
ΕΙ∆Η
ΠΡΩΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ

στους πληµµυροπαθείς
από τον ∆ήµο Φυλής

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΝέέοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  1155..000000  
ααννέέρργγωωνν,,  ηηλλιικκίίααςς  3300--4499  εεττώώνν

Συνεχίζεται ο αγώνας προσφοράς στη Μάνδρα
από την οικογένεια του Ολυµπιακού

Μηχανικοί - σπουδαστές της Εθνικής Σχολής 
∆. ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης συνδράµουν για  

την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών 
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ê.2239

Έως και πενταπλάσιος ο κίνδυνος µετατραυµατικού στρες στις γυναίκες

ΜΜεε  ψψυυχχιιααττρριικκήή  ννοοσσηηρρόόττηητταα  ττηηςς  ττάάξξηηςς  ττοουυ  3300--4400%%
κινδυνεύουν µέσα στον πρώτο χρόνο τα άτοµα που 

έχουν βιώσει φυσικές καταστροφές 

ΑΑππόό  φφοοιιττηηττέέςς  ΤΤΕΕΙΙ,,  
ππττυυχχιιοούύχχοοιι  ΑΑΕΕΙΙ!!  
Το σενάριο που 
εξετάζεται λόγω του...
Πανεπιστηµίου 
∆υτικής Αττικής

ΓΓεεµµάάττηη  µµεε  φφεερρττάά  υυλλιικκάά  
ηη  ππααρρααλλιιαακκήή  γγρρααµµµµήή  ττηηςς  ΜΜεεγγααρρίίδδααςς  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Άµεση ανάγκη για επιχείρηση 
απορρύπανσης των ακτών από τις πληµµύρες στη ∆υτική Αττική
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ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ Β∆ΟΜΑ∆Α ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

--  ΣΣττοο  ππεερρίίµµεεννεε......  οοιι  ππλληηγγέέννττεεςς  κκάάττοοιικκοοιι
γγιιαα  τταα  εεππιιδδόόµµαατταα  εεννίίσσχχυυσσηηςς  

Οι έκτακτες ενισχύσεις θα χορηγηθούν το συντοµότερο, διαβεβαίωσε 
από τη Νέα Πέραµο, το Σάββατο, ο Π. Σκουρλέτης .

σσεελλ..    1166

σσεελλ..  99

σσεελλ..    22--55



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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2-θριάσιο ∆ευτέρα 27 Νοεµβρίου 2017 

Ασπρόπυργος

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ 

Αχαρνών 7, 2105576029
Ελευσίνα

Τσάµος Παναγιώτης Α. 
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 54, 2105549976

Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. 

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Aχαρνές
ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πάρνηθος 23,2102464914

Άνω Λιόσια

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Αχαρνών 36, Άνω Λιόσια, 2102472215

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού

Ναού Αγίας Παρασκευής, 2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και ασθενείς βροχές  
Η θερµοκρασία από 10 έως 19

βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μεγαλοµάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου,
Οσίων Μωυσέως Ναθαναήλ Πινουφρίου

και Ιακώβου του Ρώσου

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ Β∆ΟΜΑ∆Α ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
--  --  ΣΣττοο  ππεερρίίµµεεννεε......  οοιι  ππλληηγγέέννττεεςς  

κκάάττοοιικκοοιι  γγιιαα  τταα  εεππιιδδόόµµαατταα  εεννίίσσχχυυσσηηςς  
Οι έκτακτες ενισχύσεις θα χορηγηθούν το συντοµότερο, διαβεβαίωσε από

τη Νέα Πέραµο, το Σάββατο, ο Π. Σκουρλέτης .

Σ
ε έναν διαρκή αγώνα βρίσκονται για 12 ηµέρες οι κάτοικοι της Μάνδρας  µετά το φονικό πέρασµα της πληµµύρας, που άφησε
πίσω της 21 νεκρούς, καιι παρόλα αυτά οι πληγέντες δεν έχουν πάρει ακόµα το πρώτο επίδοµα των 600ευρώ . Εκτός των
κατοικιών, καταστηµάτων και οχηµάτων καταστροφή έχει υποστεί το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων και µεγάλο µέρος

των κτιριακών υποδοµών της δηµοτικής ενότητας, µεταξύ των οποίων και ο βρεφονηπιακός σταθµός. Το δίκτυο ύδρευσης στο
µεγαλύτερο µέρος του καταστράφηκε ενώ οι µεγάλες ποσότητες  φερτών υλικών στους δρόµους δεν έχουν αποµακρυνθεί ακόµα
ενώ ολοσχερή καταστροφή έχει υποστεί το νεκροταφείο της πόλης.  

Σε αυτές τις συνθήκες µε τους κατοίκους να προσπαθούν να αποκαταστήσουν όποιες ζηµιές αποκαθίστανται έχουν αναγνωριστεί
ως πληµµυροπαθείς στο δήµο Μάνδρας έως σήµερα και συνεπώς δικαιούχοι της χορήγησης της οικονοµικής ενίσχυσης των
586,94ευρώ για την κάλυψη των άµεσων βιοτικών και στεγαστικών αναγκών τους µόλις 122 άτοµα. Για το λόγο αυτό εγκρίθηκε πρό-
σφάτως η δέσµευση ποσού ύψους 400.000ευρώ ώστε να καταβληθεί στη συνέχεια στους πληγέντες. 

Συνεχίζεται στη σελ. 5

Μ
πορεί ν α εισήχ θησαν  σε ΤΕΙ αλλά φαίν εται πως
θα αποφοιτήσουν  από παν επιστήµιο. Πρόκει-
ται για το βασικό σεν άριο που εξετάζεται για το

πτυχ ίο των  ν υν  φοιτητών  των  ΤΕΙ Αθην ών  και Πειρ-
αιώς, οι οποίοι θα αποφοιτήσουν  µετά την  ίδρυση του
Παν επιστηµίου ∆υτικής Αττικής. Ωστόσο, αυτό θα γίν ει
αφού αν ταποκριθούν  µε επιτυχ ία στα ακαδηµαϊκά κρι-
τήρια που θα τεθούν .

Ειδικότερα, σύµφων α µε την  «Καθηµεριν ή» στην  τελι-
κή ευθεία βρίσκον ται οι διεργασίες για την  ίδρυση του
ν έου παν επιστηµίου. Εν  αρχ ή είν αι το... έµβληµα.
Ετσι, λοιπόν  το έµβληµα του ν έου ΑΕΙ θα είν αι η προ-
τοµή του Πλάτων α, καθώς η Ακαδηµία Πλάτων ος
τοποθετείται (και) στη ∆υτική Αττική. Στο έµβληµα, που
έχ ει αν αλάβει ν α φιλοτεχ ν ήσει οµάδα από το Τµήµα
Γραφιστικής του ΤΕΙ Αθην ών , θα αν αγράφεται η φράση
του Πλάτων α «Επιστήµη ποιητική ευδαιµον ίας». 

Σήµερα ∆ευτέρα, οι Σύγκλητοι των δύο, υπό
συγχώνευση, ΤΕΙ θα συνεδριάσουν για να λύσουν
και τις τελευταίες εκκρεµότητες.

Κατόπιν , πιθαν ότατα την  Πέµπτη, θα συν εδριάσει η
οκταµελής επιτροπή του υπουργείου Παιδείας µε επικε-
φαλής τον  γεν ικό γραµµατέα Γεώργιο 

Αγγελόπουλο, που θα κάν ει την  τελική εισήγηση, και
κατόπιν  το ν οµοσχ έδιο θα βαδίσει προς τη Βουλή,
αφού πάρει το πολιτικό «πράσιν ο φως» από τον  υπο-
υργό Κώστα Γαβρόγλου.

Μεταξύ των  θεµάτων  που είν αι ακόµη σε εκκρεµότητα
περιλαµβάν εται και η τύχ η των  Τµηµάτων  Φυσικοθερα-
πείας και Εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθην ών , τα µέλη των
οποίων  ζητούν  ν α συν εχ ίσουν  αυτόν οµα. Προχ θες,
για το θέµα έγιν ε συγκέν τρωση διαµαρτυρίας στο υπο-
υργείο Παιδείας και εκπρόσωποι των  τµηµάτων  συν αν -
τήθηκαν  µε στελέχ η του υπουργείου, τα οποία τους
διαβεβαίωσαν  ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν  µε ακαδ-
ηµαϊκά κριτήρια και ότι ο κ. Γαβρόγλου θα τοποθετηθεί
αφού έχ ει στα χ έρια του την  τελική εισήγηση για τη
δοµή του ν έου ΑΕΙ.

Βασικό, επίσης, ζήτηµα είν αι ποιος φορέας θα απο-
ν είµει το πτυχ ίο στους ν υν  φοιτητές, οι οποίοι
εισήχ θησαν  στο ΤΕΙ Αθην ών  ή Πειραιώς και θα αποφ-
οιτήσουν  από το Παν επιστήµιο ∆υτικής Αττικής. 

Συνεχιζεται στη σελ. 11

ΑΑππόό  φφοοιιττηηττέέςς  ΤΤΕΕΙΙ,,  ππττυυχχιιοούύχχοοιι  ΑΑΕΕΙΙ!!  
Το σενάριο που εξετάζεται λόγω του... 
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής



Το ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ
ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
και εργαζόµενοι

από τους ∆ήµους Ελευ-
σίνας, Ασπροπύργου,
Περιστερίου, Αιγάλεω,
Χαϊδαρίου, Φιλαδέλφειας
- Χαλκηδόνος, Κορυδαλ-
λού, Πετρούπολης,
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη,
Ιλίου και Αµαρουσίου
από νωρίς το πρωί του
Σαββάτου µε φτυάρια και
µε µηχανήµατα βρέθη-
καν στη Μάνδρα Αττικής,
προκειµένου να προσφ-
έρουν εθελοντική
εργασία, αλλά και να
εκφράσουν έµπρακτα
την αλληλεγγύη τους στο λαό της Μάνδρας, µετά τις
καταστροφικές πληµµύρες που δέχτηκε η περιοχή το
προηγούµενο διάστηµα.

«Παρά το χρονικό διάστηµα που έχει περάσει η κατά-
σταση εξακολουθεί να είναι τραγική. Οι ελλείψεις σε
βασικά είδη πρώτης ανάγκης εξακολουθούν να είναι
τεράστιες. Βασικές υποδοµές εξακολουθούν να µην
υπάρχουν όπως νερό και ρεύµα αφού πολλά σπίτια είναι
βυθισµένα στη λάσπη.     

Οι διαχρο-
ν ι κ έ ς
ευθύνες των
κ υ β ε ρ ν ή -
σεων, της
Περιφέρειας
αλλά και των
δηµοτ ικών
αρχών του
∆ήµου Μάν-
δρας είναι
τ ε ρ ά σ τ ι ε ς
για την
έ λ λ ε ι ψ η
α ν τ ι π -
ληµµυρικών
έργων. Απο-
δε ι κνύε τα ι
και στη

πράξη ότι στο σηµερινό βάρβαρο καπιταλιστικό
σύστηµα αντιπληµµυρικά ή αντισεισµικά έργα  δεν είναι
σε προτεραιότητα  αφού δεν αποτελούν πεδία κερδοφο-
ρίας για το µεγάλο κεφάλαιο δεν υπάρχει.

