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Την υποστήριξη της ΚτΥπ ΑΕ για το θέµα
της µεταβίβασης του εγκαταλελειµµένου
Γυµνασίου στην περιοχή της Αυλίζας

Ζήτησε ο Γ. Κασσαβός από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
σελ. 9
της εταιρείας, Βασίλη Καραγιάννη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ∆.Σ. ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

Απαλλαγή ή µείωση
(50%) δηµοτικών
τελών για τις ευπαθείς
οµάδες το 2018

σελ. 3

ΕΦΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΑΖΙ ΣΤΗ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Συνελήφθησαν 4 άτοµα για παράβαση των νόµων
περί όπλων και περί ναρκωτικών.
σελ. 2

ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ε. Αχτσιόγλου:

Εργαστήρια
πληροφόρησης και
συµβουλευτικής
για ανέργους στην
σελ. 3
Ελευσίνα

Ποιούς θα καλύπτει
η τελική ρύθµιση
των 120 δόσεων

σελ. 8

Στους 8.700 οι
µόνιµοι υπάλληλοι
καθαριότητας,που
θα προσληφθούν
µέσω ΑΣΕΠ

σελ. 5

Κλειστά ∆ηµοτολόγιο
& Ληξιαρχεία του
∆ήµου Ελευσίνας
για 2 ηµέρες σελ. 5

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Α π ο στ ο λ ή Τ έ χ ν η ς . Η Χ α ρ ά τ η ς δ η µ ι ο υ ρ γ ί α ς µ ε τ α π α ιδ ι ά τ ο υ Μ π α γ κ λ α ν τ έ ς .

•

∆ιάλεξη της εικαστικού Μαρίβα Ζαχάρωφ, την Τετάρτη 15/11 στο Πνευµατικό Κέντρο

σελ. 2

2-θριάσιο
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ΕΦΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΑΖΙ ΣΤΗ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Ασπρόπυργος

Γκιόκας Αναστάσιος Γ. Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20,
Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ2105573243

Συνελήφθησαν 4 άτοµα για παράβαση των νόµων περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Ελευσίνα
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ
Παγκάλου 81, 2105547602
Μάνδρα

Ασηµάκης Γρηγόριος Κ.
Στρατηγού Ρόκκα 114, 2105550323
Aχαρνές

Πατρινού Μαρία
Λεωφόρος Αγίου Πέτρου 27,
2117000902
Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.
Πηνειού 81, 2102481114
Χαϊδάρι

Μαγουλάς ∆ιαµαντής
Πλαστήρα Νικολάου 14, 2105821855

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις
Η θερµοκρασία από 12 έως 20
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

∆αµασκηνός, ∆αµασκηνή
Χρυσόστοµος, Χρυσοστόµης, Χρυσοστόµη,
Χρυσοστοµία,

Στο πλαίσιο ειδικών δράσεων, για την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας στις περιοχές
της ∆υτικής Αττικής, πραγµατοποιήθηκαν τις
προηγούµενες µέρες νέοι έλεγχοι σε σπίτια
αλλά και µαγαζία.
Συγκεκριµένα, πρωινές ώρες της 7-11-2017,
αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
∆υτικής Αττικής της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής, πραγµατοποίησαν έρευνες σε τέσσερις οικίες και ένα κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, στις περιοχές της Μάνδρας και
του Ασπροπύργου, κατά τη διάρκεια των
οποίων συνελήφθηκαν τέσσερις (4) ηµεδαποί
για παράβαση των νόµων περί όπλων και
περί ναρκωτικών.

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

Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 2.451- γραµµαρίων
Τέσσερα (4) δενδρύλλια κάνναβης
Τρία (3) περίστροφα
Ένα (1) κυνηγετικό όπλο
Τρεις (3) συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικού
ρεύµατος
∆ύο (2) σπαθιά
∆ύο (2) µαχαίρια
Πλήθος φυσιγγίων
∆ύο (2) κινητά τηλέφωνα
Μία (1) ζυγαριά ακριβείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Από τις έρευνες, βρέθηκαν συνολικά και
κατασχέθηκαν:

•

Απ οσ τολ ή Τέ χ ν ης . Η Χ αρ ά της δηµι ουργ ί ας
µε τ α πα ι δι ά του Μ π αγ κλ αν τέ ς .

∆ιάλεξη της Μαρίβα Ζαχάρωφ την Τετάρτη 15/11 στο Πνευµατικό Κέντρο

Τ

ο Πν ευµατικό Κέν τρο του ∆ήµου Ασπροπύργου, παρουσιάζει διάλεξη µε την εικαστικό Μαρίβα Ζαχ άρωφ την Τετάρτη
15 Νοεµβρίου 2017 στις 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων
«∆ηµήτρης Καλλιέρης» του Πν ευµατικού Κέν τρου, Αλέκου
Παν αγούλη 13, Ασπρόπυργος, µε τίτλο «Αποστολή τέχ ν ης. Η
χ αρά της δηµιουργίας µε τα παιδιά του Μπαγκλαν τές».
Η Μαρίβα Ζαχ άρωφ είν αι εικαστικός διεθν ώς βραβευµέν η και
παιδαγωγός. Θα αν αφερθεί µε την βοήθεια φωτογραφικού υλικού
στην εµπειρία της, από το µακριν ό της ταξίδι στο Μπαγκλαν τές. Εκεί αποκλειστικά µε εθελον τική εργασία
δούλεψε µε 80 παιδία ηλικίας 5-12 ετών , κάν ον τας εργαστήρια ζωγραφικής, µε στόχ ο ν α χ τίσει σχ έσεις αγάπης και σεβασµού µέσα από την δηµιουργική διαδικασία τη τέχ ν ης. Η διάλεξη απευθύν εται και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων και πρόκειται για την ελεύθερη έκφραση στην παιδική ζωγραφική, όπως αυτή
εξελίσσεται ηλικιακά χ ωρίς στεγαν ά και επιρροές. Αποτελεί έν α µάθηµα στην ∆ύση από την Αν ατολή µε
κύριο άξον α τα παιδιά και τον τρόπο που βιών ουν αν ά τον κόσµο. Η διάλεξη αυτή δόθηκε και στα πλαίσια
του ετήσιου Παν ελλαδικού Συν εδρίου Εικαστικών Εκπαιδευτικών το Σεπτέµβριο του 2017. Για πληροφορίες
στα τηλέφων α: 210-5577191, 210-5577593 ή και στο email: pkda@aspropy rgos.gr.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ∆.Σ. ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

Απαλλαγή ή µείωση (50%)
δηµοτικών Τελών για τις
ευπαθείς οµάδες το 2018

Α

ύριο Τρίτη 14 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 20:00
συνεδριάζει το ∆ηµοτικό Συµβουλίο Μάνδρας
- Ειδυλλίας για συζήτηση και λήψη απόφασης
στα παρακάτω θέµατα:
1. Απαλλαγή ή µείωση (50%) δηµοτικών Τελών για
ευπαθείς οµάδες ∆ηµοτών για το έτος 2018
2. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελεστών
∆ηµοτικών Τελών (καθαριότητας και φωτισµού) για το
έτος 2018
3. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελεστή για
την επιβολή φόρουηλεκτροδοτούµενων χώρων για το
έτος 2018
4. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελεστή
τέλους ακίνητης περιουσίας(ΤΑΠ) άρθρο 24 Ν 2130/93
για το έτος 2018
5. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τελών ύδρευσης για το έτος 2018
6. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τελών πεζοδροµίων, οδών, και γενικά κοινόχρηστων χώρων για το
έτος 2018
7. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό δικαιωµάτων
στα ∆ηµοτικά Νεκροταφεία για το έτος 2018
8. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό δικαιώµατος

εµπορίας υδάτων
9. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό συντελεστών τελών διαφηµίσεων για το έτος 2018
10. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό τιµήµατος µίσθωσης αιγια-

λού για το έτος2018.
11. Καθορισµός ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του
ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικός ΟργανισµόςΚοινωνικής Αλληλεγγύης
και Πολιτισµού ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας
12. Έγκριση έκθεσης εσόδων –εξόδων Γ΄τριµήνου για
τον έλεγχο εκτέλεσης τουπροϋπολογισµού ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας
13. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράµµατος
έργων
14. Έγκριση 7ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού
∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας
15. Eπιχορήγηση του ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικός Οργανισµός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καιΠολιτισµού ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας
16. Έγκριση µελέτης του έργου «Αποκατάσταση Οδοποιίας στη ∆Ε Μάνδρας του∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας »
17. Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης της µελέτης µε
τίτλο «Μελέτη για την ολοκλήρωσηδικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων της ∆.Κ. Μάνδρας µε ταυτόχρονηαντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης από αµίαντο και κατασκευής τωνσυνδέσων».
18. Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού
σχεδίου –διόρθωση της οικοδοµικής γραµµής στο ΟΤ 69
στη ∆Κ Μάνδρας στην ιδιοκτησία των κκ Σουλτάνας και

ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Εργαστήρια πληροφόρησης και συµβουλευτικής
για ανέργους στην Ελευσίνα

Τ

ο ∆ίκτυο Πληροφόρησης και Συµβουλευτικής Εργαζοµένων και
Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο συνεργασίας µε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας σκοπεύει να υλοποιήσει οµαδικά
εργαστήρια πληροφόρησης και συµβουλευτικής για ανέργους στην Ελευσίνα, µε στόχο την πληρέστερη υποστήριξη για την ένταξη ή την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.
Τα οµαδικά εργαστήρια παρέχονται δωρεάν και υλοποιούνται από επιστηµονικούς συνεργάτες του Εξειδικευµένου Κέντρου Προώθησης στην
Απασχόληση της Αθήνας (ΕΚΠΑ Αθήνας) του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
Συγκεκριµένα, προγραµµατίζονται να υλοποιηθούν τα ακόλουθα οµαδικά εργαστήρια:
Πέµπτη,16 Νοεµβρίου 2017 - Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας
14:00 -17:00 Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Τρόποι αναζήτησης εργασίας
Πέµπτη,7 ∆εκεµβρίου 2017 - ΕργατοϋπαλληλικόΚέντρο Ελευσίνας
14:00 -17:00 Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Βιογραφικό σηµείωµα-συνοδευτική επιστολή

Πέµπτη,21 ∆εκεµβρίου 2017 - ΕργατοϋπαλληλικόΚέντρο Ελευσίνας
14:00 -17:00 Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Συνέντευξη επιλογής

Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν σε χώρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας, Χαριλάου 28, Ελευσίνα, τηλ:
2105546321 – 2105546237.
Ο µέγιστος αριθµός συµµετεχόντων είναι 15 άτοµα ανά εργαστήριο και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στα οµαδικά εργαστήρια χρειάζεται να δηλώσουν την συµµετοχή τους:µέσω ηλεκτρονικής αίτησης που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσµο:
https://goo.gl/forms/UCsvL3asmgMmehkv2 ή διά ζώσης ή τηλεφωνικά µέσω του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
Ελευσίνας , Χαριλάου 28, Ελευσίνα Τηλ: 2105546321 – 2105546237 Email: infoekeda@gmail.com

Ελπινίκης Κακοσαίου
19. Λήψη απόφασης για ενίσχυση των άπορων οικογενειών ενόψει των εορτών τωνΧριστουγέννων
20. Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου σε συνέδριο
21. Έγκριση δαπάνης για διοργάνωση εκδηλώσεων
22. Έγκριση παραχώρησης δηµοτικών χώρων
23. Συµπλήρωση της µε αριθµ. 163/2016 απόφασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου
24. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήµατος του
∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας προς το
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων για συµµετοχή
του στην εφαρµογή του θεσµού παροχής κοινωφελούς
εργασίας από ενήλικες.
25. ∆έσµευση πίστωσης για επιχορήγηση αθλητικού
συλλόγου
26. Αντικατάσταση αναπληρωµατικού µέλους του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας»
27. Λήψη απόφασης για υπαγωγή σε ρύθµιση των
οφειλών της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ σύµφωνα
µε το Ν. 4483/2017
28. Λήψη απόφασης για υπαγωγή σε ρύθµιση των
οφειλών της εταιρείας SARMED ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΑΕ σύµφωνα µε το Ν.
4483/2017
29. ∆ιαγραφή οφειλής από καταλόγους ύδρευσης
30. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής
γενικών υπηρεσιών

Χιλιάδες ρολόγια
«µαϊµού» σε αποθήκη
στις Αχαρνές

Συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Κίνας, ηλικίας
25 και 36 ετών, υπεύθυνοι της αποθήκης.

