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ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ενίσχυση της Μονάδας
Τεχνητού Νεφρού στο
Θριάσιο Νοσοκοµείο

σελ. 3

σελ. 2-12

Θέµατα που αφορούν την
Κοινωφελή Επιχείρηση του
∆ήµου Ασπροπύργου και
µεταβολές στις Σχολικές Μονάδες
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης

Όπως επισηµαίνει η διοίκηση του νοσοκοµείου, µε την επέκταση
της δραστηριότητάς της η ΜΤΝ συνέβαλε αποφασιστικά στην εξάλειψη
του φαινοµένου των «περιφερόµενων» αιµοκαθαιρόµενων,
υποδεχόµενη 7 ανασφάλιστους ασθενείς της ευρύτερης περιφέρειας ∆υτικής
Αττικής, οι οποίοι πλέον απολαµβάνουν συνεχούς και απρόσκοπτης ιατρικής
φροντίδας όπως και οι οµοιοπαθείς ασφαλισµένοι συνάνθρωποί τους.

σελ. 8

Αντικαταστάσεις αξιωµατικών
και ‘’ξήλωµα’’ ολόκληρου Λιµενικού
τµήµατος εξετάζει ο Π. Κουρουµπλής;

Πληροφορίες κάνουν λόγο για σαρωτικές αλλαγές στο Κεντρικό Λιµεναρχείο
Πειραιά, στο Λιµεναρχείο Ελευσίνας και στο Β’ λιµενικό τµήµα Πειραιά

Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιµενικού: «∆εν θα ανεχτούµε τον διασυρµό του σώµατος»

σελ. 2

σελ. 3

Επιχείρηση
καθαρισµού

σε ρέµα στη Βαρέα από
συνεργεία της Αντιπεριφέρειας

Αµέριστη φροντίδα και στήριξη
στα προγράµµατα της τρίτης ηλικίας,
υποσχέθηκε ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Βασίλης Αγριµάκης

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ
∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς
Έκθεσης ΜΙΤΕ

σελ. 5

σελ. 6

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕ∆Ε:
Ειδικό τέλος για τους
δήµους από τους
αρχαιολογικούς χώρους

ΕΝΤΑΤΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

σελ. 3

Οπτικές ίνες του Ο.Τ.Ε
στον ∆ήµο Μεγαρέων
σελ. 5

σελ. 3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Οδηγίες προστασίας των πολιτών
από έντονα καιρικά φαινόµενα

σελ. 6

2-θριάσιο
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ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αναστάσιος Γ.
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243
Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιερά Οδός 22,2105546448
Μάνδρα
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954
Aχαρνές

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
:
ΑΧΑΡΝΩΝ 203, 210-8656300
Άνω Λιόσια

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
- ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258
Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.
Παπανδρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος 2105813912

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17, 21,25,29

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και βροχές
Η θερµοκρασία από 10 έως 20
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

∆ηµήτριος, ∆ηµήτρης, ∆ηµητρός, Μίµης,
Τζίµης, Μήτρος, ∆ήµητρα, Μιµή, Μιµίκα,
∆ηµητρούλα, ∆ηµητρία, Ντίµι

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

Θέµατα που αφορούν την Κοινωφελή Επιχείρηση
του ∆ήµου Ασπροπύργου και µεταβολές στις Σχολικές
Μονάδες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης

Σ

υνεδριάζει σήµερα 26
Οκτωβρίου 2017, και
ώρα 18:30 µ.µ., το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου, έχοντας στην ηµερήσια διάταξη προς συζήτηση τα
παρακάτω θέµατα
Θέµα 1ο :Γνωµοδότηση επί
της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, της δραστηριότητας «Εγκατάστασης Παραγωγής Φυτοπροστατευτικών
Προϊόντων και Λιπασµάτων µε απλή ανάµιξη ή ενυδάτωση
των συστατικών και συσκευασία αυτών», της εταιρείας
«ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ», στη θέση «Πηλιχό», του ∆ήµου
Ασπροπύργου.
Εισηγήτρια: Η ∆ιευθύντρια Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας, κα Ελένη Βερούτη.
Θέµα 2ο :
Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων οριστικής
παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών, σύµφωνα µε την υπ`
αριθµ. 782/ΟΙΚ.ΥΠ./17-10-2017 εισήγηση του ∆ιευθυντή
Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 3ο :Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας, σύµφωνα µε την υπ` αριθµ.
787/ΟΙΚ.ΥΠ./20-10-2017 εισήγηση του ∆ιευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 4ο :
Ορθή επανάληψη της 338/2017 Α.∆.Σ. και
έγκριση σχεδίου συµφωνητικού για την εκµίσθωση ακινήτου,
για τη λειτουργία του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι.Κ.Ε.», βάσει της

297/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.
Θέµα 5ο : ∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση ποσού για τον κο Βρούβα
Περικλή, του Γεωργίου, βάσει του Ν.
4315/14 (ΦΕΚ 269/24-12-2014).
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 6ο :
∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση ποσού για
την κα Βρούβα Αντιγόνη, του Γεωργίου, βάσει του Ν.
4315/14 (ΦΕΚ 269/24-12-2014).
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 7ο :
∆ιαγραφή ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας
& Φωτισµού έτους 2017 & επαναβεβαίωση της διαφοράς,
επ` ονόµατι του ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 8ο :
Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής µε
σκοπό την επίλυση των ζητηµάτων που αντιµετωπίζουν
επιχειρήσεις και ιδιώτες, τα οποία απορρέουν από τον Ν.
2742/1999, περί προστασίας του Όρους Αιγάλεω.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραµπούλας.
Θέµα 9ο :
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου µε τίτλο, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.
συνεχίζεται στη σελ. 12

Αντικαταστάσεις αξιωµατικών και ‘’ξήλωµα’’ ολόκληρου
Λιµενικού Τµήµατος εξετάζει ο Π. Κουρουµπλής;
Πληροφορίες κάνουν λόγο για σαρωτικές αλλαγές στο Κεντρικό Λιµεναρχείο
Πειραιά, στο Λιµεναρχείο Ελευσίνας και στο Β’ λιµενικό τµήµα Πειραιά

Ο

υπουργός Ναυτιλίας Παν αγιώτης Κουρουµπλής, σύµφων α µε πληροφορίες, φέρεται ν α έδωσε εν τολή στον
αρχ ηγό του Λιµεν ικό Σώµατος, Σταµάτη Ράπτη, για αν τικαταστάσεις αξιωµατικών αλλά και ολόκληρου λιµεν ικού τµήµατος.
Οι αν τικαταστάσεις αφορούν αξιωµατικούς στο Κεν τρικό Λιµεν αρχ είο Πειραιά, στο Λιµεν αρχ είο της Ελευσίν ας, στο Β’ λιµεν ικό
τµήµα Πειραιά, το οποίο έχ ει ως χ ώρο δράσης και ελέγχ ου το
Κερατσίν ι, αλλά και τον «κακοχ αρακτηρισµέν ο» το τελευταίο διάστηµα Κλάδο Επιθεώρησης Πλοίων (ΚΕΠ). Ο αρχ ηγός του Λιµεν ικού Σώµατος είν αι υποχ ρεωµέν ος ν α προβεί στις µεταθέσεις
αυτές, εν ώ για τουλάχ ιστον δύο περιπτώσεις αξιωµατικών φαίν εται πως το γραφείο του υπουργού έχ ει υποδείξει και τους αν τικαταστάτες.Οι αν τικαταστάσεις είν αι απόρροια τόσο της διαχ είρισης του ν αυαγίου όσο κυρίως της µεγάλης ρύπαν σης που ακολούθησε.
Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιµενικού:
«∆εν θα ανεχτούµε τον διασυρµό του σώµατος»

Στην αν ακοίν ωσή της η Οµοσπον δία καλεί τον υπουργό, εάν έχ ει στοιχ εία που δικαιολογούν µια τέτοια απόφαση ν α τα δηµοσιοποιήσει, ώστε ν α καταλογιστούν ευθύν ες. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλών ει ότι δεν θα επιτρέψει «τον χ ωρίς στοιχ εία, περαιτέρω διασυρµό του Σώµατος» και θα σταθεί στο πλευρό των Αξιωµατικών .
∆είτε παρακάτω την πλήρη αν ακοίν ωση:«Με οδυν ηρή έκπληξη διαβάσαµε σήµερα δηµοσιεύµατα του τύπου τα
οποία φέρουν τον Υ πουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουρουµπλή Παν αγιώτη ν α έχ ει δώσει εν τολή στον Αρχ ηγό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. για αν τικαταστάσεις Αξιωµατικών αλλά και ολόκληρου του προσωπικού του Β΄Λ/Τ
Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ, υποδεικν ύον τας µάλιστα και τους αν τικαταστάτες τους, για λαν θασµέν ους χ ειρισµούς στην υπόθεση του «Αγία Ζών η ΙΙ», αλλά και µη επαρκή χ ειρισµό σε υποθέσεις ελέγχ ου πλοίων και φορτώσεων πετρελαιοειδών .
Η Οµοσπον δία πιστή στις αρχ ές της, είν αι κάθετα αν τίθετη σε κάθε µορφή αν θρωποφαγίας για λόγους εν τυπωσιασµού χ ωρίς ν α υπάρχ ουν επαρκή στοιχ εία.
Αν τιθέτως, εάν τα στοιχ εία είν αι τέτοια που δικαιολογούν περαιτέρω εν έργειες, τότε αυτά πρέπει ν α δηµοσιοποιηθούν , ν α παραδοθούν στην δικαιοσύν η και ν α καταλογισθούν οι ευθύν ες, εάν υπάρχ ουν , σε όποιους αν ήκουν .Σε κάθε περίπτωση δηλών ουµε ότι δεν θα επιτρέψουµε, τον χ ωρίς στοιχ εία, περαιτέρω διασυρµό του Σώµατος και θα σταθούµε στο πλευρό των συν αδέλφων µας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Για το ∆.Σ.
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

∆ΡΙΒΑΚΟΣ Γεώργιος

ΚΑΜΒΥ ΣΗΣ Σαράν τος»
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Επιχείρηση καθαρισµού

Προβλήµατα στην
αποκοµιδή
απορριµµάτων λόγω
υπολειτουργίας του
ΧΥΤΑ Φυλής

σε ρέµα στη Βαρέα από
συνεργεία της Αντιπεριφέρειας

Στον καθαρισµό του ρέµατος οµβρίων του δικτύου της
πόλης των Μεγάρων προχ ώρησε η Αν τιπεριφέρεια
∆υτικής Αττικής.
Πρόκειται για το ρέµα το οποίο εκβάλλει στο πλάι των
εγκαταστάσεων του Αµπελουργικού Συν εταιρισµού και
πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο των ευθυν ών της Περιφέρειας.