Απέναντι σε αυτή τη κατάσταση η ταξική αλληλεγγύη
είναι η ασπίδα µας. Καλούµε τα σωµατεία του κλάδου,
τους συναδέλφους να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να
συνεχίσουν τη προσφορά τους απέναντι στο λαό της
Μάνδρας», παρατηρεί το Συνδικάτο.
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας  µε θέµα :   Άµεση ανάγκη για επιχείρηση
απορρύπανσης των ακτών της Μεγαρίδας από τις
πληµµύρες στη ∆υτική Αττική, κατέθεσε ο βουλευτής της
Ν∆ Βασίλης Οικονόµου επισηµαίνοντας τα εξής: 

Κύριε Υπουργέ,
Όλοι γνωρίζουµε δυστυχώς τις δραµατικές καταστρο-

φές από τις πρόσφατες πληµµύρες στη ∆υτική Αττική.
Μετρήσαµε 21 θύµατα και ολικές καταστροφές σπιτιών
και επιχειρήσεων. Μια ακόµη όµως αρνητική συνέπεια
αυτής της καταστροφής που συντελέστηκε στη ∆υτική
Αττική είναι η µόλυνση της θάλασσας και συγκεκριµένα
των ακτών της Μεγαρίδας. Ειδικά οι ακτές τους υγροβι-
ότοπου του Βουρκαρίου είναι ανάµεσα στις πληγείσες
περιοχές. Σε σχετικές φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν
στο διαδίκτυο αλλά και κατόπιν επισκέψεώς µου στη
περιοχή διαπίστωσα ότι η παραλιακή γραµµή είναι 

γεµάτη µε φερτά υλικά και η κατάσταση που επικρατεί
είναι άκρως ανησυχητική. Σε πολλά σηµεία  τα νερά είναι
τόσο βρώµικα και µολυσµένα , που θεωρούνται άκρως
επικίνδυνα για την υγεία των πολιτών.

H µόλυνση και η καταστροφή της θάλασσας είναι ένα
πολύ σοβαρό ζήτηµα για την δηµόσια υγεία,   το οποίο
επιβαρύνει επιπλέον τις ήδη πληγείσες από την θεοµ-
ηνία περιοχές. Αν λάβουµε υπόψη και τη πρόσφατη µόλ-
υνση του Σαρωνικού πρέπει άµεσα να ενεργήσετε ώστε
να ξεκινήσει η επιχείρηση απορρύπανσης και των ακτών
της Μεγαρίδας. 

Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε: 
Γνωρίζετε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ακτές της

Μεγαρίδας µετά τις πρόσφατες πληµµύρες στη ∆υτική
Αττική;

Έχετε προβεί σε κάποιες ενέργειες και αν ναι σε ποιες;
Ποιες θα είναι οι δράσεις σας από εδώ και πέρα;

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος Erasmus+

ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  κκιιννηηττιικκόόττηηττααςς  
µµααθθηηττώώνν  κκααιι  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  
ττοουυ  22οουυ  ΕΕΠΠΑΑ..ΛΛ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  
σσττηη  ΒΒααρρκκεελλώώννηη

Πρόγραµµα κινητικότητας µαθητών και εκπαι-
δευτικών του 2ου ΕΠΑ.Λ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ στη Βαρ-
κελώνη µε τίτλο:«Τεχνολογίες Φόρτισης και

αποθήκευσης ηλεκτρικής Ενέργειας  Υβριδικών και Ηλεκ-
τρικών οχηµάτων : Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευοµέ-
νων και εκπαιδευτών σε τεχνολογίες οχηµάτων και πρω-
τοτύπων»

Το 2ο Επαγγελµατικό Λύκειο Ελευσίνας, στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Erasmus+, που χρηµα-
τοδοτείται και ελέγχεται από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτρ-
οφιών (ΙΚΥ), θα υλοποιήσει πρόγραµµα  κινητικότητας 15
µαθητών (Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Τοµέα) και
10 εκπαιδευτικών (αντίστοιχων ειδικοτήτων) στην Βαρ-
κελώνη της Ισπανίας. Το πρόγραµµα κατάρτισης των
µαθητών έχει διάρκεια 14 ηµερών και των εκπαιδευτικών
7 ηµερών και θα διεξαχθούν  και τα δύο στο πρώτο δεκα-
πενθήµερο του Μαρτίου , του 2018.

Το πρόγραµµα αποσκοπεί αφενός στην ανάπτυξη
γνώσεων και δεξιοτήτων των µαθητών και εκπαιδευτικών
στην εν λόγω τεχνολογία και στην ισχυροποίηση του βιο-
γραφικού τους, αφετέρου στην ανάπτυξη κοινωνικών
δεξιοτήτων και επαγγελµατικής συµπεριφοράς σε σύγχρ-
ονους ευρωπαϊκούς εργασιακούς χώρους. Επιπροσθέ-
τως οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο του
αναλυτικού προγράµµατος , θα επικαιροποιήσουν το
πρόγραµµα σπουδών των αντίστοιχων ειδικοτήτων
(Τεχνικών Οχηµάτων και Ηλεκτρολόγων), µε σχετικό περ-
ιεχόµενο στις συγκεκριµένες τεχνολογίες, δηµιουργώντας
8 εργαστηριακές ασκήσεις που θα αναρτηθούν στην
ηλεκτρονική πλατφόρµα Moodle που λειτουργεί το 1ο
Εργαστηριακό Κέντρο ∆υτικής Αττικής της Ελευσίνας.

Στο πλαίσιο δέσµευσης για περιορισµό των ρύπων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση - περί το 40% µέχρι το 2030
(Συµφωνία Παρισιού 2015) - υπολογίζεται ότι στην
Ευρώπη  οι πωλήσεις των ηλεκτρικών οχηµάτων θα
καταλαµβάνουν το 35% της αγοράς των νέων αυτοκινή-
των, µέχρι το 2040. Όλες οι αυτοκινητοβιοµηχανίες,
αφουγκραζόµενες  την επικείµενη στροφή προς τα ηλεκ-
τρικά αυτοκίνητα, διαρκώς εξελίσσουν υβριδικά και ηλεκ-
τρικά µοντέλα, ενώ το δίκτυο φόρτισης στην Ευρώπη
επεκτείνεται µε ταχύτατους ρυθµούς, προοιωνίζοντας την
δηµιουργία µιας δυναµικής αγοράς εργασίας, µε ραγδαία
ανάπτυξη και δηµιουργία χιλιάδων νέων θέσεων
εργασίας που θα απαιτούν εξειδικευµένους επαγγε-
λµατίες για την συντήρηση/έλεγχο/επισκευή των υβρι-
δικών/ηλεκτρικών οχηµάτων και για την
κατασκευή/συντήρηση των υποδοµών κ’ εγκαταστάσεων
φόρτισής τους.

Οι επαγγελµατίες - και σηµερινοί µαθητές µας - που
θα έχουν µια πιστοποιηµένη κατάρτιση σε αυτές τις
τεχνολογίες (όπως το έγγραφο κινητικότητας Europass
που θα χορηγηθεί στους συµµετέχοντες) ,θα είναι περι-
ζήτητοι στην αγορά εργασίας σε τοπικό, εθνικό και Ευρ-
ωπαϊκό επίπεδο.

ΓΓεεµµάάττηη  µµεε  φφεερρττάά  υυλλιικκάά  
ηη  ππααρρααλλιιαακκήή  γγρρααµµµµήή  ττηηςς  ΜΜεεγγααρρίίδδααςς  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Άµεση ανάγκη για επιχείρηση 
απορρύπανσης των ακτών από τις πληµµύρες στη ∆υτική Αττική

Εργαζόµενοι 11 δήµων συνεισφέρουν
εθελοντικά στην ερειπωµένη Μάνδρα

ΟΟΟΟιιιι    αααακκκκττττέέέέςςςς    ττττοοοουυυυ    υυυυγγγγρρρροοοοββββιιιιοοοοττττόόόόπππποοοουυυυ    
ττττοοοουυυυ    ΒΒΒΒοοοουυυυρρρρκκκκααααρρρρίίίίοοοουυυυ    εεεείίίίννννααααιιιι     ααααννννάάάάµµµµεεεεσσσσαααα    

σσσσττττιιιιςςςς    ππππλλλληηηηγγγγεεεείίίίσσσσεεεεςςςς....
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Αγαπητά µέλη του Ε.Β.Ε.Π.,

Το εκλογι κό τετραήµερο 1, 2, 3 και  4 ∆εκεµβρί ου 2017 αποτελεί  µοναδι κή
ευκαι ρί α επι λογής ι κανών και  αξι όλογων προσώπων που θα µπορούν να εκπρ-
οσωπήσουν επαξί ως την επι χει ρηµατι κότητα, σε έναν δοκι µασµένο θεσµό, του
οποί ου ο ρόλος, ως επί σηµου συµβούλου της Πολι τεί ας, καθι στά εξαι ρετι κά
σηµαντι κή την εκλογή των 41 µελών στο ∆ι οι κητι κό Συµβούλι ο του Εµπορι κού και
Βι οµηχανι κού Επι µελητηρί ου Πει ραι ώς.

Το έργο που καλεί ται  να επι τελέσει  η νέα ∆ι οί κηση του Επι µελητηρί ου,
καθί σταται  αρκετά απαι τητι κό. Εί ναι  εποµένως απαραί τητη, και  την επόµενη
τετραετί α, η πολύτι µη συµµετοχή και  βοήθει α όλων σας, ώστε να αντι µετωπι -
σθούν δυναµι κά µί α σει ρά από νέες ανατροπές, ευκαι ρί ες και  προκλήσει ς γι α
το µέλλον του πει ραϊ κού και  ελληνι κού επι χει ρηµατι κού γί γνεσθαι . 

Με επι µονή και  υποµονή, στοχευµένες ενέργει ες και  άξι ους συνεργάτες, που
εσεί ς θα επι λέξετε στι ς αρχαι ρεσί ες, ενώνοντας θέληση και  δυνάµει ς, θα
υπηρετήσουµε µε συνέπει α και  ευθύνη τα συµφέροντα όλων των κλάδων του
ι δι ωτι κού τοµέα, ανεξάρτητα από το µέγεθος της επι χεί ρησης και  το αντι κεί µε-
νο δραστηρι ότητας. 

Σας καλούµε, λοι πόν, να σταθεί τε, δυναµι κά, δί πλα στο Ε.Β.Ε.Π. και  να
συµβάλετε ενεργά µε τη ψήφο σας, σε µί α επί πονη, αλλά προς όφελος όλων,
κοι νή προσπάθει α.

Η ψήφος σας µας δί νει  τη δύναµη I

Γι α να αντι µετωπί σουµε σε µί α δύσκολη περί οδο τι ς µεγάλες προκλήσει ς
που αναδύονται  γι α τι ς επι χει ρήσει ς της ευρύτερης περι οχής του Πει ραι ά.

Γι α να δι αµορφώσουµε τι ς ευκαι ρί ες εκεί νες στι ς οποί ες έχουν δι καί ωµα
όλοι  να ενηµερώνονται  άµεσα και  να συµµετέχουν ι σότι µα.

Γι α να µπορούµε να ελπί ζουµε σε καλύτερες ηµέρες και  να εί µαστε όλοι
παρόντες στο τοπι κό, εθνι κό και  δι εθνές επι χει ρεί ν του µέλλοντος.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΝΕΟΥ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ε.Β.Ε.Π.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΠΕΙΡΑΙΑ
Ένας και µοναδικός συνδυασµός µε επικεφαλής τον Βασίλη Κορκίδη

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

Ενοικιάζεται ισόγειος 
επαγγελµατικός χώρος (160τµ) 
στο κέντρο του Ασπροπύργου
(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου). 

∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη
θέρµανση, µεγάλο περιβάλλοντα χώρο.

Τηλ. 6973823418
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Σύµφωνα όµως µε τα τελευταία στοιχεία του υπουρ-
γείου Υποδοµών και Μεταφορών, στο δήµο Μάνδρας –
Ειδυλλίας έχουν διενεργηθεί 1.470 αυτοψίες συνολικά
και τα 1.064 από τα κτίρια που ελέγχθηκαν έχουν πληγεί
και χρήζουν αποζηµίωσης. Συγκεκριµένα, πρόκειται για
794 κατοικίες, 126 επαγγελµατικούς χώρους, 8 δηµόσια
κτίρια και 136 αποθήκες – υπόγεια. 