∆

ώδεκα χ ιλιάδες 200 ρολόγια (12.200) αποµιµήσεις
γν ωστών εταιριών εν τόπισαν και κατέσχ εσαν σε
αποθήκη στις Αχ αρν ές, αστυν οµικοί του Τµήµατος ∆ηµοτικού Θεάτρου. Συν ελήφθησαν δύο υπήκοοι
Κίν ας, ηλικίας 25 και 36 ετών , υπεύθυν οι της αποθήκης.
Ειδικότερα, µετά από αξιοποίηση πληροφορίας σχ ετικά µε χ ώρο αποθήκευσης αποµιµητικών προϊόν των
γν ωστών εταιρειών στην περιοχ ή των Αχ αρν ών ,
εν τοπίσθηκε αποθήκη στην περιοχ ή, εν τός της
οποίας βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν χ ιλιάδες αποµιµητικά ρολόγια, διαφόρων γν ωστών εταιρειών .
Από την έρευν α προέκυψε ότι διαχ ειριστές της αποθήκης ήταν οι δυο Κιν έζοι, οι οποίοι συν ελήφθησαν
την ώρα που έβγαιν αν από την αποθήκη εν ώ
κατασχ έθηκε και το Ι.Χ.Ε αυτοκίν ητο τους, ως µέσο
µεταφοράς.

4-θριάσιο
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Η ΑΤΤΙΚΗ ΘΑ
ΚΑΝΕΙ ΤΑ
"ΕΓΚΑΙΝΙΑ" ΤΗΣ
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ ΠΡΩΙ

να θα ενταθούν. Κατά τόπους περιορισµένη ορατότητα.
Άνεµοι: από νότιες διευθύνσεις 3 µε 5 και σταδιακά στα
ανατολικά 6 µποφόρ.
Θερµοκρασία: από 12 έως 22 και τοπικά 23 βαθµούς
κελσίου. Στα βόρεια 3 µε 4 βαθµούς χαµηλότερη.
Κυκλάδες, Κρήτη

Σ

ύµφωνα µε τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, και αν ασφαλώς διατηρηθούν όπως αυτή
τη στιγµή έχουν, η Αττική θα δεχθεί
ισχυρές καταιγίδες σήµερα ∆ευτέρα .
Φαίνεται δε, ότι οι παράµετροι αστάθειας είναι πολύ αυξηµένες, µε αποτέλεσµα, αν διατηρηθούν αυτά τα στοιχεία, να έχουµε
πολύ δυνατό "πέρασµα" από την ευρύτερη περιοχή του νοµού Αττικής από τις πρώτες
πρωινές ώρες σήµερα ∆ευτέρα.

Τι αναφέρει το δελτίο της ΕΜΥ:
Ισχυρές καταιγίδες από την ∆ευτέρα (13/11) θα πλήξουν την Αττική - Πέφτει η θερµοκρασία από την Τρίτη (14/11).
Μακεδονία, Θράκη
Νεφώσεις κατά περιόδους αυξηµένες µε παροδικές βροχές. Το πρωί πιθανόν µεµονωµένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Κατά τόπους περιορισµένη ορατότητα.
Άνεµοι: από νότιες διευθύνσεις 3 µε 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 µποφόρ.
Θερµοκρασία: από 8 έως 19 βαθµούς κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία τοπικά 3 µε 4
βαθµούς χαµηλότερη.
Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες µε τοπικές βροχές και το πρωί στο βόρειο Ιόνιο και
την Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές. Γρήγορα τα φαινόµενα θα εξασθενήσουν, ωστόσο από τις βράδυνες ώρες σταδιακά θα ενταθούν.
Άνεµοι: νότιοι νοτιοανατολικοί 4 µε 6 και βαθµιαία στο Ιόνιο τοπικά 7 µποφόρ.
Θερµοκρασία: από 13 έως 22 βαθµούς κελσίου. Στην Ήπειρο 3 µε 5 βαθµούς χαµηλότερη.
Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Στη Θεσσαλία νεφώσεις κατά περιόδους αυξηµένες και το πρωί παροδικές βροχές.
Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθµιαία θα πυκνώσουν και σταδιακά
από το απόγευµα θα σηµειωθούν τοπικές βροχές. Από τη νύχτα στα νότια τα φαινόµε-

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξηµένες και σταδιακά από
το απόγευµα τοπικές βροχές.
Άνεµοι: από νότιες διευθύνσεις 4 µε 5 και βαθµιαία 6 και
τοπικά 7 µποφόρ.
Θερµοκρασία: από 14 έως 22 και στην Κρήτη τοπικά 23
βαθµούς κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, ∆ωδεκάνησα
Λίγες νεφώσεις παροδικά στα βόρεια αυξηµένες µε τοπικές βροχές στα νησιά του βόρειου Αιγαίου τις πρωινές
ώρες. Σταδιακά από το απόγευµα νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες µε τοπικές βροχές κυρίως στα ∆ωδεκάνησα.
Από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 και στα βόρεια έως 6 µποφόρ. Βαθµιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 5 µε 6 και τοπικά έως 7 µποφόρ.
Θερµοκρασία: από 15 έως 22 βαθµούς κελσίου. Στα βόρεια 2 µε 3 βαθµούς χαµηλότερη.
ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΘΑ ΕΚ∆ΗΛΩΘΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα προγνωστικά στοιχεία, τα δύο αυτά βαροµετρικά χαµηλά, φαίνεται ότι θα είναι εµπλουτισµένα µε µεγάλα ποσά υγρασίας, µε αποτέλεσµα να εναποθέσουν την υγρασία αυτή µε τη µορφή ισχυρών βροχοπτώσεων και
καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Πρόκειται για ισχυρά βαροµετρικά (ειδικά το δεύτερο της Ιταλίας) που ενδέχεται να
προκαλέσουν ακόµη και πληµµυρικά φαινόµενα στις περιοχές όπου οι βροχές θα έχουν
ιδιαίτερη ένταση.
ΝΟΤΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Λόγω των κινήσεων των χαµηλών τις επόµενες ηµέρες, οι άνεµοι που θα πνέουν
κατά βάση στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα είναι νότιοι. Οι εντάσεις των ανέµων δεν διαφαίνεται να ξεπερνούν τα 6-7 µποφόρ, εποµένως δεν αναµένονται προβλήµατα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Οι µετεωρολογικές συνθήκες (λόγω των νοτίων ανέµων) θα ευνοήσουν τη µεταφορά
σκόνης από την Αφρική, ωστόσο όχι σε υψηλές συγκεντρώσεις. Λίγο πιο αυξηµένες θα
είναι οι συγκεντρώσεις κυρίως στα ανατολικά και νότια νησιωτικά τµήµατα της χώρας.

Παχατουρίδης: Στον Εισαγγελέα για τη «∆ιαύγεια»
- Αστεία η κοµµατικοποίηση του θέµατος

Σ

τον Εισαγγελέα, δηλώνει ότι, θα καταφύγει ο
δήµαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης
αναφορικά µε το θέµα που έχει δηµιουργηθεί στη
«∆ιαύγεια» του δήµου. «Τη ∆ευτέρα το πρωί καταφεύγω
στον Εισαγγελέα για να λάµψει η αλήθεια.
Ο Εισαγγελέας και η ∆ικαιοσύνη τους οποίους εµπιστευόµαστε θα ρίξουν άπλετο φως παντού. Όποιος έχει
φταίξει, να πληρώσει παραδειγµατικά», δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Παχατουρίδης. Και προσθέτει:
«Παράλληλα, διέταξα και την άµεση διενέργεια Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης (Ε∆Ε). Κανένας δεν µπορεί να
παίξει µε την εντιµότητα και την ιστορία µας. ∆εν είµαστε
όλοι ίδιοι.
Όσοι έσπευσαν άκριτα και υστερόβουλα να κατηγορήσουν το ∆ήµαρχο και τη ∆ιοίκηση θα διαψευστούν γρήγορα.
Η επιχειρούµενη κοµµατικοποίηση είναι πολύ αστεία και δεν µας αφορά», καταλήγει ο δήµαρχος Περριστερίου.

«Στοίβαξε» 90 ανθρώπους σε φορτηγό µε λιγοστό αέρα!

Στοιβαγµένοι σε ένα κοντέινερ φορτηγού εντοπίστηκαν 90 πρόσφυγες, ανάµεσά τους και παιδιά, προχτες το πρωί
στην περιοχή της Σίνδου έπειτα από επιχείρηση των αστυνοµικών της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών.
Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, που έγινε στο ακινητοποιηµένο όχηµα, οι µετανάστες στερούνταν ταξιδιωτικά έγγραφα και είχαν παραληφθεί από την ελληνοτουρκική µεθόριο, στον Έβρο, µε σκοπό να µεταφερθούν στην
Αθήνα, έναντι χρηµατικής αµοιβής, 1800 ευρώ ο καθένας, την οποία κατέβαλαν σε συνεργό του δράστη.

Λιγοστός ο αέρας στο φορτηγό,
Υπογραµµίζεται, ότι η είσοδος στην ειδικά διαµορφωµένη κρύπτη µέσα στο κοντέινερ ήταν ένα µικρών διαστάσεων
πορτάκι κοντά στην εργαλειοθήκη, ενώ δεν υπήρχε επαρκής αερισµός µέσα στην κρύπτη, µε αποτέλεσµα να καθίσταται επικίνδυνη η παραµονή τους εντός και η µεταφορά τους. Όπως αναφέρει το dailythess αρκετοί από τους πρόσφυγες που εντοπίστηκαν να αντιµετωπίζουν αναπνευστικά προβλήµατα. Μεταξύ των 90 ατόµων που εντοπίστηκαν
ήταν και 21 παιδιά. Σύµφωνα µε την αστυνοµία οι περισσότεροι κατάγονται από το Ιράκ ενώ υπήρχαν άτοµα από το
Ιράν, την Ερυθραία, το Κογκό την Αιθιοπία και την Τουρκία.Σε βάρος του 55χρονου σχηµατίστηκε δικογραφία για τα
αδικήµατα της εγκληµατικής οργάνωσης, µεταφοράς παράτυπων µεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, και παράνοµης εισόδου στη χώρα.

