δούµε τι γίν εται, εν ώ είν αι προαν αγγελµέν ο, τα πάν τα είν αι προκαθορισµέν α».

Οι Ένοπλες ∆υνάµεις στις
πληγείσες περιοχές

Με προσωπικό και διάφορα µέσα συν δράµουν από την πρώτη στιγµή οι Έν οπλες ∆υν άµεις τις προσπάθειες του κρατικού µηχ αν ισµού για την αποκατάσταση των ζηµιών στις περιοχ ές της δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη φον ική κακοκαιρία.
Ειδικότερα, από την Τετάρτη έχ ουν διατεθεί 6 Αξιωµατικοί, 35 οπλίτες και 2 µόν ιµοι πολιτικοί υπάλληλοι καθώς και 7 φορτωτές γαιών , 2 φορτωτές/ εκσκαφείς τάφρων , 1 ισοπεδωτής γαιών , 1 πυροσβεστικό όχ ηµα, 1 αν υψωτικός γεραν ός και 2 αν ατρεπόµεν α οχ ήµατα.
Παράλληλα, τέθηκαν σε ετοιµότητα θέρετρα προσωπικού των κλάδων των Εν όπλων ∆υν άµεων στο
ν οµό Αττικής, για την παροχ ή προσωριν ού καταλύµατος σε κατοίκους των πληγεισών περιοχ ών καθώς
και στρατιωτικά ν οσοκοµεία της Αθήν ας για την υποδοχ ή συµπολιτών που χ ρήζουν υγειον οµικής
περίθαλψης.
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6-θριάσιο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ – ΦΥΛΗΣ
Απαιτούµε το πρόγραµµα σίτισης
να εφαρµοστεί σύµφωνα µε τους
όρους που προβλέπονται από τη
νοµοθεσία και τον έλεγχο να αναλάβει
εξειδικευµένο προσωπικό που
θα προσληφθεί για τις ανάγκες του
προγράµµατος.
Αρνούµαστε να γίνουµε συνένοχοι σε
ενδεχόµενα τροφικών δηλητηριάσεων
για αµφιβόλου ποιότητας γεύµατα που
θα δοθούν στα παιδιά.
Άν ω Λιόσια 13/11/2017
Προς: Τα µέλη του Συλλόγου, ∆ΟΕ, Συλλόγους Εκπ/κών
Π.Ε., Αιρετούς ∆υτ. Αττικής, Αιρετούς ΑΠΥΣΠΕ Αττικής, Αιρετούς ΚΥΣΠΕ, συµβούλους σχολικής και προσχολικής αγωγής της περιοχής µας.
Θέµα: Σχετικά µε τη νέα υπουργική απόφαση υλοποίησης
του προγράµµατος σίτισης «σχολικά γεύµατα»

Στις 9/11 στάλθηκε ν έο έγγραφο στα σχολεία το οποίο περιλαµβάν ει τις οδηγίες για την εφαρµογή του προγράµµατος
«σχολικά γεύµατα» σε συγκεκριµέν ες σχολικές µον άδες. Μάθαµε λοιπόν ότι εκτός από τα διδακτικά µας καθήκον τα, έν ας
εκπαιδευτικός πρέπει πια ν α είν αι τεχν ολόγος τροφίµων ,
χ ηµικός, διατροφολόγος αλλά και τραπεζοκόµος! Μην
αν ησυχείτε υπάρχουν σαφείς οδηγίες ως προς αυτό. Η
ευθύν η για όλα τα παραπάν ω, αν ατίθεν ται σε εκπαιδευτικούς
που θα εν ταχθούν σε τριµελείς επιτροπές:
«Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής µον άδας παραλαµβάν ει καθηµεριν ά τα σχολικά γεύµατα, φρον τίζον τας για
τον ποσοτικό (αριθµό πακέτων ) και ποιοτικό έλεγχό τους. Πιο
συγκεκριµέν α, η αν ωτέρω επιτροπή παραλαµβάν ει δελτίο
αποστολής από τον αν άδοχο, στο οποίο αν αγράφεται η
ποσότητα και η ώρα παράδοσης. Το προσωπικό που µεταφέρει και παραδίδει τα γεύµατα θα διαθέτει κατάλληλα θερµόµετρα, ώστε κατά την παραλαβή και παρουσία της Επιτροπής
Παραλαβής θα µετρά τις θερµοκρασίες των θερµοθαλάµων και
των ψυκτικών θαλάµων .
Οι θερµοκρασίες που πρέπει ν α τηρούν ται για τα ζεστά
γεύµατα είν αι µεγαλύτερες από 63 βαθµούς Κελσίου, εν ώ για
τα κρύα (σαλάτα) είν αι από 0 έως 4 βαθµούς Κελσίου. Παράλληλα, η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συν θήκες µεταφοράς
των προς παράδοση τροφίµων , τη συν ολική ποσότητα των
παραδοθέν των γευµάτων , καθώς και το είδος του γεύµατος.
Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στον έλεγχο των µακροσκοπικών και οργαν οληπτικών χαρακτηριστικών των γευµάτων ,
τα οποία πρέπει ν α είν αι χωρίς εν δείξεις χρησιµοποίησης µειον εκτικών πρώτων υλών , απαλλαγµέν α από ξέν ες ύλες και

το χρώµα, η υφή, η οσµή και η γεύση τους ν α είν αι χαρακτηριστικά του είδους και των συστατικών τους. Γεύµατα τα
οποία παρουσιάζουν σηµάδια σήψης, ευρωτίασης (µούχλας)
ή άλλης αλλοίωσης πρέπει ν α αποκλείον ται από την καταν άλωση»!