Οσον αφορά στο έκτακτο οικονοµικό βοήθηµα των
5.000ευρώ για τις κατοικίες και των 8.000ευρώ για τις
επιχειρήσεις που ενσωµατώθηκε ως τροπολογία στο
νοµοσχέδιο για το κοινωνικό µέρισµα, δεν έχει εκδοθεί
ακόµα η κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τα
κριτήρια χορήγησής του. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, 
ενηµερώθηκε από τον ∆ήµαρχο Μεγαρέων

Στο µεταξύ, τη Νέα Πέραµο επισκέφθηκε το Σάββατο ,
ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος
ενηµερώθηκε από τον ∆ήµαρχο Μεγαρέων, Γρηγόρη
Σταµούλη, τον αντιδήµαρχο, Ελευθέριο Κοσµόπουλο και
από τα στελέχη των υπηρεσιών που συνδράµουν τους
πληγέντες για την κατάσταση που επικρατεί στην περ-
ιοχή, καθώς και για τον υποστηρικτικό µηχανισµό που
λειτουργεί.

Ο υπουργός Εσωτερικών µίλησε µε ανθρώπους που
υπέστησαν ζηµιές και τους διαβεβαίωσε ότι θα καταβ

ληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πολιτεία,
ώστε όλες οι προβλεπόµενες, αλλά και οι έκτακτες
ενισχύσεις να χορηγηθούν το συντοµότερο.

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από την
Πολιτεία, ώστε όλες οι προβλεπόµενες, αλλά και οι
έκτακτες ενισχύσεις να χορηγηθούν το συντοµότερο,
διαβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτ-
ης στη Νέα ΠέραµοΠαράλληλα, συνεχίζονται οι
αυτοψίες των τεχνικών κλιµακίων του υπουργείου Υπο-
δοµών και Μεταφορών στις πληγείσες από τις πρόσφα-
τες πληµµύρες περιοχές της ∆υτικής Αττικής. 

Σε ό,τι αφορά τον δήµο Μεγαρέων (∆.Ε. Μεγαρέων)
και στη ∆.Ε. Νέας Περάµου διεξήχθησαν συνολικά 470
αυτοψίες. Τα 448 από τα κτίρια που ελέγχθηκαν, έχουν
πληγεί και χρήζουν αποζηµίωσης, εκ των οποίων 281
κατοικίες, 38 επαγγελµατικοί χώροι, 6 δηµόσια κτίρια και
123 αποθήκες – υπόγεια.
Για την κατάσταση που επικρατεί στη Νέα Πέραµο, η

τοπική δηµοτική αρχή βρίσκεται στην φάση αναζήτησης
των παραγόντων που οδήγησαν στην τραγωδία µε το
δήµαρχο Μεγαρέων Γρηγόρη Σταµούλη να αναφέρει ότι
“ο τεράστιος όγκος νερού που έπεσε στην περιοχή µας,
τα ρέµατα που δεν µπόρεσαν να συγκρατήσουν τα νερά,
η Νέα Εθνική Οδός που λειτούργησε ως φράγµα, η άνα-
ρχη δόµηση, οι ανθρώπινες παρεµβάσεις στα ρέµατα και
τα ελλειπή αντιπληµµυρικά έργα έφεραν αυτές τις τραγι-
κές συνέπειες”.

Αναφορικά δε, µε τις σοβαρές ζηµιές που έχουν προκ-
ληθεί στο λιµάνι της Νέας Περάµου η Γενική Γραµµατεία
Υποδοµών του υπουργείου Μεταφορών θα εκπονήσει τη
σχετική µελέτη αποκατάστασής τους, µε τον προϋπολο-
γισµό του έργο να υπολογίζεται κάτω των 10εκατ ευρώ. 

∆ιακοπή των µαθηµάτων από 27.11.2017 έως
1.12.2017

Υπογραµµίζεται τέλος ότι µε νέα απόφασή του ο δήµος
Μάνδρας-Ειδυλλίας αποφάσισε τη διακοπή των µαθηµά-
των από 27.11.2017 έως 1.12.2017 σε όλα τα σχολεία
της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
πλην του 3ου και 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου και 3ου και
4ου Νηπιαγωγείου στη Συνοικία Παπακώστα και στις
Εργατικές Κατοικίες. 

Το σκεπτικό της απόφασης αυτής αποτυπώνει τις δια-
στάσεις του προβλήµατος: “α) οι εκτεταµένες καταστρο-
φές στο οδικό δίκτυο δεν επιτρέπουν την ασφαλή πρό-
σβαση στα σχολεία της ∆ηµοτικής Ενότητας Μάνδρας β)
στα σχολικά κτίρια δεν έχει πραγµατοποιηθεί ο αναγ-
καίος έλεγχος ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των
µαθητών και διδασκόντων γ) τα νοικοκυριά της ∆ηµοτι-
κής Ενότητας Μάνδρας έχουν υποστεί τεράστιες ζηµιές
µε αποτέλεσµα οι µαθητές να στερούνται και τα
απολύτως απαραίτητα (ένδυση, υπόδυση κλπ) για τη
µετάβαση και παραµονή τους στο σχολείο”. Παράλληλα,
αποφασίστηκε η πρόσληψη 50 ατόµων έκτακτου προ-
σωπικού στο δήµο για δύο µήνες ώστε να συνδράµουν
στην αποκατάσταση των ζηµιών από τις πληµµύρες.
Πρόκειται για 40 άτοµα υποχρεωτικής εκπαίδευσης
εργατών καθαριότητας και 10 άτοµα δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης τεχνιτών οικοδόµων. 

Πρόσληψη 50 ατόµων έκτακτου προσωπικού 
στο δήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας  για δύο µήνες 
ώστε να συνδράµουν στην αποκατάσταση των ζηµιών 

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  22
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Μ
ε ψυχιατρική νοσηρότητα της τάξης του
30-40% κινδυνεύουν µέσα στον
πρώτο χρόνο τα άτοµα που έχουν

βιώσει φυσικές καταστροφές, δηλώνει ο διδάκτωρ
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ψυχίατρος και επι-
στηµονικός συνεργάτης του Γενικού Ογκολογικού
Νοσοκοµείου Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι» Χρή-
στος Λιάπης

Ο κ. Λιάπης , µε αφορµή την πρόσφατη τρα-
γωδία στη Μάνδρα Αττικής  αναλύει τις ψυχοκοι-
νωνικές συνέπειες τέτοιων γεγονότων, επι-
σηµαίνοντας ότι η σωστή αντιµετώπιση τα πρώτα
24ωρα, µειώνει τον κίνδυνο για εµφάνιση µετατρ-
αυµατικού στρες µέσα στο εξάµηνο.

Επίσης αναφέρει ότι ο κίνδυνος εµφάνισης µετα-
τραυµατικού στρες στις γυναίκες είναι περίπου τριπ-
λάσιος µε πενταπλάσιος από ότι στους άνδρες, αλλά και τα παι-
διά είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα.

Αυξηµένος κίνδυνος να γίνουν χρόνιες οι διαταραχές
µετά το δεύτερο έτος

«Μελέτη που έχει δηµοσιευτεί στο Journal of Clinical
Psychiatry ανεβάζει στα άτοµα που έχουν υποστεί τέτοιου
είδους καταστροφές, την ψυχιατρική νοσηρότητα σε ποσοστά
της τάξης του 30-40% τον πρώτο χρόνο µετά το συµβάν. Κι
όταν λέµε ψυχιατρική νοσηρότητα εννοούµε το άτοµο να
εµφανίσει κάποια ψυχική διαταραχή, που το πιθανότερο είναι
να ανήκει στο φάσµα των αγχωδών διαταραχών, χωρίς να
αποκλείεται και η κατάθλιψη. Υπάρχει µάλιστα κίνδυνος µετά το
δεύτερο χρόνο η ψυχοπαθολογία αυτή να γίνει χρόνια», λέει ο
γιατρός.

Η κυριότερη όµως διαταραχή που εµφανίζεται σύµφωνα µε
τον κ. Λιάπη είναι η οξεία αντίδραση στο στρες, η οποία
παρουσιάζεται κυρίως τις πρώτες δύο τρεις ηµέρες. «Και τότε
χρειάζεται προσοχή γιατί αν παραµείνουν τα συµπτώµατα, -που

συνήθως είναι αϋπνία, άγχος και φόβος για επικείµενη επα
νάληψη του καταστροφικού συµβάντος,- αυξάνεται η πιθ-

ανότητα το πρώτο εξάµηνο να εµφανιστεί η λεγόµενη διαταρ-
αχή µετατραυµατικού στρες».

Έως και πενταπλάσιος ο κίνδυνος µετατραυµατικού
στρες στις γυναίκες

Τις πρώτες ηµέρες όπως λέει ο ψυχίατρος, είναι πολύ
σηµαντική η ενδυνάµωση των κοινωνικών ιστών και η
παρέµβαση της Πολιτείας υποστηρικτικά. 

«Τότε είναι άκρως σηµαντική η παρουσία ηµών, των
επαγγελµατιών ψυχικής υγείας, είτε ψυχιάτρων, είτε
ψυχολόγων ή κοινωνικών λειτουργών. Κάποια άτοµα µπορεί
να χρειάζονται ακόµη και φαρµακευτική αγχολυτική
υποστήριξη. Υπάρχουν µάλιστα µελέτες που αναφέρουν ότι η
χορήγηση ορισµένων φαρµάκων, µπορεί να προλάβει την
εκδήλωση µετατραυµατικού στρες. 

Κι εδώ είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι ο κίνδυνος
εµφάνισης µετατραυµατικού στρες στις γυναίκες είναι περίπου
τριπλάσιος µε πενταπλάσιος απ' ότι στους άνδρες».

Ιδιαιτέρως ευάλωτα και τα παιδιά
«Έχει διαπιστωθεί ότι ειδικά για τις πληµµύρες είναι

πολύ συνηθισµένο να εµφανίζεται µετατραυµατικό
στρες στα παιδιά που επέζησαν τέτοιων καταστροφ-
ικών γεγονότων και µάλιστα αυτό εξαρτάται από το
βαθµό έκθεσης του παιδιού στη φυσική καταστροφή,
αλλά και από τις αντιδράσεις της οικογένειας, και από
το πώς τα παιδιά τις προσέλαβαν. 

Σε αυτή την περίπτωση οι γονείς θα πρέπει µπρο-
στά στα παιδιά να διατηρούν την ψυχραιµία τους όσο
µεγάλες κι αν είναι οι απώλειες τους», επισηµαίνει ο
κ. Λιάπης

Τα στάδια του πένθους
O κοινωνικός ιστός υφίσταται ένα αποδοµητικό,

ουσιαστικά, πλήγµα µετά από τέτοιου είδους καταστρ-
οφές, αναφέρει ο κ. Λιάπης. «Χάθηκαν τόσες ζωές, σαφώς
υφίσταται πένθος, ωστόσο πένθος δεν είναι µόνο η απώλεια
ενός οικείου προσώπου, το πένθος διαχέεται σε όλες τις εκφ-
άνσεις της ζωής, όταν κάποιος έχει βιώσει τέτοιου είδους κατα-
στροφές», λέει και προσθέτει: «Υπάρχει πένθος για τις κανο-
νικότητες της ζωής, που χάνουν αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχει
πένθος για τις απώλειες περιουσιών και βεβαίως υπάρχει και ο
άµεσος κίνδυνος που έχουν βιώσει για την ίδια τους τη ζωή, ο
οποίος αφήνει το εντύπωµα του στον ψυχικό τους κόσµο, για
πολύ καιρό µετά την φυσική καταστροφή».

Στην αρχή υπάρχει η λεγόµενη περίοδος του «µετακατατα-
στροφικού µέλιτος» κι ο ψυχισµός πολλές φορές λειτουργεί
παράδοξα, σηµειώνει ο γιατρός και επισηµαίνει ότι «ενώ κάποι-
ος περιµένει να κυριαρχεί το άγχος ή ο θυµός την πρώτη εβδο-
µάδα, ο κόσµος µπορεί να εµφανίζεται αδιάφορος. 