Στο τµήµα το οποίο καθαρίστηκε είχ ε αν απτυχ θεί
πυκν ή βλάστηση και εµπόδια από φερτές ύλες µε αποτέλεσµα σε µεγάλες ν εροπον τές ν α πληµµυρίζει και ν α
δηµιουργεί επικίν δυν ες καταστάσεις για τα γειτον ικά
σπίτια.
Για τον καθαρισµό είχ ε υποβάλλει αίτηµα ο Σύλλογος
της Βαρέας στο οποίο αν ταποκρίθηκε ο Αν τιπεριφερειάχ ης ∆υτικής Αττικής . Ο πρόεδρος του Συλλόγου
ευχ αρίστησε µετά µε αν ακοίν ωσή του την Αν τιπεριφέρεια για τη συν δροµή της στην εν λόγω επιχ είρηση
καθαρισµού

Αµέριστη φροντίδα και στήριξη
στα προγράµµατα της τρίτης ηλικίας,

Μ

υποσχέθηκε ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Βασίλης Αγριµάκης

ε µεγάλη επιτυχία και σε κλίµα
χαράς και κεφιού, το µεσηµέρι της
Κυριακής στις 22 Οκτωβρίου 2017
πραγµατοποιήθηκε
στο
κέντρο
«ΠΑΝΟΡΑΜΑ», η γιορτή των Ηλικιωµένων,
που οργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή των
µελών ΚΑΠΗ Ελευσίνας µε την υποστήριξη
του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής του
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου Ελευσίνας.
Γελαστά πρόσωπα, τραγούδια και χορός ήταν
οι εικόνες, που πληµµύρισαν την κατάµεστη
αίθουσα.
Την εκδήλωση, χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. κος Βασίλης Αγριµάκης ο οποίος αναφέρθηκε: «στον σεβασµό και
στην τιµή που αξίζουν στην τρίτη ηλικία, γιατί
αθόρυβα, διακριτικά και µε πολλή αγάπη,
µεταγγίζει στην ψυχή και στην σκέψη µας I
την σοφία της, καθώς και για τον πολύτιµο
ρόλο και την αξιέπαινη συνεισφορά τους στην
νέα γενιά».
Ευχήθηκε σε όλους και συνεχάρη τα µέλη
της Συντονιστικής Επιτροπής για την άρτια οργάνωση
της εκδήλωσης. Υποσχέθηκε την αµέριστη φροντίδα του
και στήριξη στα προγράµµατα της τρίτης ηλικίας, που
εφαρµόζονται και στα τρία παραρτήµατα ΚΑΠΗ.
Απονεµήθηκε πλακέτα-ενθύµιοστην απελθούσα
Πρόεδρο κα Βασιλείου Μαρία

Η Συντονιστική Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από τους
∆ρετάκη Μελέτη, Τζιγκιτζέλα ∆έσποινα, Πέππα Αµαλία,
Μαυρίδη Στέλιο, Βιδάλη ∆ηµήτρη, Παρθενίου Τούλα,
Ρηγανά Μαργαρίτα, ευχαρίστησε τον νέο Πρόεδρο και
τίµησε την απελθούσα Πρόεδρο κα Βασιλείου Μαρία µε
πλακέτα-ενθύµιο, η οποία σε κλίµα συγκίνησης ευχαρίστησε όλα τα µέλη για την εξαιρετική συνεργασία.
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε την χορωδία µελών ΚΑΠΗ,

που τραγούδησαν µε τη διδασκαλία του µουσικού κ.
Νικολάου Καρέλου. Στη συνέχεια τα µέλη του χορευτικού
τµήµατος ΚΑΠΗ χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, µε
τις παραδοσιακές στολές και την διδασκαλία της χοροδιδασκάλου κ. Βαλαβάνη Μαρίας. Τα χορευτικά συνόδευσε µε το κλαρίνο του ο κ. Στάµου, ο οποίος προσφέρθηκε αφιλοκερδώς. Ακολούθησε γλέντι µε την τριµελή
ορχήστρα, που σε όλη την διάρκεια της εκδήλωσης µετέδωσε κέφι, µε τραγούδια και µουσική.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους η Αντιδήµαρχος κ. Βασιλείου Μαρία, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος
κ. Αδρώνης Χαράλαµπος, οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι κ.
Αρναουτάκη Βιργινία, Καρέλου Μαρία, Νοδάρα Ευαγγελία, η προϊσταµένη του τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής
κ. Αποστολία Μπιδέκα καθώς και το προσωπικό και
από τα τρία παραρτήµατα ΚΑΠΗ.

Λ

όγω τεχνικών προβληµάτων (εκτός λειτουργίας
οι 2 από τις 3 εισόδους του ΧΥΤΑ), από τη ∆ευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, η λειτουργία του ΧΥΤΑ
Φυλής έχει καταστεί δυσχερής, µε αποτέλεσµα τη µη
οµαλή εξυπηρέτηση των απορριµµατοφόρων που προσέρχονται στον ΧΥΤΑ και ως εκ τούτου να εµφανίζονται
καθυστερήσεις στην αποκοµιδή των απορριµµάτων στον
∆ήµο Αχαρνών.
Ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ.
Θεόδωρος Συρινίδης κάνει έκκληση στους κατοίκους των
Αχαρνών να περιορίσουν µε κάθε τρόπο τα απορρίµµατα που αποθέτουν στους κάδους, εωσότου αποκατασταθεί η πλήρης λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής, η οποία
αναµένεται να ολοκληρωθεί τις επόµενες µέρες.
Ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Θεόδωρος Συρινίδης

ΕΝΤΑΤΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Μεγάλη προσπάθεια καταβάλλει η ∆ηµοτική Αρχή του
Ασπροπύργου, ώστε να διατηρεί καθαρούς τους ακάλυπτους χώρους σε όλη την έκταση του ∆ήµου. Με προγραµµατισµό και συντονισµένες ενέργειες τα συνεργεία
του ∆ήµου, υπό την καθοδήγηση του Αντιδηµάρχου
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου, σε συνεργασία µε την Αποκεντρωµένη Υπηρεσία Παραλίας
Ασπροπύργου και τον Εντεταλµένο ∆ηµοτικό
Συµβούλου, Πρόεδρο του Συλλόγου Κατοίκων Παραλίας, κ. Αντώνιο Κοναξή, προχώρησαν στη συγκοµιδή
και αποµάκρυνση µπαζών, σκουπιδιών και κλαριών από
την περιοχή της Παραλίας.

Επίσης πραγµατοποιήθηκαν εργασίες, όπως κλάδεµα δέντρων καθώς και καθαρισµός και αποψίλωση χόρτων.

4-θριάσιο
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Σαρωτικός «∆αίδαλος»:

Στα λευκά από το χαλάζι Φθιώτιδα,
Κατάκολο και Μαραθώνας

Τ

ο βαροµετρικό χαµηλό «∆αίδαλος» συνεχίζει να πλήττει τη
χώρα ακόµα και µε ακραία καιρικά φαινόµενα, τα οποία εκδηλώθηκαν
κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Φθιώτιδα, στο Κατάκολο Ηλείας και στον Μαραθώνα.
Σε όλες τις παραπάνω περιοχές
σηµειώθηκαν χαλαζοπτώσεις. Ειδικά στη
Φθιώτιδα ήταν τόσο έντονη, που χρειάστηκαν εκχιονιστικά για να καθαρίσουν
τους δρόµους, ενώ το λιµάνι στο Κατάκολο ήταν λευκό από το χαλάζι.

Βγήκαν τα εκχιονιστικά στη Φθιώτιδα

Στη Φθιώτιδα, τα µεγαλύτερα προβλήµατα σηµειώθηκαν λίγο µετά τις 9:30 µ.µ.
την Τρίτη, στην περιοχή του δήµου
Λοκρών και συγκεκριµένα µεταξύ Λιβανατών και Αρκίτσας, όπου η έντονη
χαλαζόπτωση προκάλεσε µεγάλα κυκλοφοριακά προβλήµατα στην εθνική οδό.
Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα lamiareport, στο 155ο χιλιόµετρο της εθνικής
οδού ακινητοποιήθηκαν οχήµατα, ανάµεσά τους και νταλίκες, ενώ η Τροχαία

προσπαθούσε να προειδοποιήσει
τους οδηγούς που θα χρησιµοποιούσαν
την οδό. Σηµειώνεται ότι πραγµατοποιήθηκε τεχνική ανάσχεση της κυκλοφορίας, ενώ η κυκλοφορία µέχρι τα µεσάνυχτα δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως.
Ισχυρές καταιγίδες σηµειώθηκαν και
στην περιοχή του Μαρτίνου και της Λάρυµνας, χωρίς ωστόσο να έχουν καταγραφεί προβλήµατα.