Συν άδελφοι, συν αδέλφισσες,
Είν αι ξεκάθαρο ότι το υπουργείο µας εµπαίζει και προσπαθεί ν α µετατοπίσει το βάρος των ευθυν ών του για ακόµη
µία φορά στις πλάτες µας. Όπως χαρακτηριστικά αν αφέρεται
στις αν ακοιν ώσεις δεκάδων συλλόγων Π.Ε. που τα σχολεία
τους συµµετέχουν στο πρόγραµµα, η εν ηµέρωση προς τους
γον είς είν αι λειψή. Αποφεύγεται ν α γραφεί επισήµως ότι πρόκειται για γεύµατα ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ που ξαν αζεσταίν ον ται.
Η ποιότητα και η προέλευση των γευµάτων δεν µπορεί ν α
είν αι ευθύν η των εκπαιδευτικών που παραλαµβάν ουν τα
γεύµατα! Σε περίπτωση που κάποιο παιδί πάθει τροφική
δηλητηρίαση την αποκλειστική ευθύν η προς τον µαθητή και
τους γον είς του, σύµφων α µε αυτό το έγγραφο, φέρει η τριµελής επιτροπή που δεν έκαν ε τον απαραίτητα έλεγχο!
Την ίδια στιγµή, έχουν αγν οηθεί πλήρως οι όροι υγιειν ής και
ασφάλειας που επισηµαίν ουν τα σχολεία. Η διαδικασία σίτισης στα πλαίσια του σχολείου προϋποθέτει υποδοµές (αίθουσες σίτισης, εξοπλισµός εστίασης, χώροι καθαριότητας) και
απαιτεί προσλήψεις εργαζόµεν ων (τραπεζοκόµους, προσωπικό καθαριότητας).
Οι µαθητές/τριες θα σιτίζον ται στις αίθουσες που πριν έκαν αν µάθηµα χωρίς αυτές και τα θραν ία ν α έχουν καθαριστεί
και απολυµαν θεί όπως προβλέπουν οι στοιχειώδεις καν όν ες
υγιειν ής! Αλλά και για όλα αυτά τα σχολεία πρέπει ν α εισηγηθούν τα µέτρα που πήραν ώστε αυτό ν α καταστεί δυν ατό.
Τους προσκαλούµε στην περιοχή µας που η αν άλγητη
πολιτική τους έχει αφήσει τα παιδιά χωρίς ν έες σχολικές
µον άδες, σε σχολεία-τέρατα, που µέχρι και η τελευταία αίθουσα έχει καταληφθεί για εκπαιδευτικές αν άγκες!
Τέλος, επειδή γν ωρίζουµε πολύ καλά το επικοιν ων ιακό
παιχν ίδι που προσπαθεί ν α στήσει το Υπουργείο και η
κυβέρν ηση εν αν τίον «των εκπαιδευτικών που αρν ούν ται
ν α σιτιστούν οι µαθητές τους», ν α θυµίσουµε σε όλους τους
πολιτικούς παράγον τες πως το ζήτηµα της σίτισης των µαθητών , σε εποχές βαθιάς οικον οµικής κρίσης όπως αυτή που
ζούµε, είν αι εξαιρετικής σηµασίας.
Τα φαιν όµεν α υποσιτισµού µαθητών , ως αποτέλεσµα των
ασκούµεν ων µν ηµον ιακών πολιτικών περικοπών και λιτότητας της σηµεριν ής, αλλά και όλων των προηγούµεν ων κυβερν ήσεων , παίρν ουν δραµατική µορφή σε σχολεία όπου

φοιτούν παιδιά λαϊκών οικογεν ειών και οικον οµικών µεταν αστών . Το ∆Σ του συλλόγου µας επαν ειληµµέν α έχει τον ίσει
την αν άγκη σίτισης των µαθητών της περιοχής από φορείς
όπως ο ∆ήµος ή το υπουργείο Παιδείας και όχι από προγράµµατα ιδιωτικής πρωτοβουλίας όπως του Λάτση ή του
Νιάρχου.
Με βάση τα παραπάν ω, καλούµε το Υπουργείο ν α αν αλάβει τις ευθύν ες του.
Απαιτούµε το πρόγραµµα σίτισης ν α εφαρµοστεί σύµφων α
µε τους όρους που προβλέπον ται από τη ν οµοθεσία και τον
έλεγχο ν α αν αλάβει εξειδικευµέν ο προσωπικό που θα προσληφθεί για τις αν άγκες του προγράµµατος. Αρν ούµαστε ν α
γίν ουµε συν έν οχοι σε εν δεχόµεν α τροφικών δηλητηριάσεων
για αµφιβόλου ποιότητας γεύµατα που θα δοθούν στα παιδιά.
∆ηλών ουµε ότι δεν θα αν εχτούµε την καταστρατήγηση
των διδακτικών µας καθηκόν των και την παραβίαση του
εργασιακού µας ωραρίου.
Η ώρα που προβλέπεται για τη σίτιση (13.20 – 13.45) είν αι
ωράριο κατά το οποίο εν ηµερών ουµε γον είς και κηδεµόν ες,
συν εδριάζει ο σύλλογος διδασκόν των , παραδίδουµε βαθµολογία. Μετά την απόπειρα της µη προσµέτρησης της ώρας
σίτισης στο ολοήµερο, έρχεται ν α προστεθεί έν α άτυπο µισάωρο κατά την διάρκεια του οποίου οι εκπαιδευτικοί καλούν ται
ν α φρον τίσουν για την ασφαλή σίτιση των µαθητών τους!
∆εν θα γίν ουµε άλλο λάστιχο για ν α ικαν οποιήσουµε τις αν άγκες τους.
Να γίν ουν άµεσα µόν ιµες προσλήψεις του αν αγκαίου προσωπικού.

Καλούµε:
•
τους συλλόγους διδασκόν των :
Να εν ηµερώσουν τους γον είς σχετικά µε τις συν θήκες που
θα υλοποιηθεί το πρόγραµµα. Να τους καλέσουν από κοιν ού
ν α διεκδικήσουν την διασφάλιση κάθε καν όν α υγιειν ής και
ασφάλειας από εξειδικευµέν ο και κατάλληλο προσωπικό
(τεχν ολόγοι τροφίµων , τραπεζοκόµοι, προσωπικό καθαριότητας).
Στη συν εδρίαση που αφορά στη διαδικασία σίτισης, ν α επικαιροποιήσουν το πρακτικό, καταγράφον τας τα προβλήµατα
που προκύπτουν και δηλών ον τας ότι δεν συµµετέχουν στις
τριµελείς επιτροπές, καθώς οι αρµοδιότητες που τους αν ατίθεν ται δεν εµπίπτουν στα διδακτικά και διοικητικά µας καθήκον τα.
Το Πρόγραµµα θα µπορούσε ν α λειτουργήσει µε διαν οµή
των γευµάτων στους µαθητές-τριες για ν α τα παίρν ουν στο
σπίτι τους, εφόσον αυτά έρχον ται συσκευασµέν α. Την
ευθύν η οµαδοποίησης και διαν οµής στους µαθητές-τριες θα
πρέπει ν α έχει η ίδια η Εταιρεία που τα φέρν ει.
•
Τους διευθυν τές ν α συν ταχθούν και ν α υλοποιήσουν την απόφαση των συλλόγων διδασκόν των , και ν α µην
προβούν σε αν τιδηµοκρατικές εν έργειες ορίζον τας την τριµελή επιτροπή ερήµην των εκπαιδευτικών , όπως αν αφέρεται
στο έγγραφο: «η σύσταση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής
των γευµάτων , µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
5 της µε αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/181027/∆1/25-10-2017 Υ.Α.
(ΦΕΚ 3870 B’/3-11-2017) Πρόεδρος της Επιτροπής αν αλαµβάν ει ο ∆ιευθυν τής/Προϊστάµεν ος της σχολικής µον άδας,
εν ώ τις άλλες δυο θέσεις καταλαµβάν ουν ο Υποδιευθυν τής
της σχολικής µον άδας, όπου προβλέπεται η θέση και έν ας
εκπαιδευτικός.
Ο ορισµός των δυο (2) εκπαιδευτικών γίν εται µε εισήγηση
του ∆ιευθυν τή της σχολικής µον άδας και µε απόφαση του
οικείου ∆/ν τή Εκπ/σης Π.Ε»
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Σε επαγρύπνηση λόγω των έκτακτων
καιρικών φαινοµένων ο ∆ήµος Φυλής