Στο επόµενο στάδιο συνήθως εµφανίζεται έντονη οργή, η
οποία διοχετεύεται προς όλους και προς όλα. Κι εν συνεχεία
µπορεί να εµφανίζεται ένα γενικευµένο αίσθηµα αβοηθησίας,
να αισθάνεται ο κόσµος ότι είναι παρατηµένος, ότι τίποτα δεν
µπορεί να γίνει για να ξαναφτιάξει τη ζωή του».

Έως και πενταπλάσιος ο κίνδυνος µετατραυµατικού στρες στις γυναίκες

ΜΜεε  ψψυυχχιιααττρριικκήή  ννοοσσηηρρόόττηητταα  ττηηςς  ττάάξξηηςς  ττοουυ  3300--4400%%
κινδυνεύουν µέσα στον πρώτο χρόνο τα άτοµα που έχουν βιώσει φυσικές καταστροφές 

Αλληλεγγύη στους κατοίκους της Μάνδρας από 
το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού

Ανακοίνωση του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού για την παράδοση ειδών
πρώτης ανάγκης στους πληγέντες κατοίκους της Μάνδρας:

"Μετά την έκτακτη έκκληση που κάναµε µέσω του Facebook την προηγούµενη Παρασκευή και
την συγκλονιστική και άµεση ανταπόκριση των πολιτών που ξεπέρασε κάθε µας προσδοκία,
σήµερα οµάδα εθελοντών µας µε την βοήθεια 2 (!) µικρών φορτηγών ιδιωτικής εταιρείας παρά-
δωσε σε πολίτες της Μάνδρας τρόφιµα, βρεφικά γάλατα, ρούχα, κουβέρτες και παπλώµατα.

Κατά την παραµονή µας στη περιοχή της Μάνδρας µιλήσαµε µε κατοίκους οι οποίοι µία βδο-
µάδα µετά τη καταστροφή παλεύουν µέσα στις λάσπες προσπαθώντας να επαναφέρουν µια
στοιχειώδη κανονικότητα στη ζωή τους. Ο τρόµος από τη τραγωδία που έζησαν είναι έκδηλος σε
κάθε λέξη και σε κάθε τους βλέµµα.

Ο εθελοντής γιατρός µας Γιώργος Βήχας περιγράφει µια στιγµή που έζησε «Μέσα σε αυτή την
απερίγραπτη καταστροφή και την οδύνη, βλέπουµε δύο ανθρώπους, να καθαρίζουν ότι έχει απο-
µείνει από το κατεστραµµένο µαγαζί τους, το φωτογραφείο της περιοχής, µε πρόσωπα ήρεµα και
χαµογελαστά.  Η µόνη στιγµή που η γυναίκα δακρύζει είναι όταν αναφέρεται στη δυστυχία των
συµπολιτών της που έχασαν τους ανθρώπους τους λέγοντας, «πως µπορώ να στεναχωριέµαι για
τις υλικές ζηµιές όσο µεγάλες και αν είναι όταν δίπλα µου έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές; 

Και δεν είναι µόνο οι καταγεγραµµένοι νεκροί και
αγνοούµενοι, είναι και οι ξένοι που δούλευαν στα
χωράφια τριγύρω και δεν θα τους αναζητήσει
κανείς. Για όλους αυτούς κλαίω και όχι για το µαγαζί
µας που καταστράφηκε.» Καθώς ακούω τα λόγια
τους, λόγια γεµάτα καλοσύνη και σοφία, αισθάνοµαι
έναν απέραντο θαυµασµό και µια απέραντη ευγνω-
µοσύνη για το µάθηµα που µας δίνουν άθελα τους.
Μέσα στη καταστροφή, ανάµεσα στα ερείπια µιας
µεγάλης τραγωδίας, από το µεγαλείο κάποιων
ψυχών γεννιέται και πάλι η ελπίδα και η αισιοδοξία.»
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ΜΜηηχχααννιικκοοίί  --  σσπποουυδδαασσττέέςς  ττηηςς  ΕΕθθννιικκήήςς  ΣΣχχοολλήήςς  
∆∆..  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  σσυυννδδρράάµµοουυνν  γγιιαα  ττηηνν  
ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  ππλληηγγεειισσώώνν  ππεερριιοοχχώώνν  

Σ
την  αξιοποίηση των  µηχαν ικών  - σπουδαστών  της
Εθν ικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτο-
διοίκησης µε στόχο την  καλύτερη αν τιµετώπιση

των  σοβαρών  συν επειών  της τραγωδίας που έπληξε τη
∆υτική Αττική, προχωρά η Περιφέρεια Αττικής κατόπιν
συν εν ν όησης της Περιφερειάρχη, Ρέν ας ∆ούρου µε την
Πρόεδρο του ΕΚ∆∆Α, Ιφιγέν εια Καµτσίδου.

Συγκεκριµέν α, 14 µηχαν ικοί - σπουδαστές της Εθν ικής
Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης ζήτησαν  ν α
συν δράµουν  εθελον τικά στο έργο της Περιφέρειας Αττικής.
Στο πλαίσιο αυτό, ήδη δραστηριοποιούν ται υπό την  επο-
πτεία της ∆/ν σης Τεχν ικών  Έργων  Π.Ε. ∆υτικής Αττικής
και µε επικεφαλής τον  Αν τιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής.
Ειδικότερα, εν τάχθηκαν  πλήρως και µε καν ον ικό καθηµεριν ό ωράριο σε οµάδα µηχαν ικών  που έχει επιφορτισθεί µε τη στρ-
ατηγική διαχείρισης της επόµεν ης ηµέρας. Θα συµβάλλουν  έτσι στον  στρατηγικό σχεδιασµό αποκατάστασης των  πληγεισών
περιοχών  µε τη διαµόρφωση συγκεκριµέν ων  προτάσεων .

ΣΣυυλλλλέέγγοουυµµεε  ττρρόόφφιιµµαα,,  
µµεε  σσκκοοππόό  νναα
σσττηηρρίίξξοουυµµεε  ττοουυςς
ππλληηµµµµυυρροοππααθθεείίςς  
ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

Με πρωτοβουλία των µαθητών/τριών
και των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ 
και ΕΚ Άνω Λιοσίων συνεχίζουµε
σταθερά τις δράσεις αλληλεγγύης
συλλέγοντας τρόφιµα στο σχολείο 

µας ώστε να βοηθήσουµε τους 
συνανθρώπους µας 
που έχουν ανάγκη.

Σας καλούµε να βοηθήσετε για να
δείξουµε έµπρακτα την αλληλεγγύη
µας και τη στήριξή µας µε ό,τι ο καθέ-

νας µπορεί από το υστέρηµά του.
Σας παρακαλούµε για την προσφορά

σας ειδικότερα σε συσκευασµένα
τρόφιµα για κατανάλωση 

χωρίς µαγείρεµα (κονσέρβες, γάλα
µακράς διάρκειας, κρουασάν, 

φρυγανιές, κ.α.), ειδών υγιεινής,
σχολικών ειδών και κουβέρτες. 

Βοηθήστε µας για να βοηθήσουµε!
Περισσότερες πληροφορίες:

1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων,
Κωνσταντινουπόλεως 46, 

Άνω Λιόσια, τηλ. 2102484478

Οµηχανισµός Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρ-

ειας Αττικής, συνδράµοντας
τους πληγέντες ∆ήµους µε όλα
τα διαθέσιµα µέσα προκειµένου
να αντιµετωπιστούν τα προβ-
λήµατα που υφίστανται στον
εσωτερικό οικιστικό τους ιστό
καθώς και στο οδικό τους
δίκτυο έχει παραχωρήσει
µηχανήµατα διαφόρων τύπων
µε το προσωπικό τους . 
Αναλυτικά, τα µέσα που έχει
διαθέσει η Περιφέρεια Αττικής
για την αντιµετώπιση του κατα-
στροφικού φαινοµένου που
έπληξε τη ∆υτική Αττική, ανά
ηµέρα:

Τετάρτη 15-11-2017
4 αντλητικά
4 οχήµατα 4x4
10 µηχανήµατα έργου διαφόρων
τύπων
4 φορτηγά
1 γερανός
1 βυτιοφόρο

Πέµπτη 16-11-2017
6 αντλητικά
4 οχήµατα 4x4
17 µηχανήµατα έργου διαφόρων
τύπων
10 φορτηγά
5 γερανοφόρα και 1 πλατφόρµα 
για τη µεταφορά ΙΧ
1 βυτιοφόρο

Παρασκευή 17-11-2017
6 αντλητικά
3 οχήµατα 4x4
18 µηχανήµατα έργου διαφόρων
τύπων
6 φορτηγά
7 γερανοφόρα και 3 πλατφόρµες
για τη µεταφορά ΙΧ
1 αποφρακτικό

Σαββάτο 18-11-2017
24 µηχανήµατα έργου διαφόρων
τύπων
14 φορτηγά
7 γερανοφόρα και 3 πλατφόρµες
για τη µεταφορά ΙΧ
2 βυτιοφόρα
1 αποφρακτικό
2 γερανοφόρα και 1 πλατφόρµα για
τη µεταφορά ΙΧ

Κυριακή 19-11-2017
3 οχήµατα 4x4
4 αντλητικά
24 µηχανήµατα έργου διαφόρων
τύπων 14 φορτηγά
7 γερανοφόρα και 3 πλατφόρµες
για τη µεταφορά ΙΧ
2 βυτιοφόρα
1 αποφρακτικό
2 γερανοφόρα και 1 πλατφόρµα για
τη µεταφορά ΙΧ

∆ευτέρα 20-11-2017
2 οχήµατα 4x4
28 µηχανήµατα έργου διαφόρων

τύπων
23 φορτηγά
2 βυτιοφόρα

Τρίτη 21-11-2017
2 οχήµατα 4x4
28 µηχανήµατα έργου διαφόρων
τύπων
23 φορτηγά
2 βυτιοφόρα
1 αποφρακτικό

Τετάρτη 22-11-2017
2 οχήµατα 4x4
28 µηχανήµατα έργου διαφόρων
τύπων
23 φορτηγά
2 βυτιοφόρα

Πέµπτη 23-11-2017
3 οχήµατα 4x4
29 µηχανήµατα έργου διαφόρων
τύπων 
23 φορτηγά
2 βυτιοφόρα
2 γερανοφόρα και µία πλατφόρµα

Παρασκευή 24-11-2017 (µέχρι
αυτή την ώρα)
3 οχήµατα 4x4
29 µηχανήµατα έργου διαφόρων
τύπων
23 φορτηγά
2 βυτιοφόρα
2 γερανοφόρα και µία πλατφόρ-
µα.

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
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Το θέµα των πρόσφατων φυσικών καταστροφών και
ιδιαίτερα της φονικής πληµµύρας που έπληξε την Μάν-
δρα ∆υτικής Αττικής εξέτασαν κορυφαίοι επιστήµονες

που εργάζονται στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος
και της υγείας, οι οποίοι συµµετείχαν στο 7ο ετήσιο συνέδριο του
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Επιστηµόνων για την Κοινωνική και Περι-
βαλλοντική Ευθύνη (ENSSER) που πραγµατοποιήθηκε στην
Αθήνα το τριήµερο 22-24 Νοεµβρίου.

Oι επιστήµονες εξέφρασαν την συµπόνοια και την αλληλεγγύη
του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου στα θύµατα των πρόσφατων καταστρ-
οφικών πληµµυρών στην Ελλάδα και υπογράµµισαν την ανάγκη
να αναληφθεί κοινή δράση στην Ευρώπη, έτσι ώστε οι βλάβες
που προκαλούνται από τις ανθρώπινες παρεµβάσεις στο περι-
βάλλον να εξαλειφθούν και να αντικατασταθούν από δράσεις φιλι-
κές προς το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Συζήτησαν ακόµη για τους παράγοντες που επαύξησαν τη
σφοδρότητα της καταστροφικής πληµµύρας, µε ιδιαίτερη έµφαση
στο φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής που διαπιστώνεται ολοέ-
να και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια. Επίσης, αναφέρθηκαν σε
παρόµοια φαινόµενα που έχουν παρατηρηθεί σε άλλα µέρη στον
κόσµο και οφείλονται στους ίδιους κοινούς παράγοντες.