Mαθήµατα ζωής

Ευχαριστούµε πάρα πολύ την Ακαδηµία
Πολεµικών Τεχνών Αυτοάµυνας Αυτοπροστασίας
Περιστερίου
https://www.facebook.com/KoeiKanKarateDo/ , για
την ζέστη τους υποδοχή στον καινούριο χώρο
τους, καθώς και τα παιδιά που ενώθηκαν µε τα
παιδιά της Γέφυρα Ζωής http://www.gefirazois.gr/
και πραγµατοποίησαν ένα µάθηµα καρδιάς.
Τι ωραίο συναίσθηµα όταν η γνώση συναντά την
διαφορετικότητα τότε όλα γίνονται µαγικά
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∆ύο ακόµα σηµαντικά έργα σε Χαϊδάρι και Αγία Βαρβάρα Κλειστά ∆ηµοτολόγιο &
Ληξιαρχεία του ∆ήµου
υτεχνείου και 3ης Σεπτεµβρίου.
ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής στην 35η συνε► τη σύναψη και τους όρους προγραµµατικής σύµβασης
δρίαση του, την Πέµπτη 9 Νοεµβρίου, έπειτα από
Ελευσίνας για 2 ηµέρες
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας για
εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τζόκα, ενέκρινε

Τ

ακόµη δύο σηµαντικά έργα για τη ∆υτική Αθήνα.
Πιο συγκεκριµένα το Περιφερειακό Συµβούλιο ενέκρινε:
►τη σύναψη και τους όρους προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου Χαϊδαρίου για την
κατασκευή του έργου µε τίτλο:
«∆ιάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο δηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου του Α΄ αθλητικού κέντρου ∆ήµου Χαϊδαρίου».
Σκοπός του έργου είναι η λειτουργική αναβάθµιση του γηπέδου ποδοσφαίρου ώστε να µπορέσει να αποτελέσει χώρο άθλησης και προπόνησης πλήθους αθλητικών σωµατείων του
∆ήµου Χαϊδαρίου. Το έργο αφορά στην αποµάκρυνση του
φυσικού χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου και
στη διάστρωση νέου συνθετικού, συνολικού εµβαδού 8.600 τ.µ.
Το γήπεδο βρίσκεται στη συµβολή των οδών Ηρώων Πολ-

την κατασκευή του έργου µε τίτλο:
«Κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και
χώρων πρασίνου στα Ο.Τ 668-660 ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας».
Σκοπός του έργου είναι η διαµόρφωση των κοινόχρηστων
χώρων σε χώρους πρασίνου, αναψυχής και άθλησης των
κατοίκων του ∆ήµου, συµβάλλοντας στην ανάδειξη της περιοχής και στην ποιοτική και αισθητική αναβάθµισή της. Τα δύο
οικοδοµικά τετράγωνα είναι εµβαδού 1.445 τ.µ. Επίσης θα
πραγµατοποιηθούν εργασίες και στο οδόστρωµα τµήµατος της
οδού Ρήγα Φεραίου µεταξύ των δύο χώρων προκειµένου να
υπάρξει οπτική και λειτουργική ενοποίησή τους.Οι προϋπολογισµοί των παραπάνω έργων σύµφωνα µε τις µελέτες,
ανέρχονται αθροιστικά στο ποσό των 960.100,00 ευρώ.Η
χρηµατοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας
Αττικής (ΚΑΕ 9777.03.022 και 9777.03.029 αντίστοιχα).

Στους 8.700 οι µόνιµοι υπάλληλοι καθαριότητας,
που θα προσληφθούν µέσω ΑΣΕΠ

Τ

ουλάχιστον 8.700 θα
είναι οι µόνιµοι υπάλληλοι υποχρεωτικής
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην καθαριότητα των ΟΤΑ
που αναµένεται να προσληφθούν µέσω ΑΣΕΠ από το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς
εγκρίθηκαν όλα τα αιτήµατα για
προσλήψεις τακτικού προσωπικού, που είχαν υποβάλλει
µέχρι πριν από λίγες ηµέρες οι
περισσότεροι δήµοι της χώρας
Την περασµένη Τετάρτη ο υπουργός Εσωτερικών
Πάνος Σκουρλέτης συναντήθηκε µε την ηγεσία του
ΑΣΕΠ, προκειµένου να καθοριστούν οι χρόνοι για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού που θα γίνει µε σειρά προτεραιότητας (κοινωνικά κριτήρια), καθώς και ο χρόνος έκδοσης της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ.
Η ανεξάρτητη αρχή διαµήνυσε στον υπουργό ότι αναµένει να της αποσταλεί το σχετικό αίτηµα από πλευράς
υπουργείου για τον αριθµό των θέσεων ανά δήµο. Το
ζητούµενο στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι να συντοµευτεί χρονικά η όλη διαδικασία, καθώς το αργότερο έως
τα τέλη Μαρτίου του 2018 θα πρέπει το ΑΣΕΠ να έχει
αναρτήσει τους προσωρινούς πίνακες των επιτυχόντων
του διαγωνισµού.
Τότε λήγει η τελευταία παράταση χρόνου µε τις ανανεώσεις των συµβάσεων που έγιναν στους συµβασιούχους στην καθαριότητα των ΟΤΑ και το κενό που
ακολουθεί θα πρέπει καλυφθεί αµέσως µε την πρόσληψη
των µονίµων υπαλλήλων, µέσω του πίνακα των προσωρινών αποτελεσµάτων του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ.

Από το 2015 και εντεύθεν
αρκετοί πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αρνούνταν να
εγκρίνουν τα εντάλµατα πληρωµής των τωρινών συµβασιούχων στην καθαριότητα
των δήµων, επικαλούµενοι το
γεγονός ότι ήταν αντισυνταγµατικές οι διαρκείς ανανεώσεις των συµβάσεων.
Ωστόσο, µε τον νόµο που
ψηφίστηκε από τη Βουλή οι
τωρινοί συµβασιούχοι θα
αποκτήσουν προβάδισµα έναντι των άλλων υποψηφίων,
καθώς θα πριµοδοτηθούν µε 17 µονάδες ανά µήνα
εµπειρίας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας
των δήµων και για συνολική εµπειρία έως 24 µήνες.
Αναφορικά µε την προκήρυξη, πληροφορίες από το
ΑΣΕΠ αναφέρουν ότι θα εκδοθεί το συντοµότερο
δυνατόν αφού πρώτα σταλεί το ανάλογο αίτηµα από το
υπουργείο Εσωτερικών, εκδοθεί η Πράξη Υπουργικού
Συµβουλίου και γίνει η παρακράτηση του ανάλογου αριθµού θέσεων για ΑµΕΑ από τον ΟΑΕ∆, όπως προβλέπει
ο νόµος για κάθε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.

Όπως έχουν διαµηνύσει από το υπουργείο Εσωτερικών, ο συγκεκριµένος αριθµός των 8.700 προσλήψεων στην καθαριότητα των δήµων δεν θα προσµετρηθεί στη µνηµονιακή αναλογία µία πρόσληψη
ανά τρεις συνταξιοδοτήσεις που θα ισχύσει για το
2018, καθώς η µισθοδοσία των εργαζοµένων θα
προέρχεται από τα ανταποδοτικά τέλη των δήµων
και δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό.

Σύµφων α µε αν ακοίν ωση του ∆ήµου Ελευσίν ας, κλειστά θα παραµείν ουν τη ∆ευτέρα 13/11/2017 και την
Τρίτη 14/11/2017 το ∆ηµοτολόγιο και τα Ληξιαρχ εία της
∆.Ε. Ελευσίν ας και της ∆.Ε. Μαγούλας, λόγω εκπαίδευσης των υπαλλήλων στο Πληροφοριακό Σύστηµα
«ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» του Υ πουργείου Εσωτερικών ,
που θα τεθεί άµεσα σε λειτουργία.
Για την εξυπηρέτησή τους, οι πολίτες µπορούν ν α
απευθύν ον ται στα ΚΕΠ Ελευσίν ας και Μαγούλας.

Ηµερίδα για την Οδική
Ασφάλεια και Συµπεριφορά
στο 22ο ∆ηµ Σχολείο Αχαρνών

Η

µερίδα µε σκοπό την ευαισθητοποίηση της
σχ ολικής κοιν ότητας σε θέµατα οδικής ασφάλειας και συµπεριφοράς υλοποιεί ο Σύλλογος
Γον έων και Κηδεµόν ων του Σχ ολείου του 22ου δηµοτικού Αχ αρν ών , µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα
Μν ήµης Θυµάτων Τροχ αίων ∆υστυχ ηµάτων .
Συγκεκριµέν α την Τετάρτη 15 Νοεµβρίου 2017 και
ώρα 18:30 διοργαν ών ει στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Σχ ολείου µας (22ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο Αχ αρν ών –
Σπάρτης & Μητροµάρα, Αχ αρν ές), Ηµερίδα µε θέµα
«Οδική Ασφάλεια και Συµπεριφορά».
Οµιλητές θα είν αι :
Η κα Χριστίν α – Μυρτώ Σταθάκη, Πρόεδρος του
«Ιδρύµατος Άρη Σταθάκη για την Οδική Ασφάλεια.
Εκπρόσωπος της ∆ιεύθυν σης Τροχ αίας Νέας Ιων ίας.
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Επίσκεψη του ∆ηµάρχου Αθηναίων στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών

Ο Γ. Καµίνης ενηµερώθηκε για ανεργία, έργα υποδοµών, εγκληµατικότητα και αλλά και για το Καζίνο Πάρνηθας.

Τ

ην Τρίτη 8 Νοεµβρίου 2017 επισκέφθηκε το
∆ηµαρχείο Αχαρνών ο ∆ήµαρχος Αθηναίων κ.
Γιώργος Καµίνης.
Τον κ. Καµίνη, υποδέχθηκε στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών, ο

∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, ενώ ακολούθησε σύσκεψη µε την συµµετοχή των Αντιδηµάρχων
του ∆ήµου Αχαρνών: Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ.
Θοδωρή Συρινίδη, Περιβάλλοντος κ. Πολύκαρπο

Παπαδόπουλο, Οικονοµικών κ. Ηλία Ζητούνη, ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού κα
Λουΐζα Κοσµίδου και Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. Στάθη Τοπαλίδη.
Στη σύσκεψη συµµετείχε επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσιγιάννης και
ο Πρόεδρος του Κέντρου Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
∆ήµου Αχαρνών "ΑΡΩΓΗ" κ. Νίκος Γκασούκας .
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ενηµέρωσε τον ∆ήµαρχο της πρωτεύουσας, για κρίσιµα ζητήµατα που απασχολούν τον ∆ήµο Αχαρνών, όπως αυτό
της εγκληµατικότητας και των έργων υποδοµών, αλλά
και της ανεργίας που καταγράφει αυξηµένα ποσοστά
στην πόλη των Αχαρνών, καθώς και για το πρόσφατο
ζήτηµα που έχει προκύψει µε το ενδεχόµενο µετεγκατάστασης του Καζίνο Πάρνηθας.
Όπως ανέφερε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, "η µετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας θα αλλοιώσει την πρόσφατη ιστορική ταυτότητα και την τουριστική όψη της
πόλης και θα θίξει ανεπανόρθωτα τα συµφέροντα
εργαζοµένων και επιχειρήσεων στον ∆ήµο Αχαρνών,
καθώς αποτελεί τον µεγαλύτερο εργοδότη της περιοχής", τέλος ευχήθηκε στον κ. Καµίνη καλή επιτυχία
στις επικείµενες εκλογές για την ανάδειξη αρχηγού της
∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης.

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 19:30 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Το µέλλον της Ελληνικής Οικονοµίας στο µικροσκόπιο επίκαιρης διάλεξης
στο «Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» του ∆ήµου Ασπροπύργου

• Οµιλητής, ο Επ. Καθηγητής ∆ιεθνούς Πολιτικής Οικονοµίας, στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, κ. Σπυρίδων Ρουκανάς, συνεπιµελητής ενός µοναδικού, επιστηµονικού τόµου, ο οποίος ανέδειξε τα αίτια που οδήγησαν την Ελλάδα στην Κρίση και στα Μνηµόνια.