θριάσιο-7

Σ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:

Αποστολή ειδών πρώτης
ανάγκης στον ∆ήµο
Μάνδρα - Ειδυλλίας

Ο

∆ήµαρχος Ασπ ροπ ύργου , κ. Νικόλαος Μελετίου, και η ∆ηµοτική Αρχή
απ έστειλαν εχθές , είδη π ρώτης
ανάγκης στο ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας,
για την κάλυψη των αναγκών των
π ληµµυροπ αθών κατοίκων.
Συγκεκριµένα, έπ ειτα απ ό επ ικοινωνία µε
τον ∆ήµο Μάνδρας π αραδόθηκαν π οσότητες εµφιαλωµένου νερού, (1.800 λίτρα)
σε µπ ουκάλια του 1,5l και µια π αλέτα
χυµούς, απ οτελούµενη απ ό χίλιες (1.000)
ατοµικές χαρτοσυσκευασίες.
Ο δήµος Ασπ ροπ ύργου είναι π ρόθυµος
να π αράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην
απ οκατάσταση και ανακούφιση των
π ληγέντων.

ε επαγρύπνηση, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινοµένων, βρίσκεται ο ∆ήµος Φυλής. Το
προσωπικό και ο µηχανολογικός εξοπλισµός είναι σε ετοιµότητα, όλο το 24ωρο.Εξάλλου
ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς παρακαλεί τους συντοπίτες µας να αποφεύγουν, σε
περίπτωση βροχόπτωσης, τις άσκοπες µετακινήσεις και να εφαρµόζουν τις οδηγίες της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας που µπορούν να βρουν στον ηλεκτρονικό σύνδεσµο:

Έκτακτα κονδύλια της ΕΕ στη διάθεση
της Ελλάδα για τις φονικές πληµµύρες

Κ

ονδύλια από την ΕΕ
είναι πιθανόν να διατεθούν στην Ελλάδα για
την αντιµετώπιση των συνεπειών που προκάλεσαν οι
φονικές πληµµύρες στη ∆υτική
Αττική, που στοίχισαν τη ζωή
σε 16 ανθρώπους.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Ζαν Κλων τ Γιούν κερ,
κατά τη χ θεσιν ή του συλλυπητήρια δήλωση προς την Ελλάδα και
τους πληγέν τες, έθεσε στη διάθεση της χ ώρας όλα τα «εργαλεία»
και τους µηχ αν ισµούς υποστήριξης και χ ρηµατοδότησης που διαθέτει η ΕΕ για την αν τιµετώπιση
των έκτακτων καταστάσεων .
«Είµαστε έτοιµοι ν α υπ οστηρίξουµε την Ελλάδα µε όποιο
τρόπο µπορούµε.
Τα ευρωπαϊκά εργαλεία εκτάκτου αν άγκης είν αι στην πλήρη
διάθεση των (ελλην ικών ) αρχ ών »
ήταν το µήν υµα του Γιούν κερ.
Κατά τη εν ηµέρωση Τύπου, ο
εκπρόσωπος της Κοµισιόν , Μ.
Σχ οιν άς, επαν έλαβε ότι η Ελλάδα
µπορεί ν α προσφύγει στην ευρωπαϊκή στήριξη όποτε το κρίν ει
απαραίτητο.
Η ΕΕ διαθέτει τον Ευρωπαϊκό
Μηχ αν ισµό Πολιτικής Προστασίας
για την αν τιµετώπιση εκτάκτων
αν θρωπ ιστικών καταστροφών ,
στις οποίες περιλαµβάν ον ται και
οι θεοµην ίες.
Υ πεν θυµίζεται ότι η Αθήν α
προσέφυγε στο µηχ αν ισµό και το
περασµέν ο καλοκαίρι, µετά τις
καταστροφικές πυρκαγιές στην

w eb s i t e: w w w . a n as t a s i a s e r e p a .g r

Αττική και άλλες περιοχ ές της
χ ώρας.
Για ν α λάβει, ωστόσο, η Ελλάδα
χ ρήµατα και υποστήριξη από τους
ευρωπ αϊκούς µηχ αν ισµούς θα
π ρέπ ει ν α καταθέσει σχ ετικό
αίτηµα προς τις κοιν οτικές αρχ ές.
Την αλληλεγγύη του στα θύµατα
των πληµµυρών στην Ελλάδα,
εξέφρασε το Ευρωκοιν οβούλιο,
κατά τη χ θεσιν ή συν εδρίαση της
Ολοµέλειας στο Στρασβούργο.
Το ζήτηµα της άµεσης αν τιµετώπισης της πολύν εκρης φυσικής καταστροφής που πλήττει τις
τελευταίες µέρες την ευρύτερη
π εριοχ ή της δυτικής Αττικής,
έφερε στο προσκήν ιο, πριν την
έν αρξη των ψηφοφοριών , ο αν τιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου και επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΣΥ ΡΙΖΑ, ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης, ζητών τας την
έµπρακτη έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

«Χθες, µια φον ική πληµµύρα
στη χ ώρα µου την Ελλάδα, στα
π ροάστια δυτικά της Αθήν ας,
προκάλεσε τεράστια φυσική καταστροφή και ήδη θρην ούµε 15
ν εκρούς. Θεωρώ δεδοµέν η την
έκφραση της αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου και όλης
της Ευρωπαϊκής Έν ωσης προς
τον ελλην ικό λαό που πλήττεται
από αυτή την καταστροφή και ως
έκφραση συλλυπ ητηρίων στις
οικογέν ειες των ν εκρών » αν έφερε
ο ∆. Παπαδηµούλης.
«Στεκόµαστε στο πλευρό των
θυµάτων των καταστροφών , µιας
καταστροφής
τεράστιας
σε
απώλειες αν θρώπιν ων ζωών , και
θα ήθελα ν α σας ευχ αριστήσω
όλους για τις σκέψεις σας αν αφορικά µε τα θύµατα», δήλωσε από
την πλευρά της η προεδρεύουσα
της Ολοµέλειας, Έβελυν Γκέµπχ αρν τ, εκ µέρους του Ευρωπαϊκού
Κοιν οβουλίου.
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Μέτρα για την διασφάλιση της δηµόσιας
υγείας στις πληγείσες περιοχές

8-θριάσιο

Τ

Ελλοχεύει αυξηµένος κίνδυνος τροφιµογενών και άλλων λοιµώξεων.