«Χιονισµένο» έµοιαζε το Κατάκολο
Ηλείας

WWF Ελλάς: Στο βάθρο της ντροπής
για το περιβάλλον η Ελλάδα

Τ

η 13η ετήσια έκθεση «Νόµος και περιβάλλον στην Ελλάδα: Έκθεση 2017 για την
εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας», παρουσίασε σήµερα το WWF Ελλάς
στο Πνευµατικό Κέντρο Αθηνών. Η έκθεση καλύπτει ένα σηµαντικό κενό στην Ελλάδα,
καθώς από το 2005 αποτελεί το µόνο σταθερό σηµείο αναφοράς για τις αλλαγές στο θεσµικό
πλαίσιο, τις δικαστικές αποφάσεις και τις πολιτικές για το περιβάλλον.
Για άλλη µια χρονιά, τα πρόστιµα που καλείται εν µέσω κρίσης να πληρώσει η Ελλάδα
αποτελούν απόδειξη της απουσίας ουσιαστικής περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και ορθής
εφαρµογής της. ∆υστυχώς, η διπλή δεύτερη θέση της Ελλάδας για µη συµµόρφωση σε
αποφάσεις (5) του ∆ικαστηρίου της ΕΕ και για τον αριθµό υποθέσεων (24) που εκκρεµούν
λόγω παραβιάσεων του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ, φαίνεται να παγιώνεται στον χρόνο,
δηµιουργώντας αρνητικές συνθήκες µε σηµαντική οικονοµική διάσταση.
Χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η Ελλάδα έχει πληρώσει
περισσότερα από 37,3 εκατ. ευρώ σε πρόστιµα για µη συµµόρφωση µε την απόφαση
του ∆ΕΕ για τις χωµατερές.
Την ίδια στιγµή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
προκαλεί το ποσοστό των χρηµάτων που δεν
εισπράττει το κράτος από επιβαλλόµενα
πρόστιµα για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2015, τα
πρόστιµα µόνο για την αυθαίρετη δόµηση
ανέρχονταν στα 183.440.155,84 ευρώ. Από
αυτά, εισπράχθηκαν µόλις 3.173.548,76 ευρώ
(περίπου 1,7%).Οι ανησυχητικές εξελίξεις της
χρονιάς δεν σταµατούν στους αριθµούς και τα
πρόστιµα. Τον Σεπτέµβριο, σε µια πρωτοφανή
κίνηση παράκαµψης και περιφρόνησης του
ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της χώρας, ο
Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος, µε τροπολογία
του ‘τακτοποίησε’ µε νόµο υπουργική απόφαση για τις οικιστικές πυκνώσεις, την οποία το
Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) είχε σε πρώτη δίκη κρίνει αντισυνταγµατική. Φωτογραφίες
που περιλαµβάνονται στην έκθεση αποδεικνύουν ξεκάθαρα την προσπάθεια ‘τακτοποίησης’
σκόρπιων κτισµάτων, ώστε να παρουσιαστούν ως «οικιστικές πυκνώσεις» και να εξαιρεθούν
από την ανάρτηση των δασικών χαρτών.
«Το περιβαλλοντικό δίκαιο δεν είναι µόνο υποχρέωση, αλλά πρωτίστως ασπίδα
προστασίας για το δικαίωµα όλων, συµπεριλαµβανοµένων και των επόµενων γενεών για καλή
ποιότητα ζωής, σε αρµονία µε τη φύση», δήλωσε ο ∆ηµήτρης Καραβέλλας, διευθυντής του
WWF Ελλάς. «Μέσα από αυτές τις ετήσιες εκθέσεις γινόµαστε µάρτυρες µιας συνεχούς
προσπάθειας από πολλές κυβερνήσεις για παράκαµψη της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας,
ώστε να εξυπηρετηθούν συγκεκριµένες επιχειρηµατικές επιλογές και να τακτοποιηθούν
παρανοµίες. Όµως, έχει αποδειχθεί πέρα από κάθε αµφιβολία πως η σωστή και χωρίς
εξαιρέσεις εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας αποτελεί κέρδος για όλους. ∆υστυχώς,
µέσα από το σοβαρό έλλειµµα εφαρµογής του περιβαλλοντικού δικαίου, η Ελλάδα χάνει
συνεχώς ευκαιρίες για πραγµατικά βιώσιµη ανάπτυξη, αλλά και χρήµατα, µέσα από την
υποχρέωση καταβολής προστίµων».
Όπς τονίζει η Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής πολιτικής του WWF Ελλάς: «Βασική
προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας είναι

Ο «∆αίδαλος» χτύπησε στο πέρασµά
του και το Κατάκολο Ηλείας, όπου το
βράδυ της Τρίτης σηµειώθηκε ισχυρή

χαλαζόπτωση στο λιµάνι και µάλιστα
σε τέτοιο βαθµό που, όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες, το οδόστρωµα
καλύφθηκε ολοκληρωτικά!
Σηµειώνεται ότι είχε προηγηθεί στην
περιοχή πολύ ισχυρή χαλαζόπτωση,
ενώ καταγράφηκαν προβλήµατα στην
κυκλοφορία των οχηµάτων.
Βροχές παροδικού χαρακτήρα, µε
ενδιάµεσα διαστήµατα εξασθένισης των
φαινοµένων, περιµένουµε και µέσα στην
Αθήνα. Στα νοτιοδυτικά και νότια του
Λεκανοπεδίου θα υπάρχουν και διαστήµατα ανοιχτού καιρού. Από το βράδυ τα
φαινόµενα θα περιοριστούν στα βόρειαβορειοανατολικά του νοµού και βαθµιαία
θα σταµατήσουν.

η διαφάνεια, η σαφήνεια των κανόνων,
και βέβαια ο έλεγχος.
Το WWF Ελλάς ζητάει απρόσκοπτη
πρόσβαση
στην
περιβαλλοντική
πληροφορία, ολοκλήρωση των δασικών
χαρτών, χωρίς εξαιρέσεις νοµιµοποίησης
παρανοµιών, και ίδρυση ανεξάρτητης
αρχής περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, µε
αναφορά στη Βουλή. Επιτακτικής σηµασίας
είναι η ολοκλήρωση του εθνικού
συστήµατος προστατευόµενων περιοχών
µε την απαραίτητη θεσµική κατοχύρωση
διαχειριστικών µέτρων για τις περιοχές
Natura, ώστε οι κανόνες για όλες τις δραστηριότητες να είναι καθαροί και σαφείς σε όλους.
Τέλος, είναι απαραίτητο να σταµατήσουν οι κατ’ εξαίρεση αδειοδοτήσεις, όπως η ενιαία άδεια
λειτουργίας των µονάδων της ∆ΕΗ, και οι παρατάσεις περιβαλλοντικών αδειών χωρίς
έλεγχο».

Οι πλέον αξιοσηµείωτες εξελίξεις που καταγράφονται στην
έκθεση είναι οι εξής:
Η κύρωση της Συµφωνίας για το Πάρκο Πρεσπών.
Η υιοθέτηση νέων αυστηρών ορίων εκποµπών για µεγάλες
µονάδες καύσης µε θετική ψήφο της Ελλάδας.
Εκτός λειτουργίας παραµένει ουσιαστικά το Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο.
Η µη ενσωµάτωση της νέας οδηγίας για την εκτίµηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελεί αδικαιολόγητη εξέλιξη, για
την οποία η Ελλάδα έχει λάβει προειδοποιητική επιστολή από την
ΕΕ.
Σοβαρό έλλειµµα διαφάνειας χαρακτηρίζει το σώµα επιθεωρητών
περιβάλλοντος.
Για
παράνοµη
διαχείριση
αποβλήτων
επιβλήθηκαν
κυρώσεις122.680 ευρώ από την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας,
835.100 από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 138.050 ευρώ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
και 70.600 ευρώ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Άγνωστη παραµένει η κατάληξη αυτών
των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων, καθώς στη συνέχεια πολλές από αυτές προσβάλλονται και
ακυρώνονται.
Το ποσοστό των πράσινων πόρων που καταλήγει στο Πράσινο Ταµείο και µπορεί ανά έτος να
διοχετευθεί σε δράσεις προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος παραµένει
περιορισµένο στο 2,5%.
Ο προϋπολογισµός του Γαλάζιου Ταµείου (µέρος του Πράσινου Ταµείου που χρηµατοδοτεί την
αντιµετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης) για το 2017 ήταν 2.378.931 ευρώ, εκ των οποίων τα
783.538 αφορούν σε πλωτά µέσα αντιµετώπισης περιστατικών ρύπανσης. Η µίσθωση του
αντιρρυπαντικού πλοίου του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την ασφάλεια στη θάλασσα (EMSA),
το οποίο χρησιµοποιήθηκε για τον καθαρισµό της πετρελαιοκηλίδας στον Σαρωνικό, από πόρους
του Γαλάζιου Ταµείου, κόστισε 340.000 ευρώ.
Επανέναρξη των έργων εκτροπής του Αχελώου, αυτή τη φορά µε νέα προσέγγιση:
αποσπασµατικά, ως δήθεν ανεξάρτητα µεταξύ τους φράγµατα Μεσοχώρας και Συκιάς.
Η δηµιουργία του ηλεκτρονικού «ευρετηρίου αιγιαλών», το οποίο όµως ακόµα δεν είναι πλήρες.
Η πρόοδος στην ανάρτηση δασικών χαρτών, µε πολλούς όµως αστερίσκους λόγω των
εξαιρέσεων και των προσπαθειών τακτοποίησης παρανοµιών µέσα από αυτό το σηµαντικό
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Περιβαλλοντικά και κοινωνικά
τα προβλήµατα της ∆υτικής Αττικής
Η παρέµβαση του Αντιπεριφερειάρχη Γ. Βασιλείου
στον απολογισµό του έργου της Περιφέρειας Αττικής