Μ

ε µια διάλεξη που απαν τά στα αγων ιώδη ερωτήµατα, αν αφορικά µε την εξέλιξη της Ελλην ικής Οικον οµίας και την
πολυπόθητη επιστροφή στην «καν ον ικότητα», συν εχ ίζον ται κι αυτή τη ∆ευτέρα, 13 Νοεµβρίου 2017 (ώρα 19:30),
τα µαθήµατα του «Αν οιχ τού Παν επιστηµίου του ∆ήµου Ασπροπύργου».
Στο βήµα του θεσµού, που ξεχ ωρίζει για τις διαλέξεις του - τοµές στην επικαιρότητα, θα βρεθεί ο Επίκουρος Καθηγητής
∆ιεθν ούς Πολιτικής Οικον οµίας, στο Τµήµα ∆ιεθν ών και Ευρωπαϊκών Σπουδών , του Παν επιστηµίου Πειραιώς, ο οποίος
µαζί µε τον Καθηγητή του Παν επιστηµίου Πελοπον ν ήσου, κ. Παν τελή Σκλιά, επιµελήθηκε πρόσφατα έν α µον αδικό επιστηµον ικό πόν ηµα, υπό τον τίτλο «Η Ελλην ική Πολιτική Οικον οµία, 2000-2010», (Εκδόσεις Λιβάν η). Στον εν λόγω τόµο
παρουσιάστηκε -ίσως για πρώτη φορά, τόσο αν αλυτικά- το σύν ολο των βηµάτων που οδήγησαν την οικον οµία της Χώρας,
από τους παν ηγυρισµούς για την είσοδό της στην Οικον οµική και Νοµισµατική Έν ωση (ΟΝΕ), στην τραγική κατάληξη της
υπαγωγής στο Μηχ αν ισµό Στήριξης (Μν ηµόν ια).
Με δυο λόγια, µε οδηγό τα συγκλον ιστικά στοιχ εία που καταγράφηκαν , αν αλυτικά, στο εν λόγω πόν ηµα, και αφορούν στο χ ρόν ο, στον τρόπο και στις συν θήκες, υπό
τις οποίες εκτοξεύτηκε -σε ύψη ρεκόρ- το δηµόσιο Χρέος της Ελλάδας, στη µέθοδο µε την οποία «φούσκωσε» το έλλειµµα του 2009, για ν α υπαχ θεί η Χώρα στη διεθν ή
κηδεµον ία, αλλά και µε δεδοµέν α τα αποτελέσµατα της επταετούς «πορείας δεσµώτη», που διήν υσε η Ελλην ική Οικον οµία, ο κ. Σπυρίδων Ρουκαν άς, θα επιχ ειρήσει ν α
σκιαγραφήσει τους δρόµους που διαν οίγον ται, πλέον , για το µέλλον της.
Με δεδοµέν ο ότι, στα ερευν ητικά εν διαφέρον τα του οµιλητή περιλαµβάν ον ται, όχ ι µόν ο οι εξελίξεις στη ∆ιεθν ή Πολιτική Οικον οµία, αλλά και η οικον οµική πορεία των
χ ωρών της Νοτιοαν ατολικής Ευρώπης, καθώς και οι διαφοροποιήσεις στις αν αδυόµεν ες οικον οµίες, η διάλεξη του κ. Ρουκαν ά αν αµέν εται ν α φωτίσει, από κάθε πλευρά,
εκείν ες τις «συµπληγάδες», απ’ τις οποίες πρέπει ν α διέλθει το σκάφος της Ελλην ικής Οικον οµίας, προκειµέν ου ν α επιστρέψει, κάποια στιγµή, σε «ήµερα ν ερά», αν ακουφίζον τας επιτέλους τους, δειν ά δοκιµαζόµεν ους, Πολίτες της Χώρας.
Περισσότερα, και σίγουρα άκρως εν διαφέρον τα και κατατοπιστικά, στη διάλεξη του κ. Ρουκαν ά, στο «Αν οιχ τό Παν επιστήµιο του ∆ήµου Ασπροπύργου», τη ∆ευτέρα,
13 Νοεµβρίου 2017, στις 19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πν ευµατικού Κέν τρου, του ∆ήµου Ασπροπύργου, Αλέκου Παν αγούλη 13, δίπλα απ’ τον Ιερό Ναό του
Αγίου ∆ηµητρίου, στο κέν τρο της πόλης.
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Παράταση προθεσµίας υποβολής αιτήσεων προγράµµατος
οικονοµικής ενίσχυσης οικογενειών Απροστάτευτων Τέκνων

Η

Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΚΜ, κατόπιν πλήθους αιτηµάτων των
κοινωνικών υπηρεσιών των ∆ήµων, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσµία υποβολής
αι τήσεων
οι κογενει ών
“Απροστάτευτων
Τέκνων”από τη ∆ευτέρα 13 Νοεµβρίου 2017 έως
και την Παρασκευή 17 Νοεµβρίου 2017, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους δικαιούχους που επιθυµούν να υποβάλλουν αίτηση.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις
αιτήσεις τους στη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Κεντρικής

Ανακοίνωση από το Τµήµα
Κοιµητηρίου ∆ήµου ΦΥΛΗΣ

Λ

αµβάν ο ν τας
υ π ’
όψιν τα άρθρα
12 και 20 παρ.
2, του ισχύοντος
Κανονισµού Λειτουργίας και την
Α π ό φ α σ η
60/2012
του
∆ηµοτικ ού
Συµβουλίου του
∆ήµου µας, η οποία ενέκρινε τον πιο πάνω Κανονισµό
που ισχύει µέχρι και σήµερα και αφορά την εύρυθµη
λειτουργία των κοιµητηρίων του ∆ήµου Φυλής, και
συγκεκριµένα του Νέου Κοιµητηρίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Άνω Λιοσίων, ενηµερώνουµε όλους τους
δηµότες οι όποιοι έχουν τους οικείους τους ενταφιασµένους σε τάφους τριετούς διάρκειας και αφού έχουν
παρέλθει τα τρία προβλεπόµενα έτη από την ηµέρα
ενταφιασµού, να έρθουν σε επαφή άµεσα µε το τηλ.
2132042713 – 746 και από τις 11:30 έως 14:30, ώστε
να συνεννοηθούν µε το γραφείο Κοιµητηρίων και να
ορισθεί ραντεβού για να προγραµµατισθεί η εκταφή,
έτσι ώστε να αποφευχθούν αφενός οι υπέρογκες
χρεώσεις που προβλέπει ο Κανονισµός και αφετέρου η
αναγκαστική εκταφή των οστών από τον ∆ήµο και η
εναπόθεσή τους στο κενοτάφιο (χωνευτήρι).
Οι ∆ηµότες µας πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να διευθετήσουν την εκκρεµότητα.
Ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος
Υπεύθυνος για θέµατα Κοιµητηρίων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Α΄ Κτίριο,
ισόγειο,Θεσσαλονίκη).

Εκτός από την αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα οι ενδι αφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν και τα εξής δικαιολογητικά:

– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
∆ήµου του Νοµού Θεσσαλονίκης.
– Απόφαση του αρµόδιου ∆ήµου για την χορήγηση- διακοπή του επιδόµατος «Απροστάτευτων
Τέκνων».
– Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τροποποιήσεις - Ματαιώσεις δροµολογίων στις Περιφερειακές
γραµµές του προαστιακού λόγω της σηµερινης στάσης εργασίας

Λ

όγω της 3ωρης στάσης εργασίας που
θα πραγµατοποιήσουν τα σωµατεία εργαζοµένων στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού
και Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης -ΤΡΑΙΝΟΣΕ),
τη ∆ευτέρα 13/11/2017 και
από ώρα 10:00 π.µ. έως
13:00 µ.µ, θα υπάρξουν τροποποιήσεις και µαταιώσεις
στα δροµολόγια των τραίνων του βασικού άξονα, των περιφερειακών γραµµών, του Προαστιακού Σιδηρόδροµου
Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας
καθώς και των λεωφορείων της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο τµήµα Κιάτο - Πάτρα
και αντίστροφα.
Αναλυτικά τα δροµολόγια των αµαξοστοιχιών που µαταιώνονται τη ∆ευτέρα 13/11/2017 είναι τα εξής:

Μεταξύ Αθηνών - Θεσσαλονίκης Αθηνών οι αµαξοστοιχίες: 50, 53, 52,
55
Μεταξύ Λειανοκλαδίου - Λαµίας Στυλίδα - Λειανοκλαδίου οι αµαξοστοιχίες: 4528, 5522, 4529, 5523
Μεταξύ Αθηνών - Οινόης - Χαλκίδας
- Οινόης - Αθηνών οι αµαξοστοιχίες:1538, 1542,1543, 1547. Η
αµαξοστοιχία 1546 θα αναχωρήσει
µετά τη λήξη της στάσης εργασίας
Μεταξύ Λάρισας - Βόλου - Λάρισας

w e b s i t e : w w w . a n a s t a s ia s e r ep a . g r

Μεταξύ Θεσσαλονίκης - Λάρισας Παλαιοφάρσαλα - Λάρισας - Θεσσαλονίκης οι αµαξοστοιχίες: 1596, 1599.
Η αµαξοστοιχία 2590 καταργείται
µεταξύ Παλαιοφάρσαλου - Λάρισας και
θα αναχωρήσει από Λάρισα µετά τη
λήξη της στάσης εργασίας
Μεταξύ Θεσσαλονίκης - Έδεσσας Φλώρινας - Θεσσαλονίκης οι αµαξοστοιχίες: IC 84, IC 83

οι αµαξοστοιχίες: 1574, 1576, 1575,
1577
∆ροµολόγια λεωφορείων µεταξύ
Βόλου - Λάρισας - Βόλου Β574, Β576,
Β573, Β575, Β577, Β570
Μεταξύ Λάρισας - Παλαιοφαρσάλου
- Καλαµπάκας - Λάρισας - Θεσσαλονίκης - Καλαµπάκας η αµαξοστοιχία:
590 (µεταξύ Λάρισας-Θεσσαλονίκης)
Μεταξύ Αθηνών - Κιάτου - Αθηνών
οι αµαξοστοιχίες: 1308, 1310, 1312,
1314, 1309, 1311, 1313, 1315
Μεταξύ Πειραιώς - Αθηνών - Πειραιώς οι αµαξοστοιχίες: 1109, 1111,
1113, 1110, 1112, 1114
Μεταξύ Αθηνών - Αεροδροµίου Αθηνών οι αµαξοστοιχίες: 1212, 1214,
1216, 1211, 1213, 1215
Μεταξύ Αεροδροµίου – ΣΚΑ – Αεροδροµίου οι αµαξοστοιχίες: 2219, 2223,
2227, 2218, 2222, 2226. Η αµαξοστοιχία 2231 θα αναχωρήσει µετά τη
λήξη της στάσης εργασίας

Μεταξύ Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης - Θεσσαλονίκης οι αµαξοστοιχίες: 600Α, IC91
Μεταξύ Αλεξανδρούπολης - ∆ικαίων
- Αλεξανδρούπολης οι αµαξοστοιχίες:
1682, 1683
Μεταξύ ∆ιακοπτού - Καλαβρύτων ∆ιακοπτού οι αµαξοστοιχίες: 1330,
1332, 1331, 1333
Μεταξύ Αγ. Ανδρέα - Πάτρας - Ρίου
- Αγ. Βασιλείου οι αµαξοστοιχίες:
11308, 12300, 12302, 12304, 11307,
11309, 12301, 12303
∆ροµολόγια Λεωφορείων µεταξύ
Κιάτου - Πάτρας - Κιάτου Λ8,Λ10, Λ12
(Κιάτο-Πάτρα) Λ7,Λ9, Λ11 (ΠάτραΚιάτο)
Μεταξύ Πύργου - Κατάκολου Ολυµπίας - Πύργου οι αµαξοστοιχίες:
1384, 1385
∆ιεθνείς αµαξοστοιχίες - Η διεθνής
επιβατική αµαξοστοιχία 360 µεταξύ
Θεσσαλονίκης - Στρυµώνα - Προµαχώνα- Κουλάτα θα εκτελεστεί µε
λεωφορείο.
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8-θριάσιο

Στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ελευσίνας

Η αποκατάσταση βλάβης από συνεργεία του ∆Ε∆∆ΗΕ
και η συµµετοχή στο πρόγραµµα ECOMOBILITY

Γ

Ε. Αχτσιόγλου:

Ποιούς θα καλύπτει
η τελική ρύθµιση
των 120 δόσεων

Η

υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου παρουσίασε όλες τις λεπτοµέρειες της ρύθµισης των 120 δόσεων
για χρέη στα Ταµεία, σε συνέντευξή της στο
«Έθνος της Κυριακής».
Η κ. Αχτσιόγλου αναφέρεται στα κριτήρια
ένταξης για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους
επαγγελµατίες, αγρότες και αυτοαπασχολούµενους που χρωστούν στα ασφαλιστικά
ταµεία.
Συγκεκριµένα αναφέρει τα εξής:
«Η υπουργική απόφαση για τη ρύθµιση
των χρεών βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας, µετά και τη συµφωνία µε τους
θεσµούς.
Η ρύθµιση για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταµεία θα προβλέπει αποπληρωµή σε έως
και 120 δόσεις µε «κούρεµα» προσαυξήσεων
έως 85%.