ην λήψη µέτρων διασφάλισης της
δηµόσιας υγείας µετά τα έν τον α
καιρικά και πληµµυρικά φαιν όµεν α
που έπληξαν περιοχ ές της ∆υτικής Αττικής,
και την κήρυξη των περιοχ ών αυτών σε
κατάσταση έκτακτης αν άγκης, αποφάσισε ο
γεν ικός γραµµατέας ∆ηµόσιας Υ γείας Γιάν ν ης Μπασκόζος µε σχ ετική εγκύκλιο που
εξέδωσε.
Τα µέτρα αφορούν στη διεν έργεια υγειον οµικού ελέγχ ου στο δίκτυο ύδρευσης και την
ασφάλεια των τροφίµων , µε στόχ ο την προστασία της υγείας του πληθυσµού των
πληγέν των περιοχ ών , εν ώ ιδιαίτερη αν αφορά γίν εται στο Εθν ικό Κέν τρο Επιχ ειρήσεων Υ γείας (ΕΚΕΠΥ ) του υπ ουργείου
Υ γείας , το οποίο βρίσκεται σε ετοιµότητα σε
24ωρη βάση (τηλ. Επ ικοιν ων ίας: 210
6828350).
Ειδικότερα, αν αφέρεται ότι σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών , όπως
πληµµύρες, υπάρχ ει µεγάλη πιθαν ότητα πρόκλησης µηχ αν ικών βλαβών στο δίκτυο
ύδρευσης και εισόδου σ' αυτό ξέν ων υλών , που είν αι δυν ατόν ν α υποβαθµίσουν
την ποιότητα του πόσιµου ν ερού. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει ν α διεν εργηθεί αµέσως υγειον οµικός έλεγχ ος λειτουργίας των συστηµάτων ύδρευσης και αποχ έτευσης.
Εφ' όσον διαπιστών εται µε συν εχ είς ελέγχ ους ότι δεν υπάρχ ουν βλάβες στο
δίκτυο και εισροή ξέν ων σωµάτων , θα πρέπει οι υπεύθυν οι ύδρευσης και οι υγειον οµικές αρχ ές ν α βρίσκον ται σε επαγρύπν ηση και οι δειγµατοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχ οι του ν ερού σε κρίσιµα σηµεία του δικτύου ύδρευσης ν α είν αι
συστηµατικοί, οι τιµές του υπολειµµατικού χ λωρίου ν α ελέγχ ον ται συστηµατικά και
ν α αυξηθεί η συχ ν ότητα παρακολούθησης και άλλων ποιοτικών παραµέτρων του
πόσιµου ν ερού. Επισηµαίν εται ιδιαίτερα, η σπουδαιότητα διεν έργειας υγειον οµικής
αν αγν ώρισης, δεδοµέν ου ότι κάθε εργαστηριακή εξέταση αν τικατοπτρίζει µόν ον
την κατάσταση της στιγµής της δειγµατοληψίας, εν ώ η υγειον οµική αν αγν ώριση επι-

τρέπει την επισήµαν ση των υπαρκτών και
ακόµη δυν ητικών κιν δύν ων .
Υ πεν θυµίζεται ότι τα κυριότερα στοιχ εία που
εξετάζον ται κατά την υγειον οµική αν αγν ώριση
είν αι, η λεκάν η απορροής υδροληψίας, η πηγή
της υδροληψίας, οι εξωτερικοί αγωγοί, το αν τλιοστάσιο, οι δεξαµεν ές, το δίκτυο διαν οµής, το
σύστηµα επεξεργασίας, η απολύµαν ση και οι
εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις.
Επίσης, ιδιαίτερη σηµασία πρέπει ν α δοθεί
στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίµων
µε τα οποία σιτίζον ται οι πληγέν τες, οι οποίοι
είν αι ήδη καταπον ηµέν οι και επιπλέον λόγω
των συν θηκών διαβίωσής τους, ελλοχ εύει
αυξηµέν ος κίν δυν ος τροφιµογεν ών και άλλων
λοιµώξεων .
Ιδιαίτερη προσοχ ή θα πρέπει ν α δοθεί στη
διατροφή των πληγέν των , στους οποίους διαν έµον ται τρόφιµα τα οποία προσφέρουν διάφορες κοιν ων ικές οργαν ώσεις, φορείς ή επιχ ειρήσεις τροφίµων , σε ό,τι αφορά τις
συν θήκες παρασκευής, µεταφοράς, συν τήρησης, στον τρόπο διαν οµής και κυρίως
την ποιότητα κατά τον χ ρόν ο διαν οµής.
Ιδιαίτερη προσοχ ή απαιτείται στον έλεγχ ο των τροφίµων , κυρίως στις περιπτώσεις που γίν εται µαζική προετοιµασία και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τρόφιµα
ευαλλοίωτα. Προσοχ ή επίσης θα πρέπει ν α δοθεί στις περιπτώσεις όπου διαν έµον ται στους πληγέν τες τυποποιηµέν α τρόφιµα. Θα πρέπει αυτά ν α διακιν ούν ται
µε ασφάλεια και ν α αποθηκεύον ται µέχ ρι την διαν οµή τους σε χ ώρους µε απόλυτη
τάξη, καθαριότητα και µε συν θήκες συν τήρησης τέτοιες, ώστε ν α αποφεύγον ται
τυχ όν αλλοιώσεις ή επιµολύν σεις τους. Απαιτείται εν τατικοποίηση των ελέγχ ων
που διεν εργούν οι αρµόδιες υπηρεσίες σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας παραγωγής
των τροφίµων , οι οποίοι θα πρέπει ν α είν αι εν δελεχ είς και ν α καλύπτουν , όχ ι µόν ο
την παρασκευή αλλά και την µεταφορά και προσωριν ή αποθήκευση, µέχ ρι την
παράδοσή τους στους πληγέν τες.
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Άλλος ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός
στην ∆υτική Αττική από τη θεοµηνία

Ο εντοπισµός του άνδρα ανεβάζει τον αριθµό των
νεκρών στους 16 ενώ 23 άνθρωποι έχουν τραυµατιστεί.
.

Σύµφων α µε αν ακοίν ωση της Πυροσβεστικής, ο άν δρας εν τοπίστηκε σε υπόγειο σπιτιού στην περιοχ ή Γεφυράκι, στη Νέα Πέραµο Αττικής. Μετά από αυτήν την τραγική εξέλιξη, ο αριθµός των αγν οουµέν ων έχ ει διαµορφωθεί στους τέσσερις.Ο εν τοπισµός του άν δρα αν εβάζει τον αριθµό των ν εκρών από την θεοµην ία στους 16
εν ώ 23 άν θρωποι έχ ουν τραυµατιστεί.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

θριάσιο-9

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΟΙΚΙΩΝ

Θα θέλαµε να ενηµερώσουµε τους κατοίκους του
∆ήµου Ελευσίνας ( ∆ηµ. Ενότ. Ελευσίνας &
Μαγούλας) ότι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου προκειµένου αρµόδια επιτροπή, που θα συσταθεί από
τη ∆/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Έργων, να διενεργήσει στην οικία τους αυτοψία
για να καταγράψει και εκτιµήσει τις επιπτώσεις
από την έντονη βροχόπτωση και πληµµύρα της
15/11/2017.
Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και τηλεφωνικά στον αριθµό 2105537210.

ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΟΡΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ - ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΓΣΕΕ εκφράζει τη θλίψη και την οργή της για το θάνατο 16 συνανθρώπων µας από τις καταστροφικές πληµµύρες σε Μάνδρα και Νέα Πέραµο.

Ε

ίν αι αδιαν όητο εν έτει 2017, άν θρωποι ν α χάν ουν τη ζωή τους ως αποτέλεσµα στην ουσία, άν αρχων αδειοδοτήσεων και αυθαιρεσιών στο οικιστικό περιβάλλον . Οι ευθύν ες της πολιτείας είν αι τεράστιες και το πρόβληµα διαχρον ικό, τα αποτελέσµατα του οποίου κόστισαν για ακόµη µία φορά δυστυχώς, αν θρώπιν ες ζωές. Η ΓΣΕΕ απαιτεί την άµεση απόδοση ευθυν ών για το θάν ατο των 16 συν αν θρώπων µας αλλά και την αποζηµίωση όλων εκείν ων που είδαν µέσα σε λίγες ώρες ν α χάν ον ται οι περιουσίες τους και ν α µέν ουν στο δρόµο.
Παράλληλα το Υπουργείο Εργασίας, πρέπει ν α λάβει την απαραίτητη µέριµν α για τους εργαζόµεν ους των συγκεκριµέν ων περιοχών που δεν µπόρεσαν ν α εργαστούν και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει ν α µετακυλιστεί το πρόβληµα στους υπαλλήλους των επιχειρήσεων . Για τους συγκεκριµέν ους εργαζόµεν ους επιβάλλεται η άµεση κάλυψη της απώλειας του εισοδήµατός τους.
Για το σκοπό αυτό η ΓΣΕΕ ζητά την άµεση σύγκληση του Συµβουλίου Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, το οποίο και πρέπει ν α εξετάσει το ζήτηµα διεξοδικά.
Οι ευθύν ες για την τραγωδία στη ∆υτική Αττική, πρέπει ν α αποδοθούν άµεσα και επιτέλους ν α ληφθούν όλα τα αν αγκαία µέτρα ώστε ν α µην ξαν αθρην ήσουµε θύµατα.

10-θριάσιο

Παρέµβαση Εισαγγελέα για την υπόθεση πώλησης βληµάτων στη ΣΑ

Τ

ην παρέµβαση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξέν ης
∆ηµητρίου
π ροκάλεσαν
δηµοσιεύµατα του Τύπου προκειµέν ου ν α ερευν ηθούν οι συν θήκες
κάτω από τις οποίες έλαβε χ ώρα η
συµφων ία για την πώληση αµυν τικού υλικού (300 χ ιλιάδες βλήµατα
τύπου 150mm) από τα αποθεµατικά του ελλην ικών εν όπλων δυν άµεων στη Σαουδική Αραβία.
Την παρέµβαση της Εισαγγελέως
του Αρείου Πάγου Ξέν ης ∆ηµητρίου
π ροκάλεσαν δηµοσιεύµατα του
Τύπου προκειµέν ου ν α ερευν ηθούν οι συν θήκες κάτω από τις
οποίες έλαβε χ ώρα η συµφων ία για
την πώληση αµυν τικού υλικού (300
χ ιλιάδες βλήµατα τύπου 150mm)
από τα αποθεµατικά του ελλην ικών
εν όπλων δυν άµεων στη Σαουδική
Αραβία.
Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
µε την παραγγελία της ζητά από
την επικεφαλής των εισαγγελέων
∆ιαφθοράς Ελέν η Τουλουπάκη ν α

διερευν ηθεί τι ακριβώς έχ ει συµβεί
και αν έχ ουν διαπραχ θεί ποιν ικά
αδικήµατα.
Η κυρία Ξέν η ∆ηµητρίου απέστειλε στην Εισαγγελία ∆ιαφθοράς σχ ετικά δηµοσιεύµατα του Τύπου που
αν αφέρον ται στις συν θήκες κάτω
από τις οποίες έγιν αν οι συζητήσεις
και η συµφων ία για την πώληση του
συγκεκριµέν ου στρατιωτικού υλικού

O

υπουργός Οι κονοµι κών εί πε ότι το µέρι σµα πι άνει «ένα
µεγάλο κοµµάτι πι α των µεσαί ων τάξεων» µε ει σόδηµα
12.000 έως 18.000 ευρώ .
Έναν νέο ορι σµό της µεσαί ας τάξης επι χεί ρησε να δώσει την
Τετάρτη στη Βουλή ο υπουργός Οι κονοµι κών Ευκλεί δης Τσακαλώτος µι λώντας γι α το κοι νωνι κό µέρι σµα που θα µοι ράσει η
κυβέρνηση. «Εί ναι ένα µέρι σµα που πι άνει ένα µεγάλο κοµµάτι πι α των µεσαί ων τάξεων γι ατί το ει σόδηµα των 12.000 έως
18.000 ευρώ δεν εί ναι ότι εί ναι στο κατώτερο µέρος» δήλωσε ο
υπουργός Οι κονοµι κών.
Σύµφωνα µε την ανακοί νωση του Πρωθυπουργού Αλέξη
Τσί πρα µι α τετραµελής οι κογένει α µε ετήσι ο ει σόδηµα 12.000
ως 18.000 ευρώ θα λάβει εφάπαξ κοι νωνι κό µέρι σµα ύψους 500
ευρώ.
Αν δει κανεί ς αυτό το ποσό σε ετήσι α βάση, εφόσον το επί δοµα δί νεται µι α φορά στους 12 µήνες του χρόνου, ι σοδυναµεί µε
την «επι στροφή» περί που 10 ευρώ το µήνα γι α κάθε µέλος µι ας
τετραµελούς οι κογένει ας.
Το ερώτηµα που τί θεται από πολλούς µετά τι ς δηλώσει ς του
υπουργού Οι κονοµι κών εί ναι αν όντως ανήκει στη µεσαί α τάξη
µι α τετραµελής οι κογένει α που ζει µε 12.000 ως 18.000 ευρώ το
χρόνο.

και στον ρόλο που διαδραµάτισε
συγκεκριµέν ος µεσάζον τας.
Τη χ αρά του για τη εν τολή διερεύν ησης της υπόθεσης εξέφρασε ο
Πάν ος Καµµέν ος. «Όλα τα στοιχ εία
αποστέλλον ται στην εισαγγελέα ν α
σταµατήσει επιτέλους η σπέκουλα»,
έγραψε στο Twitter.