Σ

το αµφιθέατρο του Μουσείου της Ακροπόλεως
πραγµατοποιήθηκε την
Τρίτη , ο απολογισµός του έργου
της Περιφέρειας Αττικής, µε τη
συµπλήρωση 3 ετών στη
διοίκηση από την παράταξη
΄΄∆ΥΝΑΜΗ ΖΩΣ’’. Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, Γιάννης
Βασιλείου στην οµιλία του τόνισε
τα ακόλουθα:
‘’Κυριες και Κυριοι - Φιλες και
φιλοι
Στη ∆υτική αττική δυο είναι τα
κοµβικά προβλήµατα. Τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά.
Μπορεί λοιπόν σήµερα η ∆υτι-

κή αττική να είναι ίδια, όµως δεν
έχει τους 98,3 t υδραργύρου, ενώ
βρίσκεται σε φάσεις απόσυρσης
των εκκαµινευµάτων αλλα και των
καµένων του Κ∆ΑΥ.
Μπορεί να συνυπάρχει µε 24
δραστηριότητες SEVESSO, όµως
έχει επικαιροποιηµένα ΣΑΤΑΜΕ
και ενηµερωµένους πολίτες.
Μπορεί να δίνει µάχες οπισθοφυλακής, παραλιακό µέτωπο η
µεταλλεία βωξίτη, όµως πρωταγωνιστεί σε πολιτικές βιώσιµης
ανάπτυξης.
Μπορεί να υπάρχει η χωµατερή, όµως εξελίσσεται ο νέος
ΠΕΣ∆Α που οδηγεί στο κλείσιµο

αυτής.
Μπορεί να έχει πλήθος προβληµάτων, όµως ξεµπλοκάραµε
έργα αποχέτευσης ακαθάρτων
στο Θριάσιο, όµβριων στο Κριεκούκι, αντιπληµµυρικών σε Ελευσίνα, Μέγαρα, Φυλή, ενώ υλοποιούνται η προωθούνται το ρυµοτοµικό Βιλίων, υδροδοτήσεις πανοράµατος και Κινέττας, γίνονται
παρεµβάσεις στην ΠΕΟΑΘ, παιδικές χαρές σε Φυλή και Νέα Πέραµο, ασφαλτοστρώσεις παντού,
αλλά και βήµατα χωροταξίας µε
την ΒΙΠΑΝΟΤ, ξεπερνώντας σε
αριθµό έργων και δράσεων τον
αριθµό των 140.

Μπορεί στη ∆υτικη αττικη να
διαµένουν φτωχά κοινωνικά
στρώµατα, όµως παρέχουµε σε
30 δοµές περιοδική σίτιση, προωθούµε συµβουλευτικό σταθµό
γυναικών, υλοποιούµε πρωτοπόρες δοµές και δράσεις σε
ροµά, δίνοντας βήµα και αλληλεγγύη σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, ενώ συµβάλλαµε καθοριστικά
ώστε να επιλεγεί η Ελευσίνα ως
Πολιτιστική πρωτεύουσα της
Ευρώπης το 2021.
Συνεπώς µπορεί η ∆υτική Αττική να είναι ίδια, έχει όµως ξεκολλήσει από την εγκατάλειψη και
απραξία ετών, και αυτό οφείλεται

κυρίως στη δική µας τρίχρονη
ασταµάτητη δουλειά και δράση.
Η ∆υτική Αττική κινείται σηµερα
σε ρυθµούς επούλωσης των χρόνιων τραυµάτων της, αλλά χρειάζεται πολύ δουλειά ακοµα οπως
και Κυβερνητική στήριξη, ώστε να
πάψει να είναι αυτό που την
κατάντησαν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα
∆ηµοκρατία, δηλαδή η πισω αυλη
ολόκληρης της χώρας.
Συνεπώς ∆υναµικα συνεχίζουµε!’’

Οπτικές ίνες του Ο.Τ.Ε ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕ∆Ε: Ειδικό τέλος για τους δήµους
στον ∆ήµο Μεγαρέων από τους αρχαιολογικούς χώρους

Τ

Κ

ατόπι ν προσωπι κής παρέµβασης του
∆ηµάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταµούλη,
ο Ο.Τ.Ε θα κατασκευάσει δίκτυο οπτικών
Ινών στον ∆ήµο , µε ποσοστό κάλυψης 100 %,
που σηµαίνει, πως θα καλυφθούν όλες οι ανάγκες
πολιτών κι επιχειρηµατιών .
Επίσης όπως έχει ενηµερωθεί η δηµοτική αρχή
δεν θα χρειαστεί πάλι στο µέλλον να σκαφτούν οι
δρόµοι και µάλιστα υπάρχει η δέσµευση, πως το
έργο αυτό θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) µόλις
µηνών.

ην πρόταση ν α καθιερωθεί ειδικό τέλος υπέρ των ∆ήµων
από τα έσοδα που εισπράττει το κράτος από την επισκεψιµότητα στους Αρχ αιολογικούς Χώρους, υπέβαλλε ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης κατά τη συν εδρίαση του ∆Σ της
Έν ωσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 22 Οκτωβρίου
στην Αρχ αία Ολυµπία.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης υπογράµµισε την αν άγκη έν α µέρος
των χ ρηµάτων που εισπράττον ται από τους αρχ αιολογικούς
χ ώρους και τα µν ηµεία σε όλη την χ ώρα ν α διατίθεται στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθµού αφεν ός για την αν άδειξή τους.
Αφετέρου ν α αξιοποιηθούν , όπως αν έφερε, για την τουριστική προβολή των ∆ήµων αλλά και για παρεµβάσεις
και υπηρεσίες που θα διευκολύν ουν την πρόσβαση των επισκεπτών αλλά και θα βελτιώσουν την εικόν α των
αρχ αιολογικών χ ώρων και των µν ηµείων .
Η ν οµική υπηρεσία της ΚΕ∆Ε θα επεξεργαστούν τη συγκεκριµέν η πρόταση προκειµέν ου ν α οριστικοποιηθούν
όλες οι λεπτοµέρειες και ν α πάει προς ψήφιση στο επικείµεν ο ετήσιο τακτικό συν έδριο της Έν ωσης, που θα γίν ει
στα Ιωάν ν ιν α, από τις 30 Νοεµβρίου έως τις 2 ∆εκεµβρίου.
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε τόν ισε τα εξής:« Το υπουργείο Πολιτισµού πρέπει ν α αν τιληφθεί πως
ήρθε επιτέλους η ώρα, έν α µέρος από τα έσοδα των αρχ αιολογικών χ ώρων ν α πηγαίν ουν στην Αυτοδιοίκηση Α΄
βαθµού, για αν ταποδοτικές υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών . Κατέθεσα τη συγκεκριµέν η πρόταση µε στόχ ο
οι ∆ήµοι, αξιοποιών τας µέρος των εισπράξεων , ν α έχ ουν τη δυν ατότητα ν α προβούν σε εργασίες αν άδειξης των
αρχ αιολογικών χ ώρων και των µν ηµείων που βρίσκον ται στην επικράτεια τους αλλά και ν α προχ ωρήσουν και
σε άλλες παρεµβάσεις κοιν ωφελούς χ αρακτήρα.
Στο ετήσιο συν έδριό µας, στα τέλη Νοεµβρίου, θα ζητήσουµε από την πολιτεία ν α προχ ωρήσει σε σχ ετική
ν οµοθετική ρύθµιση για την καθιέρωση ειδικού τέλους υπέρ των ∆ήµων από τις εισπράξεις των Αρχ αιολογικών
Χώρων . Είν αι αν άγκη ν α καταλάβει η κεν τρική διοίκηση πως πρέπει ν α µπει έν α τέλος στο συγκεν τρωτικό κράτος και ν α δροµολογήσει µεταρρυθµίσεις και αλλαγές µε στόχ ο την αποκέν τρωση πόρων και αρµοδιοτήτων προς
την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ

‘’Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ’’
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούµε στα εγκαίνια του ‘’Κέντρου Ελέους’’

που προφέρει φαγητό καθηµερινά στους άπορους
της περιοχής, που θα γίνουν στις 26 Οκτωβρίου
2017, ηµέρα εορτής του Αγίου ∆ηµητρίου
και ώρα 09:30 π.µ.

Πρωθιερέας Σπύρος Τσάκαλος

Συνταξιούχος Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης
w ebsit e:www .anas tasia serep a.gr

ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ: 210 5598247
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6-θριάσιο

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ
∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης ΜΙΤΕ

Η

Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Ελευσίνας συµµετείχε
στη ∆ιεθνή Έκθεση ΜΙΤΕ που φιλοξενήθηκε στο mec Παιανίας 19-22 Οκτωβρίου. Σκοπός της συµµετοχής της ήταν να
ενίσχυσει την εξωστρέφεια της, να κάνει περισσότερο γνωστό το
Φεστιβάλ Αισχύλεια, τις δράσεις του επιχειρησιακού Προγράµµατος

της, όπως το χριστουγεννιάτικο χωριό και να
προβάλει το ∆ήµο Ελευσίνας ως µια ελκυστική και ενδιαφέρουσα πόλη που οι δράσεις
που υλοποιεί κάθε χρόνο µπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες.