Θα καλύπτει ελεύθερους επαγγελµατίες
χωρίς πτωχευτική ικανότητα, π.χ. µηχανικούς, δικηγόρους καθώς και αγρότες, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.
Επίσης, ελεύθερους επαγγελµατίες µε
πτωχευτική ικανότητα, π.χ. εµπόρους, που
είτε έχουν οφειλές έως 20.000 ευρώ είτε τα
χρέη τους είναι κατά 85% προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
Ήδη στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συµβιβασµού θα µπορούν να ρυθµίζονται µε
αντίστοιχο τρόπο οι οφειλές των επιχειρήσεων για 20.000 έως 50.000 ευρώ, επίσης µε
«κούρεµα» προσαυξήσεων και αποπληρωµή
σε έως 120 δόσεις.
Κριτήριο για την ένταξη στη ρύθµιση θα
είναι ένας έλεγχος βιωσιµότητας που θα
βασίζεται στον λόγο του συνολικού χρέους
προς τα έσοδα προ φόρων και αποσβέσεων.
Αυτός ο λόγος θα πρέπει να είναι µικρότερος
ή ίσος µε το 8.
Επίσης θα πρέπει τον τελευταίο χρόνο ή τα
δύο από τα τρία τελευταία χρόνια πριν από
την ένταξη στη ρύθµιση, η φορολογική δήλωση του οφειλέτη να είναι θετική.
Εκτιµώ ότι εκτός από τις περιπτώσεις στρατηγικών κακοπληρωτών, το µεγαλύτερο
µέρος των οφειλετών θα µπορέσουν να
ενταχθούν στη ρύθµιση».

ια αύριο
Τρίτη 14 Νοεµβρίου
2017 και ώρα 8:30 είναι προγραµµατισµένη η συνεδρίαση της
αρµόδιας Οικονοµικής Επιτροπή δήµου
Ελευσίνας , προκειµένου να εξετασθούν
και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1.
Έγκριση του υπ’ αριθµ 6/26-102017 πρακτικού της Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ∆ηµοσίων Συµβάσεων Μελετών, περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού µε τίτλο: « Επικαιροποίηση
της µελέτης αποχέτευσής οµβρίων υδάτων ∆.Ε. Μαγούλας».
2.
Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για συµµετοχή
του ∆ήµου στο πρόγραµµα ECOMOBILITY - έγκριση της σχετικής δαπάνης και ψήφιση
πίστωσης ποσού 2.046,00 €
3.
Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για αποκατάσταση βλάβης παροχής από συνεργεία του ∆Ε∆∆ΗΕ- έγκριση της σχετικής δαπάνης και
ψήφιση πίστωσης ποσού 82,09 € - ορισµός υπολόγου και έκδοση εντάλµατος προπληρωµής λόγω αδυναµίας έκδοσης κανονικού εντάλµατος ως απρόσφορού.
4.
Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για σύστηµα διαχείρισης ποιότητας ΕΝ ISO (Επιθεώρηση από τον φορέα
∆ιαχείρισης) - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.488,00 €
5.
Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για υπηρεσίες ελέγχου συστήµατος συγχρηµατοδοτούµενων έργων κατά
το πρότυπο EN ISO 9001- έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.240,00 €
6.
Λήψη απόφασης για διορισµό δικηγόρου για το έλεγχο τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολόγιο Ελευσίνας σχετικά µε την ιδιοκτησία Θεοχάρη Στάµου, τη
µελέτη των αγωγών των συγκληρονόµων και γνωµάτευση επί της αποδοχής της κληρονοµιάς του - Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της
Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του ∆ήµου µας για αµοιβή Νοµικού Κοκκινιώτη ∆ήµητρας - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.984,00 €
7.
Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
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Την υποστήριξη της ΚτΥπ ΑΕ για το θέµα της µεταβίβασης
του εγκαταλελειµµένου Γυµνασίου στην περιοχή της Αυλίζας

Σ

Ζήτησε ο Γ. Κασσαβός από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας , Βασίλη Καραγιάννη

υνάντηση µε αντικείµενο την ανέγερση ή
ανακαίνιση σχολικών κτιρίων, πραγµατοποίησε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας Κτιριακές Υποδοµές ΑΕ (ΚτΥπ) κ. Βασίλη
Καραγιάννη, παρουσία του Γενικού Γραµµατέα
του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το θέµα της
προσωρινής µετεγκατάστασης του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών, ωσότου κατασκευαστεί
νέο σχολικό κτίριο, καθώς και η ανέγερση νέων ή
η ανακαίνιση σχολικών κτιρίων που αφορούν το
9ο, 18ο και 19ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών.
Παράλληλα ζήτησε την υποστήριξη της ΚτΥπ ΑΕ
για το θέµα της µεταβίβασης του εγκαταλελειµµένου Γυµνασίου στην περιοχή της Αυλίζας και της
µετατροπής του σε Αστυνοµικό Τµήµα, όπως
προβλέπεται στο Σύµφωνο Συνεργασίας µεταξύ
του ∆ήµου Αχαρνών µε την ΕΛ.ΑΣ, τονίζοντας ότι
το συγκεκριµένο θέµα είναι µείζονος σηµασίας για
τον δήµο, καθώς θα συµβάλλει σηµαντικά στην
καταπολέµηση της εγκληµατικότητας και παραβατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών.
Με αφορµή τη συνάντησή του µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας ΚτΥπ ΑΕ, ο ∆ήµαρχος
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
"Ο ∆ήµος Αχαρνών φιλοξενεί στα διοικητικά του
όρια 105 σχολικές µονάδες και η µαθητική κοινότητα αριθµεί πάνω από 10.000 µαθητές. Βάσει
αυτών των µεγεθών αξιώνουµε την ανάλογη µέρ

ιµνα από την και την ΚτΥπ ΑΕ ή οποία έχει σαν
αντικείµενο την ανέγερση δηµόσιων κτιρίων. Οι
Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών, είτε µε ιδία µέσα,
είτε µέσω προγραµµατικών συµβάσεων µε την
Περιφέρεια Αττικής - όπως το έργο "Επισκευή και
ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων χώρων του ∆ήµου Αχαρνών" προϋπολογι

σµού 1.300.000 ευρώ- εξασφαλίζουν τις επισκευές και παρεµβάσεις µικρής κλίµακας. Ωστόσο οι
κτιριακές ανάγκες της σχολικής µας κοινότητας
απαιτούν επισκευές ευρείας κλίµακας και ανακαινίσεις και κυρίως ανέγερση νέων και σύγχρονων κτιρίων που διασφαλίζουν την οµαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας".

Νέος αγωγός οµβρίων στην οδό Κ. Σχινά,
στην καρδιά των Μεγάρων

Ε

ν α πάγιο και χ ρόν ιο αίτηµα των κατοίκων της οδού Κ. Σχ ιν ά, στην καρδιά της πόλεως των Μεγάρων , ήταν η
αν τικατάσταση του αγωγού Οµβρίων ικαν οποιήθηκε αυτή την εβδοµάδα και όλοι οι συµπολίτες, που κατοικούν
εκεί στις “παράγκες” εξυπηρετούν ται πλέον και είν αι πλήρως ικαν οποιηµέν οι.
Ο ∆ήµαρχ ος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης δήλωσε: « Ηταν κάτι που έπρεπε ν α γίν ει και το καταφέραµε τώρα,
παρά τις οικον οµικές δυσκολίες και αν τιξοότητες, που αν τιµετωπίζει ο ∆ήµος µας, διότι δεν ήταν ν οητό για πάρα
πολλά χ ρόν ια τα πληµµυρίζουν τα υπόγεια των σπιτιών , ν α κιν δυν εύει η στατικότητά τους και ο ∆ήµος ν α µην διορθών ει την υπάρχ ουσα ατέλεια. Οπου είν αι δυν ατόν και οικον οµικά εφικτό παρεµβαίν ουµε για ν α δώσουµε λύσεις
σε χ ρον ίζον τα προβλήµατα κι αυτό το κάν ουµε συχ ν ά και σε πολλές περιπτώσεις.»

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16
- ΕΛΕΥΣΙΝΑ
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«Πράσινο φως» για την κατασκευή
αποτεφρωτηρίου στην Αθήνα

Αν και ο δηµόσι ος δι άλογος γι α την καύση
των νεκρών στην Ελλάδα έχει φουντώσει τα
τελευταί α χρόνι α, στην πραγµατι κότητα η
συζήτηση έχει ξεκι νήσει εδώ και πολλές
δεκαετί ες.
Το νεότερο εί ναι ότι η Ελλάδα βρί σκεται
πολύ κοντά στο να µην εί ναι πλέον η µοναδι κή
χώρα στην Ευρώπη µαζί µε την Αλβανί α που
δεν έχει αποτεφρωτήρι ο. Η επι θυµί α όσων
επι λέγουν την καύση στην Ελλάδα, αναγκαστι κά πραγµατοποι εί ται σε χώρα του εξωτερι κού. Οι περι σσότεροι συγγενεί ς τους στη
χώρα µας, επι λέγουν τη Σόφι α της Βουλγαρί ας, λόγω χαµηλότερου κόστους σε σύγκρι ση
µε άλλες χώρες.