-Αρχί ζοντας από το κατώτατο όρι ο, τα 12.000 ευρώ µει κτά
αντι στοι χούν σε 698 ευρώ καθαρά (µετά από φόρους και ει σφορές) κάθε µήνα γι α ένα ζευγάρι µε δύο παι δι ά. Σύµφωνα µε την
τελευταί α έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, (Έρευνα Ει σοδήµατος και Συνθηκών ∆ι αβί ωσης των Νοι κοκυρι ών, SILC, έτους 2016) το «κατώφλι
της φτώχει ας ανέρχεται σε 9.450 ευρώ γι α νοι κοκυρι ά µε δύο
ενήλι κες και δύο εξαρτώµενα παι δι ά ηλι κί ας κάτω των 14 ετών».
Εποµένως η «µεσαί α τάξη» βρί σκεται πι α λί γο πάνω από στατι στι κό όρι ο της απόλυτης φτώχει ας.
Το ποσό αυτό µπορεί να βρί σκεται πάνω από το στατι στι κό
όρι ο αλλά εί ναι πολύ πι ο κάτω από τα 1.347 ευρώ µηνι αί ως γι α
µι α τετραµελή οι κογένει α που ορί στηκε από το κράτος ως
«ελάχι στο όρι ο αξι οπρεπούς δι αβί ωσης» από την 1η Ιανουαρί ου 2015 γι α να χρησι µοποι ηθεί ως «µπούσουλας» στι ς
ρυθµί σει ς δανεί ων.
-Το ανώτατο όρι ο, οι 18.000 ευρώ µει κτά αντι στοι χούν σε
µηνι αί ο ει σόδηµα 1.285 ευρώ, ήτοι περί τα 975 ευρώ καθαρά το
µήνα, γι α να ζήσουν τέσσερι ς άνθρωποι . Εί ναι και αυτό κάτω
από το «ελάχι στο όρι ο αξι οπρεπούς δι αβί ωσης» αν και σαφώς
πι ο πάνω από το στατι στι κό όρι ο της φτώχει ας.
Ο νέος ορι σµός γι α τη µεσαί α τάξη από την πλευρά του υπουργού Οι κονοµι κών θύµι σε σε κάποι ους τη δήλωση που εί χε
κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Γι ώργος Παπανδρέου στι ς 11
Σεπτεµβρί ου 2011. «Σε αυτή τη δύσκολη περί οδο µεγάλης δοκι µασί ας οφεί λουµε να πετύχουµε ένα σαφή στόχο κοι νωνι κής
αλληλεγγύης. Βασι κός µου στόχος σε αυτή τη δύσκολη περί οδο:
να µην υπάρχει οι κογένει α χωρί ς τουλάχι στον έναν εργαζόµενο»
εί χε πει τότε ο κ. Παπανδρέου.

9-10/12 ∆ΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
- ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ - ΕΛΑΙΩΝΑ- ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ- ΒΥΤΙΝΑ

∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΕΤΡΙΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ 4*
ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑ∆ΙΝΟ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 75€

Βρυξέλλες:

Βίαιες συγκρούσεις µεταξύ
αστυνοµίας και νεαρών

Θ

Ε. Τσακαλώτος: «Μεσαία τάξη»
η τετραµελής οικογένεια
µε εισόδηµα €18.000!

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8.00

Παρασκευή 17 Νοεµβρίου 2017

έατρο βίαιων συγκρούσεων µεταξύ της
αστυν οµίας και εκατον τάδων ν εαρών έγιν ε
το κέν τρο των Βρυξελλών . Αυτήν τη φορά
όχ ι εξαιτίας των «παν ηγυρισµών » των Μαροκιν ών
λόγω της πρόκρισης της εθν ικής οµάδας τους στο
Μουν τιάλ, αλλά λόγω της παρουσίας εν ός Γάλλου
ράπερ στη βελγική πρωτεύουσα, ο οποίος µέσω διαδικτύου κάλεσε τους φίλους του ν α συγκεν τρωθούν
στο κέν τρο της πόλης.
Η συγκέν τρωση κατέληξε σε συγκρούσεις ν εαρών
ατόµων µε την αστυν οµία και σε βαν δαλισµούς.
Μερίδα του σηµεριν ού βελγικού Τύπου, κυρίως του
ολλαν δόφων ου, κατηγορεί την αστυν οµία και τις
δηµοτικές Αρχ ές για ολιγωρία και ζητά την απόδοση
ευθυν ών , αλλά και τη σύλληψη των υπαιτίων , επισηµαίν ον τας την αν άγκη ν α υπάρξει αποτελεσµατικότερη προστασία των πολιτών από τους βαν δαλισµούς.
Πληθαίν ουν , σύµφων α µε το κεν τρικό πρωτοσέλιδό της De Standaard, οι φων ές που τάσσον ται
υπέρ της λήψης σκληρότερων µέτρων καταστολής, µε
αφορµή τα ν έα χ θεσιν ά επεισόδια, εν ώ, από την
πλευρά της, η εφηµερίδα De Morgen εκτιµά, και αυτή
στο κεν τρικό πρωτοσέλιδό της, ότι για ακόµα µία
φορά η αστυν οµία των Βρυξελλών «πιάστηκε στον
ύπν ο», καθώς δεν στάθηκε δυν ατό ν α αποτρέψει τα
επεισόδια και τις ν έες καταστροφές.
Η εφηµερίδα, στο κύριο άρθρο της, αν αζητά τα
αίτια της παρατηρούµεν ης έξαρσης της βίας στο κέν τρο των Βρυξελλών και εκφράζει την άποψη ότι όλα
ξεκιν ούν από την ελλειµµατική παιδεία και την κακή
ποιότητα πολλών σχ ολείων της πόλης που, όπως
εξηγεί, αποτελούν «σφηκοφωλιές» ταραξιών , υποθάλπον τας παρόµοια φαιν όµεν α.
Εξάλλου, περίπου στη µέση της κατάταξης των
ευρωπαϊκών χ ωρών σε ό,τι αφορά σχ ετικούς µε τους
µεταν άστες κοιν ων ικούς δείκτες, εµφαν ίζει το Βέλγιο
η De Tijd, σηµειών ον τας ότι αυτές οι µάλλον «κακές»
επιδόσεις οφείλον ται στην προβληµατική έν ταξη των
αλλοδαπών πρώτης και δεύτερης γεν ιάς στην εγχ ώρια κοιν ων ία.
Σηµειών εται, πως η σχ ετική λίστα του έγκυρου γερµαν ικού think tank Bertelsmann Stif tung εµφαν ίζει
την Ελλάδα ουραγό (επί 28 κρατών -µελών ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο ν α επιτυγχ άν ει τις χ ειρότερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά ζητήµατα που άπτον ται της κοιν ων ικής δικαιοσύν ης και της αν τιµετώπισης των
µεταν αστών .

16-17/12 ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΑ
- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΣΤΟ ΑMALIA 4*
ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑ∆ΙΝΟ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ

∆ΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΣΤΟ ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8.00

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 65€ (παιδιά 1-4 ετών δωρεάν )
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∆ηµόσια δαπάνη θα τελεστούν οι
κηδείες των θυµάτων της θεοµηνίας
Συνεχίζεται απο σελ. 2

Με τον αρχ ηγό του Πυροσβεστικού
Σώµατος Αν τιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο
Καπέλιο επικοιν ών ησε ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος
και συν εχ άρη το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος για τις υπεράν θρωπ ες π ροσπ άθειες π ου κατέβαλε και
συν εχ ίζει ν α καταβάλει στην αν τιµετώπιση της πρωτοφαν ούς καταστροφής στη ∆υτική Αττική και τους ευχ ήθηκε
καλή δύν αµη στο δύσκολο έργο τους.
Προµήθεια πρόχειρων γευµάτων
στους πληγέντες
Στο µεταξύ η Περιφέρεια έχ ει µεριµν ήσει για την προµήθεια πρόχ ειρων γευµάτων και εµφιαλωµέν ου ν ερού τα οποία
διαν έµον ται και σήµερα στο δηµαρχ είο
Μάν δρας.