Μάθηµα οδικής συµπεριφοράς στο ∆ιαπολιτισµικό
Αχαρνών από το Ι.Ο.Α.Σ «Πάνος Μυλωνάς»

Μ

Φ Ω Τ Ο Α Ρ ΧΕ Ι Ο Υ

άθηµα ζωής, οδικής συµπεριφοράς και υπευθυνότητας παρέδωσε ο εκπαιδευτής του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.Α.Σ) «Πάνος Μυλωνάς», στους µαθητές/τριες του ∆ιαπολιτισµικού Γυµνασίου Αχαρνών.
Ο κ. ∆ηµήτρης Πετρούνιας επισκέφτηκε το σχολείο στις 13 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού
προγράµµατος «Κάντο σωστά» και παρουσίασε µε κατανοητό τρόπο τους κινδύνους της απρόσεχτης και
ανεύθυνης οδήγησης. Κατά τη διάρκεια της προβολής του βίντεο αλλά και µετά τα παιδιά παρακολούθησαν µε απόλυτη προσοχή τον κ. Πετρούνια και εξέφρασαν τις απορίες τους ή µίλησαν για τις εµπειρίες
τους.
Σηµειώνεται ότι σκοπός του προγράµµατος είναι να κατακτήσουν οι νέες γενιές τα εφόδια και τα εργαλεία για να µεγαλώσουν υπεύθυνοι οδηγοί και υπεύθυνοι πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο, µπαίνουν τα θεµέλια προκειµένου να ανατραπούν σταδιακά τα τραγικά νούµερα των θανάτων από τροχαία δυστυχήµατα
σε παιδιά και νέους ηλικίας 5-29 ετών που εµφανίζονται στη χώρα µας.

Εκδροµή στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου στο
γραφικό Φενεό και την µαγευτική Λίµνη ∆όξας για
τα µελη των ΚΑΠΗ Μάνδρας
Εκδροµή στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου στο γραφικό Φενεό και την µαγευτική Λίµνη ∆όξας
∆ηλώστε συµµετοχή για µία εξαιρετική εκδροµή στην
Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου στο γραφικό Φενεό και την
µαγευτική Λίµνη ∆όξας. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 11 Νοεµβρίου 2017. Για πληροφορίες
και δηλώσεις συµµετοχής µπορείτε να καλείται στο
τηλέφωνο 213.2014.936.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η

Οδηγίες προστασίας των πολιτών από έντονα καιρικά φαινόµενα

Πολιτική
Προστασία του ∆ήµου
Α χ α ρ ν ώ ν
προχώρησε στη κοινοποίηση
οδηγιών προστασίας των
πολιτών από έντονα καιρικά
φαινόµενα.
Οι οδηγίες περιλαµβάνουν
συµβουλές προετοιµασίας,
αντιµετώπισης και προστασίας από έντονα καιρικά
φαινόµενα:

1.ΘΥΕΛΛΩ∆ΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ - ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΕΣ
2.ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
3.ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
4.ΠΑΓΕΤΟΣ
Το αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας του
∆ήµου Αχαρνών, έχει την κύρια ευθύνη για την Πολιτική Προστασία και την επέµβαση του δήµου σε περιπτώσεις θεοµηνιών, φυσικών καταστροφών κλπ.
Επίσης:
● Οργανώνει και εκπαιδεύει το διατιθέµενο εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου για την Πολιτική Προστασία της πόλης και την αντιµετώπιση εκτάκτων και
επικίνδυνων περιστατικών.
● Συνεργάζεται µε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο
Πολιτικής Προστασίας το οποίο συντονίζει και επιβλέπει
το έργο της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη,
ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εφόσον συµβαίνουν εντός των ∆ιοικητικών
ορίων του ∆ήµου.
● ∆ιατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασµό πολιτικής
προστασίας της περιοχής , στο πλαίσιο του ετήσιου

εθνικού σχεδιασµού και είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή των προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων που
αφορούν την περιοχή του ∆ήµου.
● Μεριµνά για τον συντονισµό της κινητοποίησης
όλων των εµπλεκοµένων (τεχνικών, διοικητικών και
οικονοµικών) υπηρεσιών του ∆ήµου , µετά του απαραίτητου µηχανολογικού εξοπλισµού (οχήµατα, µηχανήµατα, εργαλεία και µέσα) για την άµεση παρέµβαση του
∆ήµου σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών (σεισµοί,
πληµµύρες, σφοδρές χιονοπτώσεις και όλες εν γένει τις
θεοµηνίες) που απειλούν τη ζωή, ασφάλεια και περιουσία του κοινωνικού συνόλου της πόλης, σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες , σε εφαρµογή των
σχετικών Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών.
● Μεριµνά για τον προγραµµατισµό και την εκπόνηση µελετών προµηθειών υλικών, εξοπλισµού και
εφοδίων, καθώς και εργασιών για την εύρυθµη λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας της πόλης.
● Τηρεί αρχείο εκτάκτων επικινδύνων περιστατικών,
θεοµηνιών και φυσικών καταστροφών που πλήττουν
την πόλη, αιτηµάτων πολιτών για βοήθεια, πόρων που
διατίθενται κατά περίπτωση (ανθρώπινο δυναµικό,
µέσα, υλικά κλπ).
● Εισηγείται προτάσεις βελτίωσης της αντιµετώπισης
επικίνδυνων καταστάσεων και θεοµηνιών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
τηλέφωνο: 210 2435 665
fax: 210 2435 667
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
www.civilprotection.gr

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

θριάσιο-7

Ολοκληρώθηκε ο τελευταίος
ψεκασµός σε ελαιοκοµικές περιοχές
του ∆ήµου Μεγαρέων και του
∆ήµου Μάνδρας & Ειδυλλίας

Η

∆ιεύθυνση
Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής ανακοινώνει τα
εξής: Ολοκληρώθηκε ο τελευταίος
ψεκασµός για την καταπολέµηση
του ∆άκου της Ελιάς και αφορούσε
ελαιοκοµικές περιοχές του ∆ήµου
Μεγαρέων και του ∆ήµου Μάνδρας
& Ειδυλλίας.
Ο ψεκαςµός αυτός ήταν δολωµατικός από εδάφους µε το
φυτοπροστατευτικό της οµάδας των πυρεθερινοειδών –
KARATE ZEON 10 CS (εντοµοκτόνο, αρ. έγκρισης 1854 δ.ο.
lamda cyhalothrin).
Η συλλογή του ελαιοκάρπου µπορεί να ξεκινήσει µετά την
30η Οκτωβρίου. Σηµειώνουµε ότι η συλλογή ελαιοκάρπου πρίν
την 30η Οκτωβρίου συνιστά παράβναση της Νοµοθεσίας (
Ν.4036 άρθρο 45 παράγρ.3 ) και επισείει διοικητικές κυρώσεις
( πρόστιµο 300 – 30.000 Ευρώ).
Επισηµαίνουµε ότι σε ελαιοκοµικές περιοχές του ∆ήµου
Μεγαρέων που υπάρχει εκτεταµένη συγκαλλιέργεια µε κηπευτικά και ως εκ τούτου εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη πληθυσµών δάκου η εφαρµογή των ψεκασµών υπήρξε
περιορισµένη λόγω τεχνικών δυσκολιών αλλά και για λόγους
δηµόσιας Υγείας.
Στις περιοχές αυτές, εφ’ όσον κρίνουν απαραίτητο, οι ιδιοκτήτες των ελαιοδένδρων µπορούν να προστατέψουν την παραγωγή τους µε ψεκασµούς καλύψεως για το υπόλοιπο χρονικό
διάστηµα τηρώντας αυστηρά τα αναγραφόµενα επι της συσκευασίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα χρησιµοποιήσουν και πάντα σε συνεργασία και συνεννόηση µε τους
συγκαλλιεργητές τους.
Γνωρίζουµε επίσης ότι αρκετοί έµποροι αλλά και ιδιώτες
προχωρούν σε συλλογή ελαιοκάρπου για Παρασκευή βρώσιµων ελιών από ελαιόδεδνδρα πριν το στάδιο της πλήρους
ωρίµανσης του ελαιοκάρπου.
Το παραγόµενο προϊόν (τσακιστές ελιές) είναι εξαιρετικά
επικίνδυνο για κατανάλωση εάν το ελαιόδενδρο ψεκάστηκε και
ως εκ τούτου απαγορεύεται η κατανάλωση και η διακίνηση του.
Η Υπηρεσία µας θα προχωρήσει όπως ορίζεται από τη
Νοµοθεσία σε δειγµατοληψίες ελαιολάδου από παραγωγούς
στα ελαιοτριβεία της περιοχής ή και ελαιοκάρπου από τα σηµεία
πώλησης (π.χ. λαϊκές αγορές).
Για την παραγωγή αρίστης ποιότητας ελαιολάδου συνιστάται:
Εγκαιρη συγκοµιδή ελαιοκάρπου και έκθλιψή του χωρίς
καθυστερήσεις.
Τονίζουµε ότι η τήρηση των προβλεποµένων ηµεροµηνιών
προστατεύει τους καλλιεργητές, τους καταναλωτές και βεβαίως
την ποιότητα και την φήµη του παραγόµενου προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν µε τους αρµόδιους Γεωπόνους της Υπηρεσίας
µας ( Τηλ: 213 – 1600816 και 213 1600807).
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8-θριάσιο

Ενίσχυση της
Μονάδας
Τεχνητού Νεφρού
στο Θριάσιο
Νοσοκοµείο

«Με την επέκταση της δραστηριότητάς της,
η ΜΤΝ συνέβαλε αποφασιστικά στην
εξάλειψη του φαινοµένου των
“περιφερόµενων” αιµοκαθαιρόµενων»

Ε

πέκταση της δραστηριότητας της Μονάδας
Τεχνητού Νεφρού του Θριασίου νοσοκοµείου,
προκύπτει από τον απολογισµό των πεπραγµένων της κατά τον τελευταίο χρόνο.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της διοίκησης, τον Σεπτέµβριο
του 2016 ο αριθµός των µονίµων αιµοκαθαιρόµενων στη
µονάδα ανερχόταν στους 16, ενώ κατά το µήνα αυτό
άλλοι 10 ασθενείς υπεβλήθησαν σε έκτακτες συνεδρίες.
Ο συνολικός αριθµός των συνεδριών εκείνο το µήνα
ανήλθε στις 283. Στη ΜΤΝ υπηρετούσαν 3 ειδικευµένοι
ιατροί νεφρολόγοι και 6 νοσηλεύτριες. Η ΜΤΝ δεν συµµετείχε στο πρόγραµµα γενικών εφηµεριών του νοσοκοµείου.
Σήµερα, στη ΜΤΝ του Θριασίου νοσοκοµείου υπηρετούν οι ίδιοι 3 µόνιµοι νεφρολόγοι και 1 επικουρικός νεφρολόγος µε τριετή σύµβαση. Το νοσηλευτικό προσωπικό
έχει ενισχυθεί µε 3 επιπλέον άτοµα και οι θέσεις αιµοκάθαρσης αυξήθηκαν κατά δύο.
Από τον περασµένο Ιανουάριο, η ΜΤΝ συµµετέχει στο
πρόγραµµα γενικών εφηµεριών του νοσοκοµείου, σε
12ωρη βάση. Οι µόνιµοι ασθενείς είναι πλέον 27 και ο
συνολικός αριθµός των συνεδριών που πραγµατοποιήθηκαν τον Αύγουστο 2017 ανέρχεται στις 417.