Η Ελλάδα, όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους, είναι ένα
από τα µέρη που επηρεάζονται περισσότερο από την επίδραση
της κλιµατικής αλλαγής. Όπως επισηµαίνου, είναι προφανές ότι
στην κλιµατική αλλαγή περιλαµβάνονται και τα ακραία καιρικά

φαινόµενα που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, όπως ο
καύσωνας και η ξηρασία, τα οποία συνοδεύονται από έντονες
βροχοπτώσεις και καταστροφικές πληµµύρες.

Η Ελλάδα, σηµειώνουν, µόλις βίωσε µια τέτοια αλληλουχία
γεγονότων. Παρατηρούν ότι η καταστροφική πληµµύρα ήταν το
επακόλουθο ακραίων θερµοκρασιών το περυσινό και εφετινό
καλοκαίρι, µε θερµοκρασίες πάνω από 40 βαθµούς Κελσίου
καθώς και της έντονης ξηρασίας. 

Όπως προσθέτουν, αυτό δεν κόστισε µόνο σε ανθρώπινες
ζωές αλλά κατέστρεψε και διατάραξε τις ζωές πολλών ακόµη
συνανθρώπων µας.

Ένα γεγονός όπως η πρόσφατη πληµµύρα στην Ελλάδα,
τονίζουν, δεν µπορεί να αποκαλείται «φυσική καταστροφή» και να
παραγνωρίζονται οι ανθρωπογενείς αιτίες που επιδεινώνουν
τέτοια φαινόµενα. Για παράδειγµα, όπως συµπληρώνουν, η επι-
στήµη παρέχει αρκετά στοιχεία που αµφισβητούν το κυρίαρχο
µοντέλο βιοµηχανικής γεωργίας που βασίζεται στη χρήση
χηµικών και την µονοκαλλιέργεια. Υπάρχουν πολλές ανε-
πιθύµητες επιπτώσεις που οφείλονται στην εντατική εφαρµογή
αυτού του µοντέλου, από την διάβρωση του εδάφους που επι-
δεινώνει τις πληµµύρες έως την εξάπλωση της χρήσης φυτοφα-
ρµάκων που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές και πολλές
φορές ευθύνονται και για καρκινογενέσεις. Αυτές οι δυσµενείς επι-
πτώσεις παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά από ανεξάρτητους
επιστήµονες, όµως αργότερα έγιναν αποδεκτές και από επίσηµο-
υς επιστηµονικούς φορείς.

Ειδικότερα, τα θέµατα αυτά αποτέλεσαν το αντικείµενο ηµε-
ρίδας µε τίτλο «Γεωργία και Υγεία – Το «πρασίνισµα» της
Ευρώπης και οι ευκαιρίες για την Ελλάδα», την οποία διοργάνω-
σαν από κοινού στην Αθήνα το Μαργιολοπούλειο Καναγκίνειο
Ίδρυµα για τις Περιβαλλοντικές Επιστήµες µαζί µε το Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο Επιστηµόνων για την Κοινωνική και Περιβαλλοντική Υπε-
υθυνότητα (ENSSER) στις 24 Νοεµβρίου.

Όπως τονίζει η Angelika Hilbeck, ιδρυτικό µέλος του ∆ικτύου
και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, «το ευρωπαϊκό δίκτυο
ENSSER είναι µια πολύ-επιστηµονική, µη-κερδοσκοπική οργά-
νωση, στην οποία συµµετέχουν επιστήµονες που εργάζονται για
την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος στους τοµείς του περ-
ιβάλλοντος και της υγείας, σε µία περίοδο κατά την οποία παρατ-
ηρούµε ότι η επιστήµη έχει κάνει βήµατα πίσω µπροστά στα ιδιω-
τικά συµφέροντα που κυριαρχούν στην αγροτική παραγωγή και
στη χρήση χηµικών και φυτοφαρµάκων». 

Το ENSSER, συνεχίζει η κ. Hilbeck, ιδρύθηκε το 2009 και ο
ρόλος του είναι να στηρίζει µελέτες και να παρέχει επιστηµονικά
στοιχεία προκειµένου να ενηµερώνονται οι φορείς χάραξης πολι-
τικής και να ασκείται πίεση στις ρυθµιστικές αρχές να εγκατα-
λείψουν κανονισµούς που προωθούν και ανέχονται την µόλυνση
του περιβάλλοντος και των οργανισµών µας.

Το ENSSER παρέχει, επίσης, στην Ε.Ε. και στα κράτη µέλη
της, επιστηµονικά στοιχεία που τονίζουν την ευθύνη που έχουν να
σχεδιάζουν πολιτικές που µετριάζουν την κλιµατική αλλαγή και
ανταµείβουν πρακτικές χρήσης γης, συµπεριλαµβανοµένων
αγροτικών πολιτικών που: (1) αποκαθιστούν την ποιότητα του
εδάφους, όπως η αγρο-οικολογία, (2) προστατεύουν την ακεραι-
ότητα των εναποµεινάντων οικοσυστηµάτων, όπως η οικολογική
αποκατάσταση των λεκανών απορροής, (3) αυξάνουν την ανθ-
εκτικότητα σε ακραία καιρικά φαινόµενα. 

Όπως επισηµαίνει το ∆ίκτυο ENSSER η Ελλάδα έχει µία εξαι-
ρετική ευκαιρία: Να υιοθετήσει πολιτικές για µελλοντικά ασφαλή
οικολογικά γεωργικά συστήµατα, καθώς δεν έχει ακόµη εκβιοµ-
ηχανίσει σε µεγάλο εύρος την γεωργία της όπως έχει συµβεί σε
άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. 

Σε αυτόν τον τοµέα, κρίσιµη είναι µία πανευρωπαϊκή υπο-
στήριξη για την ενσωµάτωση αειφόρων γεωργικών πολιτικών
στην επικείµενη µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,
καταλήγει το δίκτυο ENSSER.

 7ο Συνέδριο Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Επιστηµόνων για την  
 Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ευθύνη
ΕΕππίί  ττάάππηηττοοςς  οοιι  ππλληηµµµµύύρρεεςς  σσττηη  δδυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή
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ΜΙΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙIΜΙΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙI
ΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΖΖΕΕΜΜΙΙΛΛ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΑΑΝΝ!!

Μια υπέροχη βραδιά απόλαυσαν τη ∆ευτέρα
20/11 στο "Παλατάκι" Χαϊδαρίου, όσοι παρα-
βρέθηκαν στην παρουσίαση του έργου του

συγγραφέα αγωνιστή και δηµοσιογράφου, Τζεµίλ
Τουράν.Για τον συγγραφέα και το έργο του µίλησε ο
δηµοσιογράφος Γιώργος Σταµατόπουλος  και χαιρέτησε
ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου, Μιχάλης Σελέκος.  

Στην ερµηνεία κειµένων συµµετείχαν οι ηθοποιοί Κερ-
ασία Σαµαρά και  Βαγγέλης Βαζάκας, µε τα αποσπάσµα-
τα που διάβασαν από τα έργα του συγγραφέα. Τις αφη-
γήσεις τους συνόδευαν µουσικά η Αναστασία Μιχαλο-
πούλου στη φωνή,  µε τη συνοδεία των ∆ηµήτρη Μιχαλό-
πουλου στο Ούτι, Τρύφωνα Παπαϊωάννου στο Κλαρίνο
και Ηρούς Μηλιώνη στα Κρουστά έντυσαν µε επίκαιρα
τραγούδια την παρουσίαση.

Ο ίδιος ο συγγραφέας αναφερόµενος στην εκδήλωση,
σε ευχαριστήρια επιστολή του προς το ∆ήµο, λέει: 

«Σας ευχαριστώ όλους για τη µαγευτική βραδιά που µου προσφέρατε. Τον Γιώργο
Σταµατόπουλο, που η οµιλία του ακτινογράφησε όλο το έργο µου, χωρίς ωραιοποιήσεις
και λογοτεχνικούς επαίνους, αλλά αναζητώντας τη βαθύτερη αλήθεια και σκοπό πίσω 

από κάθε αράδα. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη Βαζάκα που µε τη στεντόρεια φωνή του
άκουγα τις κραυγές µου. Την Κερασία Σαµαρά όχι µόνο για την εξαίσια απαγγελία της,
αλλά για το δάκρυ της όταν διάβαζε για τα δεινά των Κούρδων και για τη µελωδική φωνή
της όταν τραγουδούσε σµυρναίικα – µια ευχάριστη έκπληξη για όλους µας. Την Ανα-
στασία Μιχαλοπούλου, τη γλυκιά µου Σωσώ, που η φωνή της λες και κουβαλάει όλους
τους καηµούς της Ανατολής.  Την Ηρώ Μηλιώνη που το µπεντίρ στα χέρια της έµοιαζε
µε ρυθµικό φεγγάρι. Τον Τρύφωνα Παπαϊωάννου που κατάφερε να κάνει το κλαρίνο του
να κλαίει για όλα αυτά τα «πέτρινα χρόνια» των Κούρδων. Και τον ∆άσκαλο αυτών -και
πολλών άλλων- παιδιών, τον ∆ηµήτρη Μιχαλόπουλο, που µε το ούτι του έδειχνε τους
δρόµουςI. I Και κυρίως ευχαριστώ όλους εσάς τους φίλους µου που χωρίς την παρ-
ουσία σας ίσως να µην είχε νόηµα η βραδιά. Σας ευχαριστώ γιατί ήσασταν εκεί, γιατί
είσαστε πάντα εδώ, κοντά µου και µε κάνετε να ελπίζω.»

Συνεχίζεται ο αγώνας προσφοράς στη Μάνδρα
από την οικογένεια του Ολυµπιακού

ΟΟλυµπιακός στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα
στους πληµµυροπαθείς της περιοχής, αναφέρει σε σχετι-
κή ανακοίνωση ο Σύλλογος .

Την Τρίτη 21 Νοεµβρίου , για πέµπτη ηµέρα, η ερυθρόλευκη οικογένεια
συνεχίσει να προσφέρε στους δοκιµαζόµενους πολίτες της Μάνδρας . Ο
Ολυµπιακός είναι παρών, στη Μάνδρα και συνεχίζει να συνδράµει στην προ-
σπάθεια που γίνεται επί τόπου, για να σώσουν οι κάτοικοι της Μάνδρας, το βιός
τους.

Τα µηχανήµατα που έχει διαθέσει ο Ολυµπιακός, bobcat, φορτηγά, υδροφόρ-
ες, συνέχισαν να δουλεύουν και σήµερα πυρετωδώς, καθαρίζοντας σπίτια,
αυλές, πεζοδρόµια, δρόµους και προαύλια σε εκκλησίες, σχολεία, όπου υπάρχει
ανάγκη, από τις λάσπες, τις οποίες έφεραν οι φονικές πληµµύρες.

Ωστόσο, η προσφορά του Ολυµπιακού δεν σταµατά εκεί. 
Σε συνεργασία µε το ∆ηµαρχείο και τη ∆ήµαρχο Μάνδρας-Ειδ-

υλλίας, κα. Ιωάννα Κριεκούκη, γίνεται µία καταγραφή των αναγ-
κών και ο Θρύλος προσφέρει και υλικά αγαθά. 

Φτυάρια και κουβάδες, σκούπες, αλλά και είδη ιµατισµού,
ικανά να κρατήσουν στεγνούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δίνουν
τη «µάχη» τους µέσα στις λάσπες, είναι στη... ηµερησία διάταξη
προσφοράς. 