Υπερψηφίστηκε η πρόταση του ∆. Αθηναίων για αποτεφρωτήριο στον Ελαιώνα

Η νέα προσπάθει α του δήµου Αθηναί ων γι α
την κατασκευή αποτεφρωτηρί ου εκφράζεται
µέσα από την χωροθέτηση που υπερψηφί στηκε από το δηµοτι κό συµβούλι ο. Σύµφωνα µε αυτή το κτί ρι ο θα κτι στεί στο οι κόπεδο
17 στον Ελαι ώνα που ανήκει στο δήµο. Η
απόφαση ελήφθη µε µεγάλη πλει οψηφί α στο
δηµοτι κό συµβούλι ο µε µόνη την παράταξη της
Χρυσής Αυγής να καταψηφί ζει . Κατά πάσα
πι θανότητα θα κατασκευαστεί µε σύµπραξη
δηµόσι ου και ι δι ωτι κού τοµέα.
Ενστάσει ς φαί νεται να εκφράζουν και φορεί ς κατοί κων και επι χει ρηµατι ών του
Ελαι ώνα, όχι γι α την ί δι α την κατασκευή αποτεφρωτηρί ου αλλά γι α την επι λογή του χώρου.
Πι θανές προσφυγές τους ενδεχοµένως θα
µπορούσαν να καθυστερήσουν ακόµα περι σσότερο την κατασκευή του αποτεφρωτηρί ου.
«Εί ναι ένα πανελλήνι ο αί τηµα, εί µαστε από
τι ς τελευταί ες χώρες της Ευρώπης που δεν
έχουν αποτεφρωτήρι ο. Χι λι άδες κόσµου
φεύγουν γι α τη Βουλγαρί α κάθε χρόνο γι α να
µπορέσουν να αποτεφρώσουν τους νεκρούς
τους, κάτι που έχει ως αποτέλεσµα την ταλαι πωρί α των οι κογενει ών αλλά και την απώλει α
χρηµάτων που φεύγουν στο εξωτερι κό, τα
οποί α πρέπει να µένουν στην Ελλάδα», τονί ζει
µι λώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντι δήµαρχος Αθηναί ων Νέλλη Παπαχελά.
Ερωτηθεί σα γι α το αν ο δήµος θα επι µεί νει
σε περί πτωση που δεν στεφθεί µε επι τυχί α
αυτή η προσπάθει α, η κ. Παπαχελά απαντά
καταφατι κά αλλά δηλώνει αι σι όδοξη ότι µε την
τελευταί α νοµοθετι κή ρύθµι ση δεν θα ευοδωθεί καµί α προσφυγή.
Η «Ελληνική Κοινωνία Αποτέφρωσης»

Υποστηρι κτές της καύσης των νεκρών στην

Ελλάδα δηµι ούργησαν την Ελληνι κή Κοι νωνί α
Αποτέφρωσης το 1977 µε το όνοµα «Επι τροπή
γι α το δι καί ωµα της αποτέφρωσης των νεκρών
στην Ελλάδα». Στη συνέχει α και µετά την
επί τευξη του αρχι κού στόχου που ήταν η
θέσπι ση του νοµοθετι κού πλαι σί ου που επι τρέπει την αποτέφρωση των νεκρών στην
Ελλάδα, µετονοµάστηκε σε Ελληνι κή Κοι νωνί α
Αποτέφρωσης.
Ο Αντώνης Αλακι ώτης ένας από τους ι δρυτές
της, παραβρέθηκε στο δηµοτι κό συµβούλι ο
και παρουσί ασε τι ς θέσει ς της.
«Εµεί ς ευχαρι στήσαµε τη δηµοτι κή αρχή
γι α την πρωτοβουλί α αυτή που ξεκί νησε από
το 2005, όταν δήµαρχος ήταν η κ. Μπακογι άννη.
∆εν εί ναι πρώτη φορά που ο δήµος χωροθετεί
µέρος γι α την κατασκευή, έγι νε πρώτη φορά το
2010 επί δηµαρχί ας Κακλαµάνη, όπου αποφασί στηκε σχεδόν οµόφωνα η χωροθέτηση του
αποτεφρωτηρί ου εντός του Γ' Κοι µητηρί ου ή
εναλλακτι κά στο Σχι στό.
Ωστόσο, αυτή η προσπάθει α σταµάτησε
γι ατί η χρήση γης του Κοι µητηρί ου που ανήκει
στο δήµο Νί και ας εί ναι χώρος κοι νωνι κών
δραστηρι οτήτων. Πάντως, η δηµοτι κή αρχή µε
τι ς συνεχεί ς παρεµβάσει ς της δεί χνει την
πολι τι κή της βούληση κι ευχόµαστε κάποι α
στι γµή να αποδώσει », δηλώνει µι λώντας στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Αλακι ώτης και προσθέτει :
Στα αποτεφρωτήρια του εξωτερικού
3.500-4.000 Ελληνες κάθε χρόνο

«Εµεί ς ελπί ζουµε ότι αυτή τη φορά θα γί νει
πραγµατι κότητα κι έτσι θα δώσουµε στους
έλληνες το δι καί ωµα επι λογής που έχουν και
οι περι σσότεροι στην Ευρώπη».
Σύµφωνα µε τα στοι χεί α της εται ρεί ας που
εί ναι και µέλος της Παγκόσµι ας Οργάνωσης
Αποτέφρωσης περί που 3.500-4000 άτοµα στην
Ελλάδα επι λέγουν κάθε χρόνο την οδό της αποτέφρωσης αλλά αναγκάζονται να µεταβούν στο
εξωτερι κό.
Αυτός ο αρι θµός αντανακλά στο 3,5%
περί που των θανάτων στην Ελλάδα. Το κόστος
της καύσης ενός νεκρού στην Βουλγαρί α ξεκι νά
από τα 1500 ευρώ και φτάνει στα 2.500, ενώ αν
κατασκευαστεί αποτεφρωτήρι ο στην Ελλάδα
το κόστος δεν θα ξεπερνά τα 800-1000 ευρώ
σύµφωνα µε τον κ. Αλακι ώτη.
Η αντίδραση της Εκκλησίας

Μετά από συνεδρί αση της ∆ι αρκούς Ιεράς
Συνόδου τον Μάρτι ο του 2016, σε ανακοί νωσή
της αναφέρεται στο νόµο γι α την αποτέφρωση
των νεκρών, επι σηµαί νοντας ότι : «η επι λογή
της χρι στι ανι κής κήδευσης, εάν συνδυασθεί µε

την επι λογή της αποτεφρώσεως, προσκρούει στι ς παραδόσει ς της Ορθόδοξης
Εκκλησί ας, περί των οποί ων ο νοµοθέτης
σι ωπά.
Η Ιερά Σύνοδος εί χε ζητήσει από τον αρµόδι ο υπουργό µε επι στολή, η οποί α έτυχε αδι αφορί ας, να προστεθεί επι φύλαξη υπέρ των
κανόνων και παραδόσεων κάθε θρησκευτι κής
κοι νότητας».
Τονί ζεται ακόµα ότι «η Ιερά Σύνοδος θεωρεί τι ς παραπάνω δι ατάξει ς ως αντι συνταγµατι κές» και δι ευκρι νί ζεται «προς απόκρουση
ψευδολόγων δι αδόσεων, ότι τα έσοδα όλων των
κοι µητηρί ων των αστι κών κέντρων ει σπράττουν κατά νόµον οι τοπι κοί ∆ήµοι και σε κάθε
περί πτωση, εάν ήθελε η Εκκλησί α να µη µει ωθούν τα δήθεν έσοδά της, θα συµφωνούσε και
δεν θα δι αφωνούσε µε την τέλεση κηδεύσεως
και µνηµοσύνων γι α όσους επι λέγουν την αποτέφρωση».
Οι πρώτες προσπάθειες για αποτέφρωση από το 1912

Οι πρώτες κι νήσει ς γι α την επαναφορά της
αποτέφρωσης µετά την αρχαι ότητα αναφέρονται στα έτη 1912 - 1917. Το ∆.Σ. του Ιατρι κού
Συλλόγου Αθηνών, υπό τη προεδρί α του Μ.
Καρζή, τάσσεται δηµόσι α υπέρ της αποτέφρωσης. Το 1943 το Πρωτοδι κεί ο Αθηνών εκδί δει
την πρώτη απορρι πτι κή απόφαση, µε το
αι τι ολογι κό ότι η αποτέφρωση αντί κει ται στα
χρηστά ήθη των Ελλήνων. Το 1944 απορρί πτεται µε το ί δι ο αι τι ολογι κό µι α δεύτερη αί τηση
σύστασης συλλόγου υπέρ της αποτέφρωσης.
Όµως, το 1946 η «Επι στηµονι κή Εται ρεί α
προς µελέτη των δι αφόρων συστηµάτων
µεταχεί ρι σης των νεκρών», την οποί α εί χαν
ι δρύσει µέλη του Ιατρι κού Συλλόγου Αθηνών,
µε πρόεδρο τον κ. Παπαθεοδώρου, πέτυχαν
την έγκρι ση του Πρωτοδι κεί ου και έτσι
ι δρύθηκε ο πρώτος σύλλογος υπέρ της αποτέφρωσης.Το 1960 µετά το θάνατο του δι άσηµου πι ανί στα ∆ηµήτρη Μητρόπουλου και
την αποτέφρωσή του, η άρνηση της Εκκλησί ας

να προσφέρει νεκρώσι µη τελετή δηµι ουργεί µεγάλη αναστάτωση στο χώρο της
Εκκλησί ας και της κοι νωνί ας.
Έγκρι τοι θεολόγοι δι αφοροποι ούνται από
την επί σηµη στάση της Εκκλησί ας, υποστηρί ζοντας την άποψη ότι το θέµα της επι λογής της ταφής ή της αποτέφρωσης δεν εί ναι
δογµατι κό θέµα αλλά θέµα παράδοσης, ως εκ
τούτου η Εκκλησί α δεν θα πρέπει να απορρί πτει από το σώµα της τους πι στούς, που
επι λέγουν την αποτέφρωση γι α λόγους
συνεί δησης.
Μεταξύ του 1986 και του 1988 ορι σµένοι
δήµοι όπως ο ∆ήµος Καλλι θέας, ο ∆ήµος Αγ.
∆ηµητρί ου και ο ∆ήµος Ζωγράφου, τάσσονται
υπέρ της αποτέφρωσης και ζητούν από το
Υπουργεί ο Εσωτερι κών να τους συνδράµει
γι α τη κατασκευή ενός αποτεφρωτηρί ου. Η
απάντηση εί ναι αρνητι κή µε αι τι ολογι κό την µη
ύπαρξη νοµοθετι κού πλαι σί ου.
Το 1986 µι α κί νηση πολι τών, µε την επωνυµί α «Σύνδεσµος Φί λων της Αποτέφρωσης»,
καταθέτει αί τηση γι α την ί δρυση συλλόγου, στο
Πρωτοδι κεί ο Αθηνών. Το τελευταί ο απορρί πτει την αί τηση ως «αντι βαί νουσα στα
χρηστά ήθη των Ελλήνων».
Το 1987 ο τότε δήµαρχος Αθηνών Μι λτι άδης
Έβερτ, επαναφέρει το θέµα ζητώντας
επί σηµα από την Ιερά Σύνοδο και την πολι τεί α, να επι τρέψουν την αποτέφρωση των
θυµάτων του καύσωνα που έπληξε την Αθήνα,
εάν και εφόσον οι δι κοί τους επι θυµούσαν,
ει σπράττοντας την απόρρι ψη του αι τήµατος
από την Εκκλησί α.
Το 1997 συγκροτεί ται µι α επι τροπή γι α τη
δηµι ουργί α ενός κέντρου αποτέφρωσης
νεκρών στην Ελλάδα, γι α άτοµα των οποί ων οι
θρησκευτι κές τους πεποι θήσει ς το επι τρέπουν. Η επι τροπή αυτή από το 2000 αποτελεί
µέλος της I.C.F. (Παγκόσµι α Οργάνωση Αποτέφρωσης). Το 2001 η επι τροπή συστήνει µι α
εται ρεί α µη κερδοσκοπι κή µε τί τλο «Επι τροπή γι α το δι καί ωµα της αποτέφρωσης των
νεκρών στην Ελλάδα» και µεταξύ των σκοπών
της έχει και την κατασκευή αποτεφρωτηρί ου.