«Με την επέκταση της δραστηριότητάς της η ΜΤΝ συνέβαλε αποφασιστικά στην εξάλειψη του φαινοµένου των
“περιφερόµενων” αιµοκαθαιρόµενων, υποδεχόµενη 7
ανασφάλιστους ασθενείς της ευρύτερης περιφέρειας
∆υτικής Αττικής, οι οποίοι πλέον απολαµβάνουν
συνεχούς και απρόσκοπτης ιατρικής φροντίδας, όπως
και οι οµοιοπαθείς ασφαλισµένοι συνάνθρωποί τους»
αναφέρει η ∆ιοίκηση του νοσοκοµείου.
Στη δραστηριότητα της Μονάδας καταγράφεται µια
επιπλέον υπηρεσία, από τον Ιούνιο του 2017: Η παροχή
ηµιµόνιµης αγγειακής προσπέλασης για αιµοκάθαρση
από ιατρό νεφρολόγο.
Αποτελεί κοµµάτι της Επεµβατικής Νεφρολογίας και
είναι µια καινοτόµα υπηρεσία που έρχεται να καλύψει ένα
σοβαρό κενό του δηµοσίου νοσοκοµείου, µε οργανωµένο και εµπεριστατωµένο τρόπο.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ήδη η ανταπόκριση
είναι µεγάλη, τόσο από νοσοκοµεία, ιδίως νησιωτικών
περιοχών, όσο και από ΜΤΝ του ιδιωτικού τοµέα.

Επί του παρόντος, η διοίκηση του νοσοκοµείου επικεντρώνεται στην εισαγωγή της πλασµαφαίρεσης, στο
πλαίσιο της ΜΤΝ, σε συνεργασία µε το Νευρολογικό
τµήµα, µια υπηρεσία που θα συµβάλει τα µέγιστα στην
ανακούφιση µιας µεγάλης πληθυσµιακής οµάδας ασθενών, που σήµερα αναγκάζονται να αναζητήσουν την
υπηρεσία σε κεντρικά νοσοκοµεία των Αθηνών.

Οι µεσοπρόθεσµοι στόχοι της ΜΤΝ είναι:
-Ενίσχυση της δραστηριότητας της µονάδας αιµοκάθαρσης µε επιπλέον ασθενείς.
-Ενίσχυση της Επεµβατικής Νεφρολογίας, ιδίως µετά
την επικείµενη εγκατάσταση ψηφιακού αγγειογράφου
στο νοσοκοµείο.
-Επέκταση της εφηµέρευσης σε 24ωρη βάση.
-Πιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών της ΜΤΝ
από αναγνωρισµένο σχετικό φορέα.
-Ενίσχυση µε προσωπικό και ενέργειες για την ίδρυση
Νεφρολογικής Κλινικής.

Πέµπτη 26 Οκτωβρίου 2017

θριάσιο-9

ΛΥΘΗΚΕ ΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΙΠΟΥΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΓΗΠΕ∆Ο ‘’ΤΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ»
ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου
π ροχ ώρησε στην
αν τικ ατάσταση των
κ αµέν ων λαµπ τήρων
στο γήπ εδο «Τάκ ης
Χαραλαµπ ίδης» κ αι
π λέον ο φωτισµός
φωτισ µός
είν αι επ αρκ ής ώστε
ν α επ ιτρέπ ει
ν υχ τεριν ούς αγών ες
κ αι π ροπ ον ήσεις
χ ωρίς π ροβλήµατα.
Μέσω των s oc ial
m edia η διοίκ ηση του
ΑΟ Χαϊδαρίου
ευχ αρίστησε τον
∆ήµο.

Η σχ ετικ ή αν άρτηση
αν αφέρει:
Το κ αλό π ρέπ ει ν α
λέγεταιI
ΕΥ ΧΑΡΙ ΣΤΟΥ ΜΕ π ολύ
τον ∆ήµος Χαϊδαρίου
κ αι συγκ εκ ριµέν α τον
Αν τιδήµαρχ ο Π αιδείας,
Αθλητικ ών κ αι Π ολιτιολιτιστικ ών Υ π ηρεσιών κ ο.
Καραγιάν ν η Ν ίκ ο, για
την άµεση αν ταπ όκ ριριση στο π ρόβληµα του
φωτισµού του «Τάκ ης
Χαραλαµπ ιδης» κ αι στη
γρήγορη επ ίλυσή του.
∆. Σ. ΑΟ ΧΑΪ ∆ΑΡΙ ΟΥ

10-θριάσιο
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Χ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, Ι∆ΡΥ ΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛ Λ ΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥ ΣΗΣ (ΚΠΕ) ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ε

ρώτηση που κατατέθηκε προς τους κ. Υ πουργούς Παιδείας Έρευν ας & Θρησκευµάτων , Περιβάλλον τος και Εν έργειας και Εσωτερικών σχ ετικά µε την Ίδρυση Κέν τρου Περιβαλλον τικής
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στο πάρκο «Αν τών ης Τρίτσης» µε
πρωτοβουλία της Βουλευτού ΣΥ ΡΙΖΑ Β' Αθήν ας, Χαράς
Καφαν τάρη και µε την συν υπογραφή 14 Βουλευτών .
Σε αυτήν αν αφέρον ται τα εξής:
Το Μητροπ ολιτικό Πάρκο Περιβαλλον τικών και
Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων και Αν άπτυξης Κοιν ων ικής Οικον οµίας «Αν τών ης Τρίτσης» που βρίσκεται στη δυτική Μητροπολιτική Αθήν α, εν τός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Ιλίου, είν αι το µεγαλύτερο
Μητροπολιτικό πάρκο της Αθήν ας, συν ολικής έκτασης
περίπου 1.000 στρεµµάτων και το µεγαλύτερο πάρκο
περιβαλλον τικής ευαισθητοποίησης των Βαλκαν ίων .
Αποτελεί δηµοφιλή προορισµό για τους κατοίκους της
Αθήν ας, µε ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιµότητα τα σαββατοκύριακα, τις µέρες αργιών ή µεγάλων εκδηλώσεων .
Στον ν έο Φορέα ∆ιαχ είρισης (Φ.∆.) που ιδρύθηκε µε το
ν όµο 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9-8-2016), συµµετέχ ουν
το Υ πουργείο Περιβάλλον τος και Εν έργειας, η Περιφέρεια Αττικής, ο Αν απτυξιακός Σύν δεσµος ∆υτικής
Αθήν ας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Γεωπον ικό Παν επιστήµιο Αθην ών , το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλον τος του Εθν ικού Μετσοβίου Πολυτεχ ν είου, η Κοιν ων ία των Πολιτών , «Φίλοι του Πάρκου Τρίτση».
Μετά από πολλά χ ρόν ια εγκατάλειψης και ουσιαστικής αδιαφορίας και από τις κυβερν ήσεις και από µερίδα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η κοιν ή υπουργική απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη και των
συν αρµόδιων υπουργών που δηµοσιεύτηκε στην
Εφηµερίδα της Κυβέρν ησης 10.03.2017 βάζει τέλος
στον µαρασµό και την υποβάθµιση του Πάρκου.
Η µην ιαία πρόσοδος στον Φορέα ∆ιαχ είρισης του
Μητροπολιτικού Πάρκου, ύψους 58.000 ευρώ (696.000
ευρώ ετησίως) σηµατοδοτεί την άν θιση της αν αξιοποίητης αυτής όασης.
Μεταξύ των σκοπών του πάρκου περιλαµβάνεται
α) «Η περιβαλλον τική ευαισθητοποίηση εν ηµέρωση
και εκπαίδευση των πολιτών και µαθητών , καθώς και η
αν άδειξη της ιδιαίτερης αξίας του πρασίν ου εν τός του
αστικού ιστού, µε κάθε πρόσφορο µέσο, µε την αν άπτυξη δραστηριοτήτων εν τός του πάρκου, αλλά και
εκτός αυτού, εφόσον κρίν εται σκόπιµο και πρόσφορο,
και
β) η εκπόν ηση µελετών και η υλοποίηση προγραµµάτων περιβαλλον τικής προστασίας και εκπαίδευσης
στο χ ώρο του Πάρκου, στον αστικό ιστό και στο
φυσικό περιβάλλον της ΑττικήςI» (άρθρο 52 παρ.2,
εδ. α,β). Το ∆.Σ. του Φ.∆. µε την µε αρ. 8 από