Προσφορά, η οποία δεν σταµατά. Όπως προαναφέραµε, πάν-
τοτε σε συνεννόηση µε τη ∆ήµαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας, τον
Αντιδήµαρχο κ. Περικλή Ρόκα και τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,
Βασίλη Κώνστα και Ιωάννη Παπανικολάου, ο Ολυµπιακός θα
συνεχίσει να είναι παρών και να βοηθά, ουσιαστικά και όχι µε
λόγια, εκεί όπου υπάρχει πραγµατική ανάγκη!
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Ο ΦΟΒΟΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
Στην Ελλάδα εκτιµάται 
πως οι βιασµοί ξεπερνούν
τους 4.500 το χρόνο

Στην Ελλάδα εκτιµάται πως οι βιασµοί ξεπερνούν
τους 4.500 το χρόνο. Ωστόσο, ένα µικρό µόνο
ποσοστό βιασµών καταγγέλλεται στις Αρχές, ενώ

στη χώρα µας έχουµε έναν από τους χαµηλότερους δείκτες
καταγεγραµµένων βιασµών στην Ευρώπη. 

Συγκεκριµένα, τα τελευταία χρόνια δηλώνονται στις
αρχές µόλις 200 βιασµοί το χρόνο, όταν στη Σουηδία -µία
χώρα µε αντίστοιχο πληθυσµό- δηλώνονται περίπου 5.500
βιασµοί σε ετήσια βάση. 

Τα παραπάνω αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της
Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρίας Γρηγόρης Λέων, µε

αφορµή την 25η Νοεµβρίου Παγκόσµια Ηµέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Για ποιο λόγο όµως οι
βιασµοί οι οποίοι καταγγέλλονται στην αστυνοµία είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που πραγµατικά συµβαίνουν στη
χώρα µας;

Όπως εξηγεί ο κ. Λέων, «ένας βασικός λόγος είναι ότι τα θύµατα πολλές φορές είτε φοβούνται είτε εξαρτώνται οικο-
νοµικά ή εργασιακά από τον δράστη, ενώ κάποια θύµατα πιστεύουν ότι το να καταγγείλουν την πράξη θα είναι µία
επιπλέον ταλαιπωρία γι΄ αυτά και πιθανά δεν θα δικαιωθούν».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρίας σηµειώνει επίσης ότι «ένας εξίσου σηµαντικός λόγος είναι η
ανυπαρξία ιατροδικαστικών δοµών σε πάρα πολλούς νοµούς της Ελλάδας, γεγονός που σηµαίνει ότι αν, για παρά-
δειγµα, µία γυναίκα υποστεί βιασµό σε ένα νοµό όπου δεν υπάρχει ιατροδικαστής, θα πρέπει να υποστεί και την ταλαι-
πωρία του ταξιδιού προς την πλησιέστερη δοµή» και προσθέτει πως «πιθανά σε αυτή την περίπτωση το θύµα θα
αποθαρρυνθεί ακόµη περισσότερο».

Τι πρέπει να κάνει το θύµα ενός βιασµού;

Σύµφωνα µε τον κ. Λέων, «το βασικό που πρέπει να γνωρίζει το θύµα ενός βιασµού είναι ότι ο χρόνος λειτουργεί
εις βάρος τής πιστοποίησης του βιασµού. Με άλλα λόγια το θύµα πρέπει να ενεργήσει άµεσα και οπωσδήποτε να εξε-
ταστεί από έναν ιατροδικαστή το συντοµότερο δυνατό.

«Το πρώτο που πρέπει να κάνει το θύµα του βιασµού είναι να προσέλθει στο πλησιέστερο αστυνοµικό τµήµα και να
υποβάλει µήνυση, ζητώντας παράλληλα άµεση ιατροδικαστική εξέταση. Στη συνέχεια θα πρέπει να προσέλθει στην
ιατροδικαστική δοµή χωρίς να έχει πραγµατοποιήσει λουτρό και αν είναι δυνατόν να έχει αφαιρέσει ρούχα και εσώρ-
ουχα και να τα έχει τοποθετήσει σε έναν καθαρό σάκο. Και οι δύο κινήσεις -το να µην κάνει µπάνιο αλλά και να διατ-
ηρήσει τα ρούχα- γίνονται µε σκοπό να είναι δυνατή η ανίχνευση γενετικού υλικού του δράστη. Αυτός είναι και ο
βασικότερος λόγος που πρέπει η πρόσβαση να γίνεται το ανώτερο εντός 72 ωρών, καθώς πέρα από αυτό το χρονικό
όριο είναι σχεδόν αδύνατη η ανίχνευση γενετικού υλικού του δράστη στο σώµα του θύµατος» τονίζει ο κ. Λέων.

Σύµφωνα µε τον κ. Λέων, «αν το θύµα του βιασµού κινηθεί έγκαιρα και σωστά, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα καταφ-
έρει να δικαιωθεί και στη δικαστική διαδικασία».

Χρήσιµες συµβουλές

«Σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε να πούµε ότι υπάρχουν οδηγίες πλήρους αποφυγής ενός βιασµού, εντούτοις
µπορούµε να συµβουλεύσουµε τους πολίτες να αποφεύγουν τα αποµονωµένα µέρη και τα πάρκα, ειδικά τις βραδινές
ώρες» επισηµαίνει ο κ. Λέων και προσθέτει πως «εάν κάποιος χαθεί, θα πρέπει να βαδίζει µε αποφασιστικότητα, να
έχει το κινητό του φορτισµένο και να αποφεύγει να µιλάει µε αγνώστους.

Επίσης, όσες αθλούνται υπαίθρια καλό είναι µην έχουν ακουστικά µε µουσική στα αυτιά τους για να είναι σε εγρή-
γορση και να έχουν πλήρη αντίληψη του περίγυρού τους. 

Και φυσικά όσες είναι µόνες τους, δεν πρέπει να δίνουν το στίγµα τους διαµέσου των social media, λέγοντας, για
παράδειγµα, «τρέχω αυτή τη στιγµή στο τάδε πάρκο» και να µην χρησιµοποιούν applications που καταγράφουν πλήρ-
ως το στίγµα τους.

Σχετικά µε τον κίνδυνο σε κοινωνικές εκδηλώσεις, αυτός µειώνεται όταν βρίσκονται µε φίλους ή είναι συνεχώς µε την
παρέα τους. Ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Λέων, δεν θα πρέπει να αφήνουν το ποτό που πίνουν και να µη δέχονται ποτά
από ξένους ή από άτοµα που µόλις έχουν γνωρίσει».

Αδιανόητη τραγωδία στη Νέα Σµύρνη
Σοκάρουν τα σηµειώµατα του 43χρονου 
που πήρε στον θάνατο τα 2 παιδιά του
Σοκ προκαλεί η οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη

Νέα Σµύρνη νωρίς το πρωί του Σαββάτου, όταν πατέρας έβαλε
τέλος στη ζωή του παίρνοντας µαζί του στον θάνατο τα δύο ανή-
λικα παιδιά του.

Ο 43χρονος άνδρας, ο οποίος ήταν υπαξιωµατικός της Πολε-
µικής Αεροπορίας και υπηρετούσε στην 21η Μοίρα Κατευθυνο-
µένων Βληµάτων, τα ξηµερώµατα της Παρασκευής προς Σάβ-
βατο έγραψε στον τοίχο του σπιτιού τη φράση «σας βαρέθηκα
όλους» και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαµέρισµα, αφού
πρώτα είχε κλείσει όλες τις πόρτες.

Σύµφωνα µε γνωστούς και φίλους του, το τελευταίο διάστηµα
εµφανιζόταν βασανισµένος. Όπως λένε ο λόγος ήταν, ο δικα-
στικός Γολγοθάς της αντιδικίας µε την πρώην γυναίκα του. 

Σύµφωνα µε τις έως τώρα πληροφορίες, ο 43χρονος ∆ηµήτρ-
ης Σκουτέλης, αντιµετώπιζε οικογενειακά προβλήµατα, καθώς
εδώ και τρία χρόνια ήταν χωρισµένος µε την γυναίκα του και
έβλεπε τα παιδιά του όποτε του επιτρεπόταν.

«Στο word στο κινητό µου και στο tablet µου, θα βρείτε το
σηµείωµα που άφησα. Να αναλάβει την υπόθεση η κ. Νικολούλη
στον Alpha γιατί είµαι σίγουρος πως η Πολιτεία και η ΕΛΑΣ δεν
θα κάνουν ούτε τα µισά από αυτά που αναφέρω. Αν υπάρχει
Κράτος τώρα θα φανεί. Αλλιώς και αυτή η κυβέρνηση θα
φανείI», υπογραµµίζει σε ένα δεύτερο σηµείωµά του ο 43χρο-
νος παιδοκτόνος και αυτό κολληµένο στον τοίχο.

Σύµφωνα µε πληροφορίες από το στενό του περιβάλλον, ο
∆ηµήτρης είχε υπερβολική αγάπη στα παιδιά του και δεν µπορ-
ούσε να φανταστεί να µένει µακριά τους, είχε χωρίσει εδώ και τρία
χρόνια και τον τελευταίο χρόνο είχε µετακοµίσει στην οδό Κοραή
21. «Πριν βιαστείτε να κρίνετε, πρώτα να µάθετε την αλήθεια,
υπάρχει δικαιοσύνη ή όχι σε αυτό το Κράτος;» αναρωτιέται σε
ένα άλλο τοιχοκολληµένο σηµείωµα. 

Τα δυο µικρά παιδιά του, ήταν δίδυµα οκτώ ετών και είχαν
ιδιαίτερη αδυναµία στον πατέρα τους καθώς εκείνος δεν τους
χαλούσε ποτέ χατίρι ενώ τακτικά τα έβγαζε βόλτες για παιχνίδι,
τόσο στην κεντρική πλατεία της Νέας Σµύρνης, όσο και στο
Άλσος. 

«Αυτός ο άνθρωπος βγάζει µαύρα 30.000 ευρώ το χρόνο,
µαύρα. Ένσηµα σε υπαλλήλους του δεν κόλλησε σχεδόν ποτέ!
Πως γίνετε αυτό, µε µια δουλειά που επιβάλλει τουλάχιστον δύο
άτοµα αν όχι τρία; Το ΙΚΑ τι θα κάνει για αυτό; Γιατί συνεχίζει να
δουλεύει µαύρα; Να παίρνει σύνταξη και κάποιος άλλος που είναι
νόµιµος να πεινάει;» έγραψε λίγο πριν πραγµατοποιήσει την
αρρωστηµένη πράξη του. 

«Όλα µου τα πράγµατα, τα άφησα σε φτωχογειτονιές της Αθή-
νας και του Πειραιά. Στους δρόµους. Το Κράτος τι θα κάνει για όλα
αυτά που αναφέρω; Στις σηµειώσεις που άφησα; ∆εν πρέπει
κάποιοι επιτέλους να τιµωρηθούν παραδειγµατικά;», έγραφε στο
τελευταίο του σηµείωµα.

48
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Μ
ε µια εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα ∆ιάλεξη
συνεχίζει, κι αυτή τη

∆ευτέρα, 27 Νοεµβρίου 2017, ο
επιτυχηµένος θεσµός, µόρφωσης,
γνώσης, πολιτισµού, εθνικής και
κοινωνικής αυτογνωσίας, «Ανοιχτό
Πανεπιστήµιο» του ∆ήµου
Ασπροπύργου. Στο βήµα του, στις
19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
του Πνευµατικού Κέντρου (“∆.
Καλλιέρης”), θα βρεθεί ο
∆ηµοσιογράφος της Εφηµερίδας
«∆ηµοκρατία», Συγγραφέας, κ.
Παναγιώτης Λιάκος, ο οποίος θα
προσεγγίσει το θέµα: «Η
ξενοδουλεία, είναι η ρίζα του
κακού!...»

O κ. Παναγιώτης Λιάκος είναι
δηµοσιογράφος. Γεννήθηκε στην
Αθήνα. Μεγάλωσε στον Πειραιά.
Ξεκίνησε την ενασχόλησή του µε τα
ΜΜΕ αρθρογραφώντας σε
περιοδικά για ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές (PC Zone). 