Πανελλαδική εκστρατεία ενάντια στην Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών
από «Το Χαµόγελο του Παιδιού» µε κεντρικό µήνυµα: «ΜΕΝΕΙ ΜΥΣΤΙΚΟ»

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» µε κεν τρικό µήν υµα
«Μέν ει Μυστικό» διοργαν ών ει παν ελλαδική εκστρατεία
εν άν τια στην Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών
από τις 11 Νοεµβρίου έως τις 11 ∆εκεµβρίου 2017. Η
εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της
∆ηµοκρατίας, κ. Προκοπίου Παυλοπούλου και την
υποστήριξη της Αν τιπ ροσωπ είας της Ευρωπ αϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα.
Στόχ ος της π αν ελλαδικής εκστρατείας είν αι η
διεξαγωγή εν ός αν οιχ τού διαλόγου µε τους κατά τόπους
αρµόδιους θεσµικούς φορείς: Εισαγγελείς, ∆ικαστικούς
Λειτουργούς, ΕΛ.ΑΣ, ∆ηµοτικές Αρχ ές, Εκπαιδευτικούς,
Ακαδηµαϊκούς, Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό,
καθώς και εκπ ροσώπ ους αθλητικών και άλλων
συλλόγων . Η καµπ άν ια στοχ εύει επ ίσης στην
εν δυν άµωση των προτάσεων του οργαν ισµού «Το
Χαµόγελο του Παιδιού» για την εν ίσχ υση της πρόληψης
και αν τιµετώπισης των περιστατικών σεξουαλικής
κακοποίησης των παιδιών .

Σταθµοί
της
π αν ε λλαδ ι κ ή ς
εκστρατείας:
Αθήν α
(13/11), Πάτρα (14/11),
Λάρισα (16/11),
τη
Χαλκίδα (27/11), το
Ηράκλειο (28/11), τα
Χαν ιά (29/11), την
Τρίπολη (4/12) και τη
Οι
συν αν τήσεις
υποστήριξη των κατά

Θεσσαλον ίκη
(8/12).
πραγµατοποιούν ται µε την
τόπους Περιφερειών .
Με την ολοκλήρωση της εκστρατείας στις 11
∆εκεµβρίου, ο απολογισµός και τα συµπεράσµατα θα
παρουσιαστούν από τον Πρόεδρο του οργαν ισµού «Το
Χαµόγελο του Παιδιού», κ. Κώστα Γιαν ν όπουλο στον
Πρόεδρο της Ελλην ικής ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπη
Παυλόπουλο.
«Το Χαµόγελο του Παιδιού» καλεί τους πολίτες ν α

στηρίξουν τις δράσεις του εν άν τια στη Σεξουαλική
Κακοποίηση των παιδιών και ν α γίν ουµε η «φων ή»
τους:
Επισκεφτείτε το www.meneimy stiko.gr για ν α
εν ηµερωθείτε για το φαιν όµεν ο, ν α διαβάσετε
πραγµατικές ιστορίες παιδιών , ν α βρείτε στατιστικά
στοιχ εία από την Ελλάδα και τον κόσµο και κυρίως ν α
γν ωρίσετε την πραγµατικότητα που αν τιµετωπίζουν τα
παιδιά που βρίσκουν το θάρρος ν α καταγγείλουν όλα
όσα έχ ουν υποστεί.
Υ πογράψτε στο www.meneimy stiko.gr τις
προτάσεις που καταθέτει προς αν οιχ τό διάλογο «Το
Χαµόγελο του Παιδιού» για την π ρόληψη και
αν τιµετώπιση του φαιν οµέν ου ώστε ν α γίν ουν οι
απαραίτητες παρεµβάσεις από τους αρµόδιους φορείς
στην Ελλάδα και ν α προστατεύσουµε κάθε παιδί από
την σεξουαλική κακοποίηση.
Ακολουθήστε τα #Μέν ειΜυστικό ή #MeneiMy stiko
στα social media του οργαν ισµού «Το Χαµόγελο του
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Ο

Μανδραικός Πυρρίχιος
Ασπροπύργου 4-0

Μαν δραικός συν εχ ίζον τας τον φρεν ήρη
καλπασµό του επικράτησε για την 8η
αγων ιστική στο φράγειο δηµοτικό γυµν αστήριο
του Πυρρίχ ιου Ασπροπύργου µε 4-0 κάν ον τας το
8Χ8.
Τα τέρµατα της οµάδος του Θεόφιλου Καλύβα
σηµείωσαν οι: Μον έ 26’, Λελούδας 43’ Γεωργιάδης 44’,
Κούστας 90’.
Απόν τες από την οµάδα των κυαν όλευκων ήταν οι
τραυµατίες Θοδωρής Τούσης και Κλών τι Βούκα.
∆ιαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος. Βοηθοί:
Οικον όµου-Σαββόγλου.
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ(Προπον ητής Θεόφιλος Καλύβας):
Μπαλασάκης, Θεοδωρόπουλος, Τζαφεράκος,
Εβερετ(46' Καλογερής), Σταυρόπουλος,
Τύρπος(65'Μπούσης), Γκίν ης, Χόρβατ(68'Καµπάσης),
Μον έ, Λελούδας, Γεωργιάδης(73'Κούστας).
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπον ητής Σταύρος
Μαυράκης): Στεφαν ίδης, Φωτιάδης(64'Κυριαζίδης),
Μερκαί, Μαυροδόν της, Παν τελής, Μυφταράν γκο,
Βασιλειάδης, Πιπερίδης(61'Μαυράκης),
Λαζαρίδης(51'Χυσκάι), Παπαδόπουλος(70'Ερµαλίδης),
Σότα.

Το πανόραµα των αποτελεσµάτων της
Γ' Εθνικής

6ος όµιλος (6η αγωνιστική)
∆ιαγόρας - Ζευγολατιό
2-0
Κερατσίν ι - Προοδευτική 0-1
Ασπρόπυργος - Ιάλυσος 1-1
Πέλοπας Κιάτου Ρόδος 1-2
Εθν ικός - Λουτράκι 2-0
Ρεπό: Ιων ικός

Η

ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 63-56

∆εκάλεπτα: 13-17, 26-31, 40-42, 63-56
∆ιαιτητές: Σκούτας - Ραχ ιώτης
Παγκράτι (Χούµπαυλης): Γιαν ν ίκος 11 (1), Καυκής 12 (1), Χριστόπουλος 2, Γεωργοπαπαδάκος 10, Κούτρας 2, Μήτσιαλος 9 (1), Λυτόπουλος 6, Ξιούρας 5 (1), Μπέν ος 4, Γερον ίκος 2.
Πανελευσινιακός (Τσαουσίδης): Αβραµίδης 11 (1), Νικολακόπουλος
7 (1), Κελαϊδής 3, Ηλιάδης 9, Ρόκας, Ζούµπος 3 (1), Τζιάλλας 14,
Στέφος 4, ∆ούκας, Ματζιώρης 5.

Τα µοιράστηκαν όλα στον Ασπρόπυργο
Ενωση-Ιάλυσος 1-1

Μ

ετά από έν α αµφίροπο παιχ ν ίδι η Εν ωση Παν ασπροπυργιακού ∆όξας και ο Ιαλυσός Ρόδου αν αδείχ θηκαν ισόπαλοι 1-1.

Η υπεροχ ή ήταν µοιρασµέν η µε τους γηπεδούχ ους ν α έχ ουν την
κατοχ ή στο α’ ηµίχ ρον ο εν ώ στο β’ η Ροδίτικη οµάδα.
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ ∆ΟΞΑΣ(π ροπ ον ητής) Νίκος
Κωτσοβός): ∆ιαµάν της, Νικολάου, Στρατάκης, Σταγάκης (83’ Καλέµι),
Χουστουλάκης, Μάγγος, Σιδηρόπ ουλος (66’Καλογρίδης), Παπ αν αστασίου, Χακάλης, Κατσίκης(89’Καραγιάν ν ης), Ατµατζίδης(86’Μπρέµπος).
ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟ∆ΟΥ(προπον ητής Κώστας Βασιλακάκης): Αν δρούτσος,
Βλάχ ος(46’Καµπλιών ης), Παφιάκης, Τσούπρος, Αρχ ον τούλης, Ρεκλείτης,
∆ήµας(44’Χριστιάν ),
Lucas,
Σταυλάς,
∆ελαπ όρτας,
Popov ic(71’Μπεγλετσής)..

Η οµάδα του Πετράκη επικράτησε µε 4-1 του Αχαρναϊκού

οµάδα του Πετράκη επικράτησε µε 4-1 του Αχ αρν αϊκού των χ ιλίων προβληµάτων * Τρία
δοκάρια και χ αµέν ο πέν αλτι για τους ν ικητές * Τρεις ασίστ από τον Λέο

Μανδραϊκός-Πρωτέας
Βούλας 91-86

Ε

πιστροφή στις ν ίκες και για τον
Μαν δραϊκό, ο οποίος µετά από
τρία αρν ητικά αποτελέσµατα
κατάφερε ν α βρει το δρόµο προς τη
ν ίκη κόν τρα στον Πρωτέα Βούλας, του
οποίου επιβλήθηκε µε 91-86. Το
παιχ ν ίδι ήταν αµφίρροπο στο
µεγαλύτερο µέρος του µε τις δύο οµάδες ν α δίν ουν περισσότερο έµφαση
στην επίθεση τους και στο τέλος η
οµάδας της ∆υτικής Αττικής ήταν αυτή
που χ αµογέλασε.
Β' Εθνική Νότος

Κορωπί-Ιπποκράτης Κω 75-69
Α’: 20-24 Β’: 43-40 Γ’: 56-55
∆ιαγόρας ∆ρ.-ΑΕ Ν. Κηφισιάς 102-79
Α’: 35-14 Β’: 56-39 Γ’: 84-58
ΕΦΑΟ Ζωγράφου-Παν ερυθραϊκός 7180
Α’: 16-14 Β’:34-39 Γ’: 51-57
Μαν δραϊκός-Πρωτέας Βούλας 91-86
Α’ Β’: 46-41 Γ’
Ηράκλειο-ΚΑΟ Κορίν θου 76-89
Α’: 20-33 Β’: 40-57 Γ’: 61-70
Παγκράτι-Παν ελευσιν ιακός 63-56
Α’:13-17 Β’: 26-31 Γ’: 40-42
Τρίτων -Ίκαρος Ν. Σµύρν ης 68-58
Α’:22-12 Β’: 35-25 Γ’: 55-38
∆άφν η ∆.-Ιων ικός Ν. 60-82 (38')
Α’: 10-27 Β’: 27-43 Γ’

∆ιαιτητής ήταν ο Άγγελος Ζαραβίν ος (Αθήν ας), µε βοηθούς τους Ευστάθιο Γαρεφαλάκη (Ηρακλείου)
και Κων σταν τίν ο Τρουλιν ό (Ηρακλείου), εν ώ τέταρτος ήταν ο µάριος Βισκαδούρος (Ηρακλείου).
Κίτριν ες: 60' Ξύδας, 74' Λεµον ής, 87' Μεγαρίτης - 31' Τζαν έτος, 44', 88' Καρδάσης, 62' Τοπτίδης
Κόκκιν η: 88' Καρδάσης (2η κίτριν η)

ΑΟΧ-ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ (Γιώργος Πετράκης): Λαζαρίδης, Μαρκοπουλιώτης, Παν τελάκης, Ζιούλης, Αρν αούτογλου, Σελιν ιωτάκης, Γκίν η (76' Μεγαρίτης), Λεµον ής (76' Τασιούλης), Ξύδας, Ντάγκρας (70' Βρεττός), Λέο.

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ (-): Καλογεράκος, Καρδάσης, Κυριαζόπουλος, Μεγαλοοικον όµου, Ιωακειµίδης (75'
Καλαµιώτης), Τζαν έτος (69' Τζαν ουλίν ος), Χαραλαµπόπουλος, Καρβουν ίδης, Χίλαρι (57' Γεωργόπουλος), Ξαγοράρης, Τοπτίδης.