10/11/2016 απόφασή του εν έκριν ε πρόταση για την
ίδρυση και λειτουργία Κέν τρου Περιβαλλον τικής
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) εν τός των διοικητικών ορίων του
Πάρκου, το οποίο θα αν ταποκρίν εται στις αν τίστοιχ ες
προδιαγραφές που θέτει το Υ πουργείο Παιδείας Έρευν ας και Θρησκευµάτων , δεδοµέν ου ότι διαθέτει τις
απαιτούµεν ες υποδοµές: κτιριακές υποδοµές (∆ιώροφο
κτίριο µε έξι µεγάλες αίθουσες και τέσσερις µικρότερους
χ ώρους, σε πολύ καλή κατάσταση και µε κεν τρική θέρµαν ση, που µπορούν ν α αξιοποιηθούν ως αίθουσες
διδασκαλίας ή και πολλαπλών χ ρήσεων , βιβλιοθήκη –
αν αγν ωστήριο, εργαστήριο, αίθουσα πληροφορικής
εν ώ οι µικρότερες αίθουσες µπορούν ν α φιλοξεν ήσουν
γραφεία κ.α.
Επ ίσης, διαθέτει τον απ αιτούµεν ο εξοπ λισµό,
εύκολη προσβασιµότητα σχ ολικών µον άδων , και επιτελεί συν εργασίες µε επιστηµον ικά ιδρύµατα. Τις δαπάν ες για την κάλυψη των λειτουργικών αν αγκών του
ΚΠΕ δύν αται ν α αν αλάβει ο Φ.∆. από τον προϋπολογισµό του ή και σε συν εργασία µε το Ίδρυµα Νεολαίας
και ∆ια Βίου Μάθησης (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ).
Με το µε αρ. πρωτ. 79/16.05.2017 έγγραφό του, ο
Φορέας ∆ιαχείρισης ζήτησε από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων την έγκριση
για την ίδρυση ΚΠΕ στο πάρκο.
∆εδοµένου ότι: Α) Το Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλον τικών και Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων και
Αν άπ τυξης Κοιν ων ικής Οικον οµίας «Αν τών ης
Τρίτσης» είν αι το µον αδικό πάρκο στην Ελλάδα που,
σύµφων α µε το σκοπό ίδρυσής του, υποχ ρεούται ν α
παρέχ ει στην εκπαιδευτική κοιν ότητα και τις ευρύτερες κοιν ων ικές οµάδες εν ηµέρωση και εκπαίδευση σε
θέµατα περιβάλλον τος.
Β) Το ίδιο το οικοσύστηµα του πάρκου µε τα φυσικά
και τεχ ν ητά χ αρακτηριστικά του (αλσύλλια, δεν δροκαλλιέργειες, υγροβιότοπους, λιµν αίο οικοσύστηµα,
ιστορικά κτίσµατα) αποτελεί ιδαν ικό πεδίο έρευν ας και
µελέτης στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την αειφορία

και δίν ει την δυν ατότητα σε µαθητές και άλλες κοιν ων ικές οµάδες ν α καταν οήσουν τη σηµασία των πράσιν ων χ ώρων στο αστικό περιβάλλον , τις κοιν ων ικές,
οικολογικές, εκπαιδευτικές και οικον οµικές διαστάσεις
τους, καθώς και τους τρόπους προστασίας και βιώσιµης διαχ είρισής τους.
Γ) Η ∆υτική Αθήν α µε µαθητικό δυν αµικό Α/θµιας και
Β/θµιας εκπαίδευσης 70.000 περίπου, είν αι η µον αδική διεύθυν ση στην οποία δεν λειτουργεί ΚΠΕ . Με
δεδοµέν ο ότι κάθε ΚΠΕ θεσµικά υποχ ρεούται ν α προσφέρει το µεγαλύτερο µέρος του χ ρόν ου εργασίας του
και παροχ ής υπηρεσιών του σε σχ ολεία και εκπαιδευτικούς της περιοχ ής εµβέλειας του, αρχ ίζον τας οπωσδήποτε από τα σχ ολεία της πόλης του και του ν οµού
του, οι µαθητές της δυτικής Αθήν ας έχ ουν λιγότερες
πιθαν ότητες, από τους µαθητές των υπόλοιπων ∆ιευθύν σεων ν α επισκεφτούν έν α από τα ΚΠΕ που ήδη
λειτουργούν σε όλες τις άλλες ∆ιευθύν σεις (∆ραπετσών ας, Λαυρίου, Αργυρούπολης, Ελευσίν ας).
∆) Η ίδρυση και λειτουργία ΚΠΕ στη ∆υτική Αθήν α
αποτελεί αίτηµα όχ ι µόν ο της εκπαιδευτικής κοιν ότητας
αλλά και της τοπικής κοιν ων ίας και έχ ει την υποστήριξη των δύο ∆ιευθύν σεων Εκπαίδευσης και των περιβαλλον τικών φορέων της περιοχ ής.
Κατόπιν όλων αυτών , Ερωτών ται οι κ.κ. Υ πουργοί:
Προτίθεν ται ν α αν ταποκριθούν στο αίτηµα του Φορέα
∆ιαχ είρισης του Πάρκου και των κατοίκων της ευρύτερη περιοχ ής, ώστε ν α δροµολογηθεί η ίδρυση ΚΠΕ στο
Μητροπολιτικοί πάρκο «Αν τών ης Τρίτσης;

Οι ερωτών τες Βουλευτές
Καφαν τάρη Χαρούλα (Χαρά) Αθαν ασίου Νάσος
Γεν ν ιά Γεωργία ∆ηµαράς Γεώργιος ∆έδες Ιωάν ν ης
Θελερίτη Μαρία Θεων άς Ιωάν ν ης Καββαδία Αν ν έτα
Κασιµάτη Νίν α Κυρίτσης Γεώργιος
Μηταφίδης Τριαν τάφυλλος Ξυδάκης Νικόλαος
Πάν τζας Γεώργιος Σταµατάκη Ελέν η Φίλης Νικόλαος
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Εικοσιτετράωρη απεργία αποφάσισε το Σωµατείο
Εργαζοµένων Λειτουργίας του Μετρό

Ε

ικοσιτετράωρη
απεργία
στις
γραµµές 2 και 3
του µετρό αποφάσισε για
την Πέµπτη, 26 Οκτωβρίου
2017, το Σωµατείο Εργαζοµένων Λειτουργίας του
Μετρό της ΣΤΑΣΥ ενάντια
«στο χάος που οδηγεί τις
αστικές συγκοινωνίες της
Αθήνας η επικείµενη ιδιωτικοποίηση µε την ένταξη
τους στο υπερταµείο αποκρατικοποιήσεων».
Η απεργία θα πραγµατοποιηθεί από την έναρξη της βάρδιας (05.30 το
πρωί) έως τη λήξη της (23.59 το βράδυ)
Αν και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων λειτουργίας του µετρό της Αθήνας έχουν εκφράσει τη
στήριξή τους στη µετάβαση στη νέα εποχή του
ηλεκτρονικού εισιτηρίου, σηµειώνουν ότι µε την
απόφαση του υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη για άµεση κατάργηση
της χάρτινης µηνιαίας κάρτας στις αρχές Οκτωβρίου και την αντικατάσταση της από «έξυπνη»
κάρτα µέσα σε έναν µήνα έχει δηµιουργηθεί χάος.
Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, «οι
εργαζόµενοι στο Μετρό αντιστεκόµαστε στο χάος
που οδηγεί τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας η
επικείµενη ιδιωτικοποίηση µε την ένταξη τους στο
υπερταµείο αποκρατικοποιήσεων».
Ακόµη τονίζουν ότι «το χάος αυτό που εκτός
από τους εργαζόµενους το βιώνουν πλέον και οι
εκατοντάδες χιλιάδες επιβατών που χρησιµοποι-

ούν τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Το βιώνουν καθηµερινά στις ατέλειωτες ώρες αναµονής στηµένοι
στις τεράστιες ουρές µπροστά από τα εκδοτήρια
για την έκδοση ηλεκτρονικής κάρτας απεριορίστων διαδροµών, από εργαζόµενους στα πρόθυρα κατάρρευσης από την ένταση των ατελείωτων ωρών εργασίας χωρίς κανένα διάλειµµα».
Καταλήγοντας επισηµαίνουν για πολλοστή
φορά «ότι την απαράδεκτη κατάσταση την έχει
δηµιουργήσει η αυταρχική ηγεσία του Υπουργείου
Μεταφορών προκειµένου να τηρήσει τις χρονικές
δεσµεύσεις της στους µελλοντικούς αγοραστές.
Αυτά που συµβαίνουν τώρα δεν θα είναι προσωρινά. Η χαοτική αυτή κατάσταση ξεκινώντας
από τα εκδοτήρια αποκτά µόνιµα χαρακτηριστικά
σε όλες τις υπηρεσίες του δικτύου και στην τεχνική βάση µε ελλείψεις ανταλλακτικών και βασικών
µέσων για την οµαλή λειτουργία και συντήρηση
του δικτύου».

θριάσιο-11

Προς... Βόρεια Προάστια πάει
το Καζίνο της Πάρνηθας

Ν

έα τροπολογία που αφορά την µετεγκατάσταση του
καζίνου της Πάρνηθας στον αστικό ιστό της Αθήνας
(όπως όλα δείχνουν στα Βόρεια Προάστια) αναµένεται
να καταθέσει εκ νέου στην Βουλή η κυβέρνηση.
Μάλιστα, ήδη προβλέπεται η δηµιουργία δεύτερου καζίνο
στον χώρο του Ελληνικού, βάσει της συµφωνίας µε την εταιρεία αξιοποίησης «∆έλτα Development», ενώ την ίδια ώρα
υπάρχουν κυβερνητικές σκέψεις για τη δηµιουργία καζίνο σε
τουριστικές περιοχές όπως η Μύκονος και η Κρήτη.
Εντός του προσεχούς διαστήµατος, αναµένεται να ψηφιστεί
από την ολοµέλεια της Βουλής και νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών, µε το οποίο παρατείνεται κατά 8 χρόνια
το δικαίωµα του ΟΠΑΠ για την εκµετάλλευση των παιχνιδοµηχανηµάτων VLTs.