Είναι ο ιδρυτής και ο βασικός 
συντελεστής της ραδιοφωνικής

εκποµπής «Οι Αδιάβροχοι». Έχει
διατελέσει διευθυντής της ελληνι-
κής έκδοσης του διεθνούς επι-
στηµονικού και ταξιδιωτικού περιο-
δικού «GEO». Αυτή την περίοδο 

είναι πολιτικός συντάκτης στην
εφηµερίδα «∆ηµοκρατία» και παρ-
ουσιαστής της εκποµπής ¨Τρίτη
Άποψη¨, στη διαδικτυακή τηλεόρα-
ση ¨Estia Tv¨. 

Μέχρι σήµερα, έχει συγγράψει
και κυκλοφορήσει τρία βιβλία. Το
πρώτο τιτλοφορείται «Ελευθερία.
Κείµενα για τον Ελληνικό τρόπο»
και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 

¨Νέα Θέσις¨. Το δεύτερο είναι «Οι
Προφητείες των Αγίων της Ορθο-
δοξίας, για την Ευρώπη, την Ελλά-
δα και τον κόσµο» και κυκλοφόρη-
σε από τις Εκδόσεις ¨∆ηµοκρατικός
Τύπος¨. 

Το πιο πρόσφατο έργο του κ.
Παναγιώτη Λιάκου, είναι το σατιρ-
ικό µυθιστόρηµα µε τίτλο, «Εµείς οι
δύο», πού διατίθεται από τις Εκδό-
σεις ¨Πελασγός¨. 

Το ιστολόγιο του Παναγιώτη Λιά-
κου, βρίσκεται στην ηλεκτρονική
δ ι ε ύ θ υ ν σ η :
http://adiavroxoi.blogspot.com .

∆∆ΙΙΑΑΛΛΕΕΞΞΗΗ  ––  ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ,,  ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΑΑ
ΑΑ∆∆ΙΙΕΕΞΞΟΟ∆∆ΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΗΗΣΣ    ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ

««ΗΗ  ξξεεννοοδδοουυλλεείίαα,,  εείίννααιι  ηη  ρρίίζζαα  ττοουυ  κκαακκοούύ!!......»»

••  ΣΣήήµµεερραα  σσττιιςς  1199::3300,,  σσττοο  ΠΠννεευυµµααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  
ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Συνεχιζεται από τη σελ. 2

Σύµφωνα µε  πληροφορί ες της «Καθηµερι -
νής», το βασι κό σενάριο που εξετάζεται  ε ί ναι
να δοθε ί  στους φοι τητές η δυνατότητα να
πάρουν πτυχίο πανεπιστηµίου, αφού προη-
γουµένως εξετασθούν σε  επιπλέον µαθήµα-
τα. 

Η λύση αυτή κι νε ί ται  στη φι λοσοφία των
πρακτι κών του ∆ΟΑΤ ΑΠ, που κρί νε ι  την
ακαδηµαϊ κή ισοτι µί α των πτυχίων. Τ η διαδι -
κασία µετάβασης από το πτυχίο του... Τ ΕΙ σε
πανεπι στηµί ου δ ι ευκολύνε ι  η δ ι άρθρωση
των προγραµµάτων σπουδών των τµηµάτων
Τ ΕΙ που αντιστοι χούν σε  240 ακαδηµαϊ κές
µονάδες, καθώς ε ί ναι  τετραετούς φοί τησης.
Επίσης, θα υπάρξε ι  µέριµνα γι α τους φοι τ-
ητές που ήδη φοι τούν στα δύο ι δρύµατα, γι α
τη διασφάλιση των επαγγελµατι κών δι καιω-
µάτων τους.

Από την άλλη, υπάρχουν και διαµαρτυρίες του
προσωπικού για τη µετάβασή του από το ΤΕΙ στο
πανεπιστήµιο. 

Χαρακτηριστικά, ο σύλλογος διδασκόντων του
ΤΕΙ Πειραιά σε ψήφισµά του δηλώνει πως στο
υπό ίδρυση πανεπιστήµιο θεωρεί, µεταξύ άλλων,
«αδιαπραγµάτευτη την αυτοδίκαιη ένταξη όλων των
µελών ∆ΕΠ των δύο ιδρυµάτων στο υπό ίδρυση
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής.

Οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια περί δήθεν
επαναξιολόγησης των µελών διδακτικού και ερευ-
νητικού προσωπικού (∆ΕΠ) είναι βέβαιο ότι θα
δηµιουργήσει προβλήµατα, δεδοµένου ότι τα
µέλη ∆ΕΠ των ΤΕΙ έχουν ήδη αξιολογηθεί το
2001».



12-θριάσιο ∆ευτέρα 27 Νοεµβρίου 2017 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΡΡΟΟΥΥΧΧΙΙΣΣΜΜΟΟ  
ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  εεκκφφρράάζζεειι  ττηηνν  ττεερράάσσττιιαα  εευυγγννωωµµοοσσύύννηη  ππρροοςς
όόλλοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννττααππόόκκρριισσηη  κκααιι  ττηη  ββοοήήθθεειιάά  ττοουυςς  σσττιιςς  ππρρωωττόόγγννωωρρεεςς  κκααιι

δδύύσσκκοολλεεςς  σσττιιγγµµέέςς  πποουυ  ππεερρννάάεειι  οο  ττόόπποοςς  µµααςς..  
ΩΩσσττόόσσοο,,  εεππεειιδδήή  ππααρρααττηηρρήήθθηηκκεε  ττοο  φφααιιννόόµµεεννοο  νναα  ααπποοσσττέέλλλλοοννττααιι  ρροούύχχαα  

αακκααττάάλλλληηλλαα  γγιιαα  έέννδδυυσσηη  ππααρραακκααλλοούύµµεε  ηη  ββοοήήθθεειιαα  σσεε  ρροουυχχιισσµµόό  νναα  ααφφοορράά  µµόόννοο
κκααιιννοούύρργγιιαα  ρροούύχχαα..  ΕΕίίννααιι  ππρροοττιιµµόόττεερροο  νναα  δδιιααττίίθθεεννττααιι  σσττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  πποουυ

εεππλλήήγγηησσαανν  µµιικκρρόόττεερρηη  πποοσσόόττηητταα  χχρρήήσσιιµµωωνν  ρροούύχχωωνν  ππααρράά  όόλλαα  εεκκεείίνναα  πποουυ  δδεενν
εεξξυυππηηρρεεττοούύνν  κκααµµίίαα  ααννάάγγκκηη  έέννδδυυσσηηςς..  ΕΕυυχχααρριισσττοούύµµεε  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααννόόηησσηη..    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Γραµµατεία Περιφ ερειακού
Συµβουλίου                                             

Ταχ. ∆/ν ση: Λεωφ . Συγγρού
15- 17

Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534
Φαξ: 213 2063533 
E-mail:  ssona@patt.gov .gr                             
Αθήν α,    24-11-2017                                                            
Aρ. Πρωτ.: 245558

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
της µε αριθµ.οικ.1649/45 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
∆/νση Περιβαλλοντικού και Χωρι-
κού Σχεδιασµού της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Αττικής µε το µε
αρ. πρωτ. 94378/5120/17  έγγρ-
αφο το τεχνικό υπόµνηµα τροπο-
ποίησης- συµπλήρωσης ΑΕΠΟ
µε:

Α) τίτλο δραστηριότητας:
«Εγκατάσταση χυτηρίου αλο-
υµινίου και κραµάτων αλουµινίου

από σκραπ αλουµινίου και υπο-
λείµµατα αλουµινίου», υποκατ-
ηγορία: Α2, οµάδα: 9η και α/α:
148 (Παραγωγή αλουµινίου µε
ηλεκτρολυτικό εξευγενισµό
αποβλήτων αυτού, Παραγωγή
κραµάτων αλουµινίου, Τήξη-
χύτευση εµπορικώς καθαρού
αλουµινίου ή σκραπ αλουµινίου)

Β) θέση δραστηριότητας: θέση
Τζαβερδέλλα, ∆Ε ‘Ανω Λιοσίων,
στο ∆ήµο Φυλής, στην Π.Ε. ∆υτι-
κής Αττικής,  Περιφέρειας Αττι-
κής.

Γ) φορέα δραστηριότητας:
‘’ΧΡ. ΜΗΛΕΣΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.’’

∆) αρµόδια για τη δραστηριότ-
ητα περιβαλλοντική αρχή τη
∆/νση Περιβαλλοντικού και Χωρι-
κού Σχεδιασµού της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Αττικής

Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περ-
ιφέρειας Αττικής για την παροχή
σχετικών περιβαλλοντικών πληρ-
οφοριών, στην οποία  καλείται το
κοινό να ενηµερωθεί, τη ∆/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττι-
κής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα,
υποδοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρ-
ασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-
6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που
ανανεώνεται την Φ.2296/2255/13

Ζ) εφηµερίδα δηµοσίευσης την
«Επικαιρότητα» και l ink
δηµοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Α∆Α: 6Υ2Ρ469ΗΞ∆-ΡΙΣ

Ελευσίνα, 24/11/2017
Α.Π : 8090

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ µε Συνοπτικό ∆ιαγωνι-
σµό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.)
προκηρύσσει δηµόσιο συνοπτικό
διαγωνισµό για την ανάθεση
εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο:
«Επικαιροποίηση – Αναµόρφωση
Γενικού Προγραµµατικού Σχεδίου
(MASTER PLAN) Λιµένα Ελευσίνας
2014-2018» µε προεκτιµώµενη
αµοιβή: 59.548,50 € (πλέον Φ.Π.Α.
24% ), η οποία περιλαµβάνει τις
προεκτιµώµενες αµοιβές των
παρακάτω επιµέρους κατηγοριών
µελετών:

32.481,00 € για µελέτη
κατηγορίας 01 (Χωροταξικές και
Ρυθµιστικές Μελέτες)

27.067,50 €  για µελέτη
κατηγορίας 02 (Πολεοδοµικές και
Ρυµοτοµικές Μελέτες)

Η µελέτη έχει ενταχθεί στον
προϋπολογισµό του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και
η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από
Πιστώσεις του προϋπολογισµού του
Ο.Λ.Ε. Α.Ε. οικονοµικού έτους 2017
& 2018 υπό τον Κ.Α. 16.19.00.004
µε τίτλο: «Επικαιρ. - Αναθεώρηση
MASTER PLAN» και υπόκειται στις
νόµιµες κρατήσεις, περιλαµβανοµένης
της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ
των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4

παρ. 3 του Ν 4013/2011.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης από τις 24-11-2017  στην
ιστοσελίδα http://www.life-ole.gr.

Για την παραλαβή των εγγράφων
της σύµβασης, οι ενδιαφερόµενοι
καταβάλλουν τη δαπάνη
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται
σε 5 ΕΥΡΩ. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
ακόµα, να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύµβασης στα
γραφεία του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών
µε δαπάνες και φροντίδα τους. Το
Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς
παραλαµβάνεται είτε ηλεκτρονικά
(αποστολή e-mail), είτε από τα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας έως
και µια ηµέρα πριν το διαγωνισµό.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2105543755, αρµόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία: Οικονοµοπούλου
Ανθή (e-mail : grammatia@olesa.gr )

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στις
07/12/2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10:30 π.µ. (καταληκτική ηµεροµηνία
κατάθεσης και παραλαβής των προ-
σφορών στα γραφεία του ΟΛΕ Α.Ε.
που στεγάζονται επί της οδού Κανελ-
λοπούλου 6 Ελευσίνα 19200).

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσι-
κά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται στην
εκπόνηση µελετών των κατηγοριών:

στην κατηγορία µελέτης 1, πτυχία
τάξεων Α και άνω

στην κατηγορία µελέτης 2, πτυχία
τάξεων Α και άνω

και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊ-

κού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-

γράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση γ  ́ της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων. 

Οικονοµικός φορέας συµµετέχει
είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων
συµµετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
σηµείων γ) και δ) της παρ. 1 του
άρθρου 77 του ν. 4412/2016. ∆εν
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική
µορφή για την υποβολή προσφοράς.
Η ένωση των φυσικών ή νοµικών
προσώπων µπορεί να αφορά στην
ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες
µελετών. 