Ειδική γραµµή βοήθειας από την
ΚΕ∆Ε
Τηλεφων ική γραµµή έθεσε σε λειτουργία η Κεν τρική Έν ωση ∆ήµων Ελλάδας
για την αν αφορά προβληµάτων από την
κακοκαιρία, καθώς και την καταγραφή
αιτηµάτων .
Οι εν διαφερόµεν οι µπ ορούν ν α
καλούν στο 2132147513, όπου θα λειτο-

υργεί ειδικό κέν τρο στην ΚΕ∆Ε, έως το
Σάββατο 18 Νοεµβρίου, 9 το πρωί µε 9
το βράδυ.Τα αιτήµατα και τα προβλήµατα
που θα επισηµαίν ον ται, θα προωθούν ται στους κατάλληλους φορείς προκειµέν ου ν α επιλυθούν .

Με δηµόσια δαπάνη οι κηδείες των
θυµάτων
Με δηµόσια δαπάν η θα τελεστούν οι
κηδείες των θυµάτων της τραγικής θεοµην ίας, που έπληξε από τις πρώτες πρωιν ές ώρες της Τετάρτης τις περιοχ ές της
Μάν δρας, της Μαγούλας και της Νέας
Περάµου, σύµφων α µε σχ ετική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών , Πάν ος Σκουρλέτης.

Κλειστοί δρόµοι
Καν ον ικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχ ηµάτων στην έξοδο 1 της
Αττικής οδού, στο ρεύµα προς Ελευσίν α,
π ου είχ ε διακοπ εί ν ωρίτερα, λόγω
συσσώρευσης υδάτων , εν ώ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία και στην Λεωφόρο Σαλαµίν ος στην π εριοχ ή της
Σαλαµίν ας. Αν οιχ τή είν αι, από χ θεςτο
π ρωί, η ν έα εθν ική οδός Αθην ών Κορίν θου, καθώς δόθηκε στην κυκλοφορία από την Τροχ αία το σηµείο όπου
είχ ε διακοπεί, λόγω της θεοµην ίας που

έπληξε χ τες τη Μάν δρα και τη Νέα
Πέραµο.
Κλειστά ωστόσο, παραµέν ουν , όπως
χ τες το βράδυ, τα σηµεία στην παλαιά
εθν ική οδό Αθην ών - Κορίν θου και στο
4ο χ ιλιόµετρο της παλαιάς εθν ικής οδού
Ελευσίν ας - Θήβας.
Εκατοντάδες µηχανικοί στην περιοχή
Στο σηµείο βρίσκεται το σύν ολο των
µηχ αν ικών της Γεν ικής Γραµµατείας
∆ηµοσίων Έργων και των άλλων φορέων
του έχ ει κιν ητοποιήσει το υπουργείο
Υ ποδοµών , περίπου 300 άτοµα, για την
αν τιµετώπιση των καταστροφών στις
πληγείσες από τις πληµµύρες περιοχ ές
της Μάν δρας.

Πολλοί από τους µηχ αν ικούς βρίσκον ται ήδη στο κέν τρο επιχ ειρήσεων του
συν τον ιστικού Πολιτικής Προστασίας
και οι υπόλοιποι είν αι σε 24ωρη επιφυλακή δήλωσε ο γεν ικός γραµµατέας Υ ποδοµών Γιώργος ∆έδες, σηµειών ον τας ότι
«η καταγραφή των ζηµιών θα ξεκιν ήσει
άµεσα µόλις όµως ολοκληρωθούν οι
επιχ ειρήσεις αν εύρεσης τυχ όν εγκλωβισµέν ων ».
Επίσης, όπως είπε ο κ ∆έδες, έχ ουν
τεθεί στη διάθεση των δήµων και της
Πολιτικής Προστασίας από τις εργοληπτικές εταιρείες όλα τα µηχ αν ήµατα που
έχ ουν διαθέσιµα και ήδη εργάζον ται στις
πληγείσες περιοχ ές.
Τα µηχ αν ήµατά τους έχ ουν κιν ητοποιήσει και οι τρεις µεγάλες εταιρείες
παραχ ώρησης των αυτοκιν ητοδρόµων :
Ολυµπία Οδός, Νέα Οδός και Αττική
Οδός.
Αστυνοµικοί από το Πολυτεχνείο
στη Μάνδρα

Απ ό το αρχ ηγείο της Ελλην ικής
Αστυν οµίας αν ακοιν ώθηκε η περαιτέρω
εν ίσχ υση των δυν άµεων που διατίθεν ται σε διάφορες περιοχ ές της χ ώρας, για
την αν τιµετώπιση των προβληµάτων
εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαιν όµεν ων .
Στο πλαίσιο αυτό, ειδικότερα για την
περιοχ ή της ∆υτικής Αττικής, αποφασίστηκε η µερική αν αδιάταξη των δυν άµεων , που έχ ουν διατεθεί για την εφαρµογή του σχ εδιασµού των µέτρων της
επ ετείου του εορτασµού του Πολυτεχ ν είου.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16
- ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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Μόσχα: Εννέα αµερικανικά Μέσα στη "µαύρη λίστα"