12-θριάσιο
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Θέµα 10ο :Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε., του έργου «∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο∆ΩΝ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τ.Υ., κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.
Θέµα 11ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Ζ 0062 οικογενειακού τάφου στην ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ,
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέµα 12ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Ε0545 οικογενειακού τάφου στον ΚΟΠΑΛΙ∆Η
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ, ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 13ο :Γνωµοδότηση επί της υπ` αριθµ. 9827/19-10-2017 επιστολής της ∆/νσης ∆.Ε. ∆υτικής Αττικής, σχετικά µε τις ΄΄Μεταβολές Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης Σχ. Έτους
2018-19΄΄, για τον ∆ήµο Ασπροπύργου.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιος
Φίλης.
Θέµα 14ο :Παραχώρηση δηµοτικού χώρου για την εγκατάσταση και τη διεξαγωγή πολιτιστικών
- καλλιτεχνικών δράσεων, από την ΄΄παράσταση΄΄ MUNDIAL.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 15ο :Λήψη απόφασης για Άνοιγµα Τραπεζικού Λογαριασµού του ∆ήµου στην Τράπεζα
της Ελλάδος και ορισµός εξουσιοδοτηµένων οργάνων για την κίνησή του.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 16ο :Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας, σύµφωνα µε την υπ`
αριθµ. 791/ΟΙΚ.ΥΠ./24-10-2017 εισήγηση του ∆ιευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 17ο :∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Ασπροπύργου, σύµφωνα µε την υπ` αριθµ. 2 απόφαση, της 10ης συνεδρίασης 2017, του ∆.Σ. της
Κ.Ε.∆.Α.
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Α, κα Σοφία Μαυρίδη.
Θέµα 18ο :Έγκριση της υπ` αριθµ. 1 απόφασης, της 10ης συνεδρίασης 2017, του ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου, µε τίτλο: «Κατάρτιση και ψήφιση της 1ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού ΚΕ∆Α έτους 2017 και της εισηγητικής έκθεσης προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο».
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Α, κα Σοφία Μαυρίδη.
Θέµα 19ο :Έγκριση αιτηµάτων χορήγησης Οικονοµικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.
Θέµα 20ο :

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877
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Ξεκινούν στις 29 Νοεµβρίου
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί

Η

πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να
ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί ακινήτων στις 29 Νοεµβρίου
2017 επιβεβαιώθηκε χθες,
κατά τη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε ανάµεσα σε
κυβερνητικούς αξιωµατούχους και τα τεχνικά κλιµάκια από
την πλευρά των δανειστών.
Επί τάπητος κατά τις χθεσινές συναντήσεις µε τα τεχνικά κλιµάκια τέθηκε και το µεγάλο «αγκάθι» που εξακολουθεί να υφίσταται στην πλήρη εφαρµογή του εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης
οφειλών επιχειρήσεων και δη για την αυτοµατοποιηµένη διαδικασία αναδιάρθρωσης
των χρεών επιχειρήσεων, όταν το ύψος του χρέους κυµαίνεται από 20.000 έως 50.000
ευρώ.
Σύµφωνα µε πηγές που συµµετείχαν στη συνάντηση τα τεχνικά κλιµάκια δήλωσαν ότι
συµφωνούν επί της αρχής της ελληνικής πρότασης, παρέπεµψαν όµως για τη λήψη
οριστικών αποφάσεων στις συναντήσεις ανάµεσα στους συναρµόδιους υπουργούς µε
τους επικεφαλής των ελεγκτών των δανειστών. Σχετική συνάντηση στην οποία θα
συµµετέχει και ο καθ’ ύλην αρµόδιος υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης ∆ηµήτρης
Παπαδηµητρίου έχει ορισθεί και για σήµερα Πέµπτη.
Υπενθυµίζεται ότι η ελληνική πλευρά έχει προτείνει να κρίνονται επιλέξιµες-βιώσιµες
προς ένταξη στην αυτοµατοποιηµένη διαδικασία ρύθµισης οφειλών οι επιχειρήσεις
εκείνες που έχουν θετικό ΕBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και χρηµατοδοτικών αποσβέσεων) την τελευταία χρονιά πριν από την αίτηση, ή θετικό EBITDA δύο έτη κατά τη
διάρκεια της τελευταίας τριετίας πριν από την αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό
µηχανισµό.
Η αποπληρωµή των οφειλών θα γίνεται το µέγιστο σε 120 δόσεις και προς τους
εργαζόµενους το µέγιστο σε 24 δόσεις, το ύψος της µηνιαίας δόσης θα προκύπτει από
την αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα και θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 ευρώ,
θα διαγράφονται οι προσαυξήσεις και τα πρόστιµα, ενώ σε περίπτωση ύπαρξης
ακίνητης περιουσίας θα µειώνεται το ύψος του «κουρέµατος».
Στην ατζέντα των συναντήσεων του υπουργείου Οικονοµίας µε τους εκπροσώπους
των δανειστών περιλαµβάνονται ακόµη η ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας, καθώς
και τα φορολογικά κίνητρα που θα δοθούν στις νεοφυείς επιχειρήσεις.
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Εθελοντές για το τµήµα
Κοινωνικής Συµµετοχής
ζητά ο σύλλογος
Τριτέκνων δήµου Φυλής

Ο σύλλογος Τριτέκνων δήµου Φυλής ζητά εθελοντές για την στελέχωση του Τµήµατος Κοινωνικής Συµµετοχής. Ειδικότερα, ζητά εθελοντές για:
1. Τη στελέχωση του σπουδαστηρίου για παιδιά
του δηµοτικού -Γυµνασίου που θα λειτουργεί απογευµατινές ώρες.
2. Τη δηµιουργία και λειτουργία παιδικής- εφηβικής δανειστικής βιβλιοθήκης.
3. Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών σεµιναρίων για παιδιά και νέους.
4. Τη διοργάνωση ηµερίδων µε κοινωνικά και
άλλα θέµατα που αφορούν ένα πιο ευρύ κοινό
όπως θέµατα υγείας, κοινωνικής συµµετοχής, κοινωνικού αποκλεισµού, ισότητας, κ.ά.
5. Τη διοργάνωση καλλιτεχνικού εργαστηρίου.
Τηλέφωνο
2102470100

επικοινωνίας:

6980112997-

θριάσιο-13

Πλούσιες και δωρεάν οι δράσεις του Πνευµατικού
Κέντρου Θρακοµακεδόνων µέχρι τον ∆εκέµβρη

11:00-12:00 Αγγλικά (Junior
English) για π αιδιά 3-7 ετών
µε την κ. ∆ουρίδα (κάτω αίθουσα).
12:00-14:00 Εργαστήρι Σκηνικής Έκφρασης για π αιδιά 612 ετών µε
την κ. Ντελέζου (ισόγειο).
12:30-14:30 Αγγλικά
Ενηλίκων µε την κ. ∆ουρίδα
(κάτω αίθουσα).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
– ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017.

∆ευτέρα : 19:00 -21:00
Μαθήµατα φιλοσοφίας µε τον
κ. Πλατυπ όδη και την κ.
Παµουκτσόγλου (ισόγειο κάθε
δεύτερη ∆ευτέρα).

19:00-21:00 Μαθήµατα
ιστορίας µε τον κ. Παπ ακώστα
(ισόγειο κάθε δεύτερη ∆ευτέρα).
Τρίτη:
09:00-11:00
Κόσµηµα µε τον κ. Σαββάλα
(κάτω αίθουσα).

Τετάρτη: 11:00-13:00 Ζωγραφική µε την κ. Νίκα (κάτω
αίθουσα).
Πέµπ τη : 11:00-12:30 Life
coaching/Προσωπ ική Ανάπ τυξη/Αυτοβελτίωση µε την κ.
Βασιλειάδη (κάτω αίθουσα).
18:00-19:30 Πλέξιµο µε την
κ. Στάθη (κάτω αίθουσα).
20:30-22:00 Αγγλικά
Ενηλίκων µε την κ. ∆ουρίδα
(κάτω αίθουσα)

18:00-19:30 Σεµινάριο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας µε την
κ. Μυτιληναίου (βιβλιοθήκη).

Παρασκευή: 11:00-12:30
Ικεµπ άνα (Ανθοδετική)
µε την κ. Καρασαϊδου
(κάτω αίθουσα).

19:30-20:30 Σεµινάριο φωτογραφίας µε τον κ.Νίκα (βιβλιοθήκη).

Σάββατο: 10:00-11:30
Παιδική Χορωδία µε τον κ.
Κωνσταντινίδη (ισόγειο).

Κυριακή: 16:00-18:00
Nτεκουπ άζ µε τον κ. Σαββάλα
(κάτω αίθουσα).
18:00-20:00 Ντεκουπ άζ µε
τον κ. Σαββάλα (κάτω αίθουσα) Τµήµα Αρχάριων.
Μαθήµατα Κιθάρας: Απ ογεύµατα κατόπ ιν συνεννόησης µε την κ. Στάθη.
Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης 10:00-13:30 καθηµερινές.
18:30-20:30 ∆ευτέρα και
Τετάρτη.
10:30-12:30 Σάββατο.
Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης Συµεωνίδη
11:30-13:00 ∆ευτέρα
18:00-19:30 Τετάρτη
Τηλέφωνα Επ ικοινωνίας για
δηλώσεις συµµετοχών και
π ληροφορίες για τις ∆ράσεις:
2132140322 (Βιβλιοθήκη),
2132140320 (Πνευµατικό Κέντρο)6944596632 Χρύσα
∆ουρίδα
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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.
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 6977646768.
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
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503
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. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 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
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟ 6975741508

Πέµπτη 26 Οκτωβρίου 2017

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

Πέµπτη 26 Οκτωβρίου 2017

16-θριάσιο

22

12

18

από 1 έως 31 Οκτωβρίου

14

12

από 1 έως 31 Οκτωβρίου