Κατά τη φάση ελέγχου της
καταλληλότητας των υποψηφίων θα
διενεργηθεί επίσης έλεγχος της
οικονοµικής, χρηµατοοικονοµικής,
ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής
ικανότητας µε βάση των κριτηρίων
επιλογής όπως περιγράφεται στην
αναλυτική διακήρυξη.

Η συνολική προθεσµία για την
περαίωση του αντικειµένου της

σύµβασης ορίζεται σε 120 ηµέρες από
την υπογραφή του συµφωνητικού. 

Για την συµµετοχή στη διαδικασία
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης
συµµετοχής, ποσού 1.200,00 ευρώ,
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 του
Ν4412/2016.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι τέσσερις (4) µήνες.

Η διαδικασία σύναψης της σύµβα-
σης θα πραγµατοποιηθεί µε κριτήρια
ανάθεσης κατά τις διατάξεις του Ν
4412/16 και περιλαµβάνει τη βέλτιστη
σχέση ποιότητας - τιµής, η οποία εκτι-
µάται βάσει κριτηρίων, τα οποία
συνδέονται µε το αντικείµενο της
συγκεκριµένης σύµβασης και υπό τις
προϋποθέσεις του νόµου αυτού. Η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, θα προκύψει
µετά από αξιολόγηση των Τεχνικών
και Οικονοµικών προσφορών των δια-
γωνιζοµένων, που δεν έχουν αποκλει-
στεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στο
άρθρο 21 της διακήρυξης.

Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού
θα εγκριθεί από το ∆.Σ. του Ο.Λ.Ε.
Α.Ε.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση µόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική ∆ια-
κήρυξη του ∆ιαγωνισµού, η οποία
αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε  Α∆ΑΜ
«17PROC002301597»

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύν ων
Σύµβουλος
του Ο.Λ.Ε. ΑΕ

Σταύρος Γερ. ∆ρακον ταειδής

ΑΑ  ΝΝ  ΑΑ  ΚΚ  ΟΟ  ΙΙ  ΝΝ  ΩΩ  ΣΣ  ΗΗ
Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώς υπενθυµίζει στα µέλη του ότι 

οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων µελών του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου θα διενεργηθούν,
Παρασκευή 1, Σάββατο 2, Κυριακή 3 και ∆ευτέρα 4 ∆εκεµβρίου 2017, 

ώρες Παρασκευή, ∆ευτέρα 08:00 – 19:00 και Σάββατο, Κυριακή 09:00 – 17:00
στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. (οδός Γ. Κασιµάτη 1, Πλατεία Οδησσού, Πειραιάς)

στο κτίριο της ∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας (Ηρώων Πολυτεχνείου 2, Μαγούλα)
Η συµµετοχή και η ψήφος σας δίνουν φωνή στην επιχείρησή σας

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΛΟΪΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ
ΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΣΕΛΕΝΙΚΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ 
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ.

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττοονν
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  
σσττηη  θθέέσσηη  ΦΦαακκάά  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  33..117700ττµµ

ΜΜεε  22  οοιικκήήµµαατταα  110000  ττµµ  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  χχρρήήσσηη    66997722008855333366

ΠΠωωλλεείίττααιι  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
ΠΠωωλλεείίττααιι  ππλλυυννττήήρριιοο  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ((ΟΟδδόόςς

ΑΑλλκκιιββιιάάδδοουυ  2299))..  ΚΚοοµµππλλέέ  ααππόό  εεξξοοππλλιισσµµόό  ––  έέττοοιιµµοο  ––  µµεε  ττεερράά--
σσττιιοο  ππεελλααττοολλόόγγιιοο..  66994444666622113388
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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  ))

ΤΤο Γραφείο Πληροφόρησης & Προώθη-
σης της Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους

ενδιαφερόµενους ότι, ξεκίνησε από τις
21/11/2017, η υποβολή αιτήσεων  για το Νέο
Επιδοτούµενο Πρόγραµµα Απασχόλησης, που
θα προσφέρει τη δυνατότητα σε 15.000 ανέργο-
υς, ηλικίας 30-49 ετών να απασχοληθούν από
12 έως και 15 µήνες σε εργοδότες του ιδιωτικού
τοµέα, µε σκοπό να δηµιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας πλήρους απασχόλησης, καθώς και να
διευκολυνθεί η είσοδος των άνεργων στην
αγορά εργασίας. Το πρόγραµµα υλοποιεί ο
Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµι-
κού (ΟΑΕ∆).

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
(Κ.ΑΛ.Ο.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που
ασκούν τακτική οικονοµική δραστηριότητα σε όλη τη
χώρα.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα
επιχορηγούνται για κάθε άτοµο που υπάγεται σε αυτό. Η
συνολική διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα
(12) µήνες από την ηµεροµηνία πρόσληψης και όχι για
περισσότερες από 25 ηµέρες εργασίας ανά µήνα.

Η επιχορήγηση που δύνανται να λάβουν οι συµµε-
τέχουσες επιχειρήσεις υπολογίζεται ως εξής:

Κατηγορία προσλαµβανόµενου άνεργου
Ποσό επιχορήγησης ανά ηµέρα απασχόλησης

Εγγεγραµµένος άνεργος που διαθέτει κάρτα ανεργίας
σε ισχύ για διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών πριν
από την υπόδειξη από το ΚΠΑ2 15€/ ηµέρα

Μακροχρόνια άνεργος που διαθέτει κάρτα ανεργίας σε
ισχύ για διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών πριν
από την υπόδειξη από το ΚΠΑ2 18€/ ηµέρα

Εγγεγραµµένος άνεργος δικαιούχος του Κοινωνικού
Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), χωρίς ελάχιστο διά-
στηµα ανεργίας 22€/ ηµέρα

Εγγεγραµµένος άνεργος ωφελούµενος του Προγράµ-
µατος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών
σε κλάδους αιχµής (Πρόσκληση 2/2016) που έχουν ολοκ-
ληρώσει επιτυχώς τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακ-
τική τους άσκηση 15€/ ηµέρα

Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα προσλά-
βουν µη µακροχρόνια άνεργους
δεσµεύονται να διατηρήσουν το προσω-
πικό (προϋπάρχον και επιχορηγούµενο)
για 3 ακόµα µήνες χωρίς επιχορήγηση.

Ωφελούµενοι του προγράµµατος
είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι ηλικίας
30-49 ετών:

� Εγγεγραµµένοι άνεργοι που
διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για διά-
στηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών πριν
από την υπόδειξη από το ΚΠΑ2

� Μακροχρόνια άνεργοι που διαθ-
έτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για διά-
στηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών
πριν από την υπόδειξη από το ΚΠΑ2

� Εγγεγραµµένοι άνεργοι στο
µητρώο του ΟΑΕ∆, τουλάχιστον 1 ηµέρα
πριν την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2,
δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήµατος
Αλληλεγγύης(ΚΕΑ), χωρίς ελάχιστο διάστηµα ανεργίας

� Εγγεγραµµένοι άνεργοι, ωφελούµενοι του Προ-
γράµµατος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64
ετών σε κλάδους αιχµής» (Πρόσκληση 2/2016) που
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη θεωρητική κατάρτιση και
την πρακτική τους άσκηση

Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν Επιχειρή-
σεις του Ιδιωτικού Τοµέα που ασκούν τακτική οικονοµική
δραστηριότητα στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας,
µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προβεί σε µείωση του
προσωπικού τους λόγω καταγγελίας σύµβασης (απόλ-
υση χωρίς αντικατάσταση) στο χρονικό διάστηµα των
τριών (3) µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας υπο-
βολής της αίτησης χρηµατοδότησης.

Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρό-
γραµµα θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά Αίτηση
Υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – Υπεύθυνη ∆ήλωση
στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr). Απαρ-
αίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη κλειδάριθµου. 

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε κλειδάριθµο, νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο οφείλει να επισκεφτεί την
Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆ όπου ανήκετε, προσκοµίζον-
τας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

o Ατοµικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτ

ηδεύµατος και αντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότ-
ητας/ ∆ιαβατηρίου

o Νοµικά πρόσωπα: Βεβαίωση έναρξης επιτ-
ηδεύµατος, ΦΕΚ Σύστασης της εταιρείας, Φ.Ε.Κ. ορισµού
του νοµίµου εκπροσώπου και αντίγραφο της Αστυνοµικής
του Ταυτότητας

Οι αναλυτικοί όροι του προγράµµατος περιλαµβάνον-
ται στην ∆ηµόσια Πρόσκληση Νo 15/2017 για Υποβολή
Αιτήσεων στο Πρόγραµµα Επιχορήγηση Επιχειρήσεων
για την Απασχόληση 15.000 Ανέργων Ηλικίας 30-49 Ετών
(82044/20-11-2017 – Α∆Α: Ω7094691Ω2-ΠΩ8) του
ΟΑΕ∆.

Απευθυνθείτε στο Γραφείο Πληροφόρησης & Προώθη-
σης της Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου για:

� Αναλυτική ενηµέρωση για τους όρους και τις
προϋποθέσεις του προγράµµατος 

� Καθοδήγηση στη διαδικασία αίτησης υπαγωγής
στο πρόγραµµα, µέσα από τον διαδικτυακό τόπο του
ΟΑΕ∆

� Υπηρεσίες διασύνδεσης των επιχειρήσεων µε
ενδιαφερόµενους ανέργους για συµµετοχή στο πρόγραµ-
µα

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΝέέοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  1155..000000  ααννέέρργγωωνν,,  ηηλλιικκίίααςς  3300--4499  εεττώώνν
• Ξεκίνησε, από την 21η Νοεµβρίου 2017.
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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)

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.
Πληροφορίες 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
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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφων
ο: 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
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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562
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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



16-θριάσιο ∆ευτέρα 27 Νοεµβρίου 2017 

ΕΙ∆Η ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
στους πληµµυροπαθείς από τον ∆ήµο Φυλής

Είδη πρώτης ανάγκης στους
πληµµυροπαθείς της Μάνδρας πρόσφερε
ο ∆ήµος Φυλής, µε πρωτοβουλία της

Αναπλ. ∆ηµάρχου Κοινωνικής Πρόνοιας Τζένης
Μπάρα και του Προέδρου της Πρωτοβάθµιας
Σχολικής Επιτροπής Γιάννη Κρεµύδα.

Η Τζένη Μπάρα και ο Γιάννης Κρεµύδας,
συνοδευόµενοι από στελέχη της υπηρεσίας και την
πρώην ∆ήµαρχο Ζεφυρίου Φωτεινλη
Γιαννοπούλου, η οποία συνδέεται µε φιλία µε τη
∆ήµαρχο Μάνδρας Ιωάννη Κριεκούκη, µετέφεραν,
το πρωί της Παρασκευής 24 Νοεµβρίου 2017, τα
είδη στη Μάνδρα µε όχηµα του ∆ήµου που διέθεσε
ο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος Μιχάλης
Οικονοµάκης. 

Η εικόνα που αντίκρισαν στη Μάνδρα τους
λύπησε ιδιαίτερα, παρόλο που από την ηµέρα της

καταστροφής η κατάσταση έχει βελτιωθεί, ενώ
αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η
υδροδότηση σε όλες τις συνοικίες. 

Με ανακοίνωσή τους η Τζένη Μπάρα και ο
Γιάννης Κρεµύδας ευχαριστούν τον κόσµο ο οποίος
ανταποκρίθηκε στην έκκληση για βοήθεια την οποία
απηύθυναν και κάνουν ιδιαίτερη µνεία στους : 

Πατέρα Ιωάννη Χρυσάκη, εφηµέριο ΙΝ Προφήτη
Ηλία και Ροδόπολης

Πατέρα Θεοφάνη του ΙΝ Αγίου Στυλιανού
Ζεφυρίου

Σύλλογο Γονέων 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω
Λιοσίων

Προϊσταµένη του 5ου Νηπιαγωγείου Χριστοφιλέα
Ολυµπία

Την Αρτοποιεία ∆ρόλιας
Το pet shop «στέκι των ζώων» 