Σ

ε αν ακοίν ωσή του το ρωσικό υπουργείο ∆ικαιοσύν ης αν αφέρει ότι
εν ηµέρωσε εν ν έα ξέν α µέσα
εν ηµέρωσης (Αµερικαν ικά) για το εν δεχ όµεν ο ν α καταχ ωρηθούν ως «πράκτορες
του εξωτερικού».
Πρόκειται για την “Φων ή της Αµερικής”
(Voice of America) , τις ιστοσελίδες
«Καύκασος. Πραγµατικότητες», «Κριµαία.
Πραγµατικότητες», «Σιβηρία. Πραγµατικότητες», «Idel.Πραγµατικότητες», τον
τηλεοπτικό σταθµό «Παρών χ ρόν ος», το
«Ράδιο Ελεύθερη Ευρώπη» (Radio Free
Europe) και «Ράδιο Ελευθερία» (Radio Liberty ), την υπηρεσία Azatliq Radiosi του
Radio Liberty που απευθύν εται στους Τατάρους και Μπασκίριους, όπως και το πρόγραµµα Factograf .
Το ρωσικό υπουργείο ∆ικαιοσύν ης αν αφέρει ότι σύν τοµα θα αποκτήσουν ν οµοθετική ισχ ύ οι σχ ετικές τροπολογίες που ψήφισε η Ρωσική ∆ούµα στις 15 Νοεµβρίου του
2017, οι οποίες προβλέπουν το εν δεχ όµεν ο ν α καταχ ωρηθούν στην κατηγορία των
«πρακτόρων του εξωτερικού» ξέν α µέσα εν ηµέρωσης που δραστηριοποιούν ται στην
Ρωσία.
Οι τροπολογίες αυτές, ψηφίστηκαν από την Ρωσική ∆ούµα κατ’ αν αλογία µε τις
ισχ ύουσες εδώ και µερικά χ ρόν ια ν οµοθετικές διατάξεις που αφορούν τις ΜΚΟ που
καταχ ωρίζον ται ως «πράκτορες του εξωτερικού». Ωστόσο για ν α τεθεί σε ισχ ύ ο ν έος
ν όµος θα πρέπει ν α εγκριθεί από το Συµβούλιο της Οµοσπον δίας (άν ω βουλή) και ν α
επικυρωθεί από τον Ρώσο πρόεδρο.
Ο ν έος ν όµος ψηφίσθηκε οµόφων α από την Ρωσική ∆ούµα, ως απάν τηση στην
απόφαση του αµερικαν ικού υπουργείου ∆ικαιοσύν ης ν α υποχ ρεώσει το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RT( Russia Today ) που λειτουργεί στις ΗΠΑ, ν α καταχ ωρηθεί στην κατηγορία των «πρακτόρων του εξωτερικού». Η διευθύν τρια σύν ταξης του RT Μαργκαρίτα
Σιµον ιάν είχ ε δηλώσει ότι το τηλεοπτικό δίκτυο είν αι κατηγορηµατικά αν τίθετο µε έν α
τέτοιο αίτηµα, αλλά θα υπακούσει επειδή σε αν τίθετη περίπτωση δεν µπορεί ν α λειτουργήσει στις ΗΠΑ.
Το Συµβούλιο της Οµοσπον δίας αν αµέν εται ν α συζητήσει τις τροπολογίες του
σχ ετικού ν όµου στην προσεχ ή ολοµέλεια που έχ ει προγραµµατισθεί για τις 22 Νοεµβρίου.Ο ν έος ρωσικός ν όµος έχ ει επικριθεί από το Βερολίν ο, αλλά και από την ∆ιεθν ή
Αµν ηστία, επειδή υποχ ρεών ει τις ον τότητες τις οποίες αφορά ν α δίν ουν πληροφορίες
για την χ ρηµατοοικον οµική τους κατάσταση και ν α εν ηµερών ουν στα έγγραφα που
εκδίδουν ότι έχ ουν καταχ ωρηθεί ως «πράκτορες του εξωτερικού».

θριάσιο-13

∆ήµος Χαϊδαρίου: Αναβολή της εκδήλωσης για τον εορτασµό
του Πολυτεχνείου λόγο τριήµερου εθνικού πένθους

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου αν ακοιν ών ει την αν αβολή της µουσικής εκδήλωσης που ήταν
προγραµµατισµέν η για σήµερα 16/1 και ώρα 8 µ.µ. µε το συγκρότηµα Κίτριν α Ποδήλατα, λόγω του τριήµερου εθν ικού πέν θους.
Ως ∆ήµος εκφράζουµε τη θλίψη µας και τα συλλυπητήριά µας στις οικογέν ειες των
θυµάτων της τραγωδίας που έπληξε την περιοχ ή της ∆υτικής Αττικής, την αλληλεγγύη
και συµπαράσταση στους πληγέν τες κατοίκους της περιοχ ής.

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Λόγω των έκτακτων καιρικών φαιν οµέν ων το Κολυµβητήριο Άν ω Λιοσίων θα παραµείν ει κλειστό σήµερα.Ο χ ρόν ος επαν αλειτουργίας του θα προσδιορισθεί µε ν εότερη
αν ακοίν ωση.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Γιώργος Μαυροειδής

Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για τις πληµµύρες στη ∆υτική Αττική

∆εν υπάρχ ουν λόγια ν α περιγράψουν τα αν άµικτα συν αισθήµατα θλίψης και οργής
για τον χ αµό 15 αν θρώπων , από τις προχ θεσιν ές πληµµύρες στη ∆υτική Αττική. Το
φαιν όµεν ο των ακραίων καιρικών φαιν οµέν ων και των επακόλουθων φυσικών και
υλικών ζηµιών εµφαν ίζον ται µε εν τυπωσιακή συχ ν ότητα τα τελευταία χ ρόν ια, δίν ον τας αφορµή για αέν αες συζητήσεις περί απόδοσης ευθυν ών , έλευσης της κλιµατικής
αλλαγής, επιχ ειρησιακής ετοιµότητας των αρµόδιων υπηρεσιών , παρωχ ηµέν ων και
καταστροφικών πολεοδοµικών σχ εδιασµών . Όλα αυτά µέχ ρι προχ θές! Γιατί αυτή τη
φορά, όσα πολλά κι αν µπορούν ν α ειπωθούν , οι σωροί των 15 συµπολιτών µας δεν
µπορεί ν α γίν ουν πεδίο καµιάς αν τιπαράθεσης και καν εν ός διδακτισµού.
Όταν , κυριολεκτικά και µεταφορικά, κοπάσει η καταιγίδα, θα πρέπει όλοι – πολιτεία
και πολίτες- ν α κάν ουµε επιτέλους την αυτοκριτική µας: για τα ποτάµια και τα ρέµατα
που µπαζώσαµε, για τα αυθαίρετα που χ τίσαµε και ν οµιµοποιήσαµε, για τα δάση που
καταστρέψαµε, για τα απορρίµµατα που ακόµα δεν έχ ουµε βρει τρόπους ν α διαχ ειριζόµαστε.
Προς το παρόν όµως σιωπούµεI Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συµµετέχ ει στο
3ηµερο εθν ικό πέν θος, ως ελάχ ιστη έν δειξη οδύν ης και συµπαράστασης προς των
οικείους των αδικοχ αµέν ων συν αν θρώπων µας και δεσµεύεται ν α συν εχ ίσει τη,
συχ ν ά άν ιση, προσπάθειά του για βιώσιµη διαχ είριση του φυσικού περιβάλλον τος.

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη).
∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης
(προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας 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
ΑΣΠΡΟ ΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου, 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, κουζίναγραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφωνα,
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. ∆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.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα 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.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,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952
Ενοικιάζεται εστιατόριο

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
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 διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 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 διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική 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 διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- 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, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, 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 - κουζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€, συζητήσιµη
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, 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 10:0013:00 ) (7.1.17)

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο διαµέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφοδιαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κατάλληλο και για ιατρείο, πωλείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία 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., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€

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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

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

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

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
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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 παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρεφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει φυλαξη παιδιων στην περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΖΗΤΟΥΝ

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 τριάρι.
Τηλ: 6946971237

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

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµένου λίγες ηµέρες τη βδοµάδα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΟΠΕΛΑ
ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 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
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

16-θριάσιο

Παρασκευή 17 Νοεµβρίου 2017