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

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

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8.00

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 75€

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

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

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

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 65€ (παιδιά 1-4 ετών δωρεάν )

12-θριάσιο
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Αττική: «Καταστροφή λίµνης
Βουλιαγµένης από ενδεχόµενη
µονάδα αποβλήτων στο Κορωπί»

Μ

ια συγκλονιστική αποκάλυψη σχετικά µε το µέλλον
ενός κοσµήµατος της φύσης και πόλου έλξης για τον
ελληνικό τουρισµό, της λίµνης Βουλιαγµένης, έκανε ο
δήµαρχος Κορωπίου, ∆ηµήτρης Κιούσης και επιβεβαίωσε,
ουσιαστικά, ο διακεκριµένος καθηγητής Γεωλογίας, Σπύρος
Λέκκας.
Ο κ. Κιούσης σε πρόσφατη συνεδρίαση του δηµοτικού
συµβουλίου Κορωπίου ανέφερε ότι τις επόµενες δεκαετίες θα
υπάρξει µεγάλος κίνδυνος καταστροφής της λίµνης της Βουλιαγµένης εάν τελικά δηµιουργηθούν στα λατοµεία του Κορωπίου (σ.σ.: Κυριακού και Τριάς), εγκαταστάσεις επεξεργασίας
στερεών αποβλήτων όλων των ειδών!
«Τα νερά από την περιοχή και των λατοµείων καταλήγουν στη
λίµνη της Βουλιαγµένης. Όταν οι µεµβράνες που θα τοποθετηθούν αποπολυµεριστούν, σε 2 – 3 δεκαετίες, τα βαρέα µέταλλα και άλλοι ρύποι από τα υπολείµµατα των απορριµµάτων θα
περάσουν στα πετρώµατα και από εκεί στον υδροφόρο ορίζοντα για να οδηγηθούν στη λίµνη και να την καταστρέψουν», επεσήµανε ο δήµαρχος Κορωπίου!
Η δήλωση αυτή του κ. Κιούση, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε
µεγάλη εντύπωση αφού ως µηχανικός γνωρίζει και αρκετά
πράγµατα παραπάνω από τον µέσο πολίτη και γι’ αυτό το
notioanatolika.gr ζήτησε και τη γνώµη ενός κατ’ εξοχή ειδικού
και κορυφαίου πανεπιστηµιακού δασκάλου, του καθηγητή Γεωλογίας του πανεπιστηµίου Αθηνών Σπύρου Λέκκα.
«Υπάρχει ένα µεγάλο σύστηµα υδροφόρου ορίζοντα από τον
Υµηττό έως τα Λεγραινά», ανέφερε ο κ. Λέκκας. «Ο υδροφόρος
αυτός ορίζοντας εκφορτίζεται µε παράκτιες ή υποθαλάσσιες
πηγές που υπάρχουν από τη Βουλιαγµένη έως και τον όρµο της
Αγ. Μαρίνας Κορωπίου µε κυριότερες τις ιαµατικές της
Λουµπάρδας και της Βουλιαγµένης. Μάλιστα στην περιοχή της
Λουµπάρδας λειτουργούσαν µέχρι παλαιότερα ιαµατικά λουτρά», πρόσθεσε ο διακεκριµένος πανεπιστηµιακός.
Γίνεται σαφές λοιπόν ότι εφόσον ο υδροφόρος ορίζοντας
ρυπανθεί, η ρύπανση αυτή θα µεταφερθεί είτε στη θάλασσα είτε

στη λίµνη της Βουλιαγµένης καθιστώντας την ακατάλληλη για
ο,τιδήποτε και βάζοντας έτσι τέλος σε ένα θαύµα της φύσης το
οποίο µετρά περίπου 2.000 χρόνια ζωής αφού υπολογίζεται ότι
δηµιουργήθηκε στη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων!
Μάλιστα ο κ. Κιούσης ανέφερε ότι οι εκρήξεις που σηµειώνοντας επί 70 περίπου χρόνια στα λατοµεία έχουν προκαλέσει
αλλαγές στα καρστικά (σ.σ.: τα κενά που δηµιουργούνται από
τη διάλυση µαρµάρων και πετρωµάτων) κάτω από αυτά, µε
αποτέλεσµα να επιταχύνεται η διείσδυση του νερού στον υδροφόρο ορίζοντα, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και ο κ. Λέκκας.
∆ηλαδή η ρύπανση όχι µόνο του υδροφόρου ορίζοντα αλλά
και των πηγών, ορισµένες από τις οποίες (σ.σ.: οι µεγαλύτερες)
καταλήγουν στη λίµνη της Βουλιαγµένης, θα γίνει ακόµη πιο
σύντοµα απ’ ό,τι, ίσως, θα αναµενόταν!
Η αποκάλυψη αυτή δηµιουργεί ένα ακόµη σοβαρότατο ζήτηµα
στις προθέσεις της διοίκησης ∆ούρου και του Ε∆ΣΝΑ για δηµιουργία χωµατερών στα λατοµεία του Κορωπίου αφού πλέον οι
συνέπειες από ένα τέτοιο ενδεχόµενο ξεφεύγουν από τα τοπικά
όρια του Κορωπίου και δηµιουργούν προβλήµατα ακόµη και σε
κορυφαία µνηµεία της φύσης της ευρύτερης περιοχής.
Κάτι που η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα ∆ούρου και οι συνεργάτες της, λογικά, θα πρέπει να γνωρίζουν αλλά για άγνωστους λόγους, µάλλον δεν λαµβάνουν υπόψη τους.
Βέβαια ο κ. Λέκκας πρόσθεσε ότι η αχρήστευση των υδατων
του υδροφόρου ορίζοντα θα δηµιουργήσει και άλλα προβλήµατα αφού αυτά χρησιµοποιούνται και για άρδευση των καλλιεργειών της περιοχής αλλά και στις τοπικές βιοµηχανίες.

Σε αργία πρόκειται να τεθεί και ο δήµαρχος Οιχαλίας

Σ

Πηγή: notioanatolika.gr

Πειραιάς: Προς παύση από δηµοτικός σύµβουλος ο Β. Μαρινάκης

την έκπτωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ιδιοκτήτη του Ολυµπιακού
και απερχόµενου προέδρου της ΠΑΕ, από τη θέση του δηµοτικού συµβούλου Πειραιά οδηγούν οι τελευταίες εξελίξεις µετά το
βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών.
Ο Β. Μαρινάκης παραπέµπεται κατηγορούµενος µε το κακούργηµα
της αλλοίωσης αποτελεσµάτων ποδοσφαιρικών αγώνων ενώ από το
παρελθόν του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Με βάση τις προβλέψεις του «Καλλικράτη» αλλά και πρόσφατη οµόφωνη γνωµοδότηση
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, εάν συντρέχουν ταυτόχρονα
αυτές οι συνθήκες, τότε αιρετός (είτε δήµαρχος, είτε δηµοτικός σύµβουλος κλπ.), τίθεται σε αργία.
Συγκεκριµένα, η γνωµοδότηση του ΝΣΚ που επικαλείται την ισχύουσα νοµοθεσία αναφέρει:
«Για την θέση αιρετού σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας, απαιτείται σωρευτικά η συνδροµή α) της εκδόσεως αµετακλήτου παραπεµπτικού βουλεύµατος για κακούργηµα και β) της επιβολής ή ισχύος περιοριστικών όρων ή προσωρινής κρατήσεως».
Με το που καταστεί και τυπικά αµετάκλητο το βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών, θα ακολουθήσει από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση η έκδοση της διαπιστωτική πράξη για τη θέση του δηµοτικού συµβούλου σε αργία.
Σε κάθε περίπτωση, όπως ορίζει ο νόµος, αν στη συνέχεια εκδοθεί αθωωτική απόφαση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως και θεωρείται ως µηδέποτε επιβληθείσα.
Μετά τον Βαγγέλη Μαριν άκη, σε αργία πρόκειται ν α τεθεί και ο δήµαρχ ος Οιχ αλίας και πρώην µέλος του ∆Σ
της ΕΠΟ Άρης Σταθόπουλος, έν ας από τους 28 που διώκον ται για την υπόθεση της διαφθοράς του ελλην ικού
ποδοσφαίρου.Συγκεκριµέν α, ο δήµαρχ ος Οιχ αλίας διώκεται για για αλλοίωση αποτελέσµατος αγών ων (κακουργηµατικού χ αρακτήρα) και σύσταση συµµορίας, εν ώ ήδη τουέχ ουν επιβληθεί οι περιοριστικοί όροι της
απαγόρευσης εν ασχ όλησης µε το ποδόσφαιρο και της απαγόρευσης εξόδου από τη χ ώρα. Μάλιστα το
Συµβούλιο Εφετών απέρριψε την αίτηση άρσης περιοριστικών όρων που είχ ε υποβάλλει από τις 10 Ιουν ίου
2016.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ

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

Ρεκόρ Ελλήνων
γιατρών στο
βρετανικό
σύστηµα υγείας

Ο

ι Έλληνες γι ατροί καταλαµβάνουν την τέταρτη
θέση µεταξύ των µη –
Βρετανών και τη δεύτερη θέση
µεταξύ των κρατών – µελών της
ΕΕ στο Εθνι κό Σύστηµα Υγεί ας
της Αγγλί ας (NHS England) ενώ
γενι κότερα οι Έλληνες που
απασχολούνται στο Εθνι κό
Σύστηµα Υγεί ας της Αγγλί ας
καταλαµβάνουν τη δωδέκατη
θέση µεταξύ των δι αφόρων εθνι κοτήτων και την έβδοµη θέση
µεταξύ των κρατών – µελών της
ΕΕ.
Αυτά αναφέρονται στο πρόσφατο συνοπτι κό σηµεί ωµα της Βουλής τωνΚοι νοτήτωνσχετι κά µε τον
αρι θµό προσωπι κού στο Εθνι κό
Σύστηµα Υγεί ας της Αγγλί ας που
δεν εί ναι Βρετανοί υπήκοοι , και
αφορά στοι χεί α του Ιουνί ου 2017.
Όπως σηµει ώνεται σε ενηµερωτι κό έγγραφο του γραφεί ου
Οι κονοµι κών και Εµπορι κών
Υποθέσεων της πρεσβεί ας της
Ελλάδας στο Λονδί νο, µε βάση
όσα αναφέρονται στο σχετι κό
σηµεί ωµα, ο αρι θµός των Ελλήνων που εργάζονταν τον Ιούνι ο
2017 στο NHS ήταν 2.959, καταλαµβάνοντας τη δωδέκατη θέση
µεταξύ των δι αφόρων εθνι κοτήτων και την έβδοµη θέση µεταξύ
των κρατών – µελών της Ε.Ε.
Οι Έλληνες γι ατροί που εργάζονται στο NHS ανέρχονταν σε
1.700 καταλαµβάνοντας την τέταρτη θέση µεταξύ των µη – Βρετανώνκαι τη δεύτερη θέση µεταξύ
των κρατών – µελών της ΕΕ.
Οι υπόλοι ποι 1.259 Έλληνες
εργαζόµενοι εί ναι νοσηλευτι κό
και επαγγελµατι κό κλι νι κό προσωπι κό, προσωπι κό κλι νι κής
υποστήρι ξης και προσωπι κό
υποστήρι ξης υποδοµών.
Αναλυτι κότερα,
περί που
138.000 από 1,1 εκατοµµύρι α
υπαλλήλους του NHS αναφέρουν
µη βρετανι κή ι θαγένει α.
Πρόκει ται γι α το 12% περί που
του συνολι κού προσωπι κού γι α
το οποί ο εί ναι γνωστή η

των εργαζοµένων του NHS, η
εθνι κότητα δεν έχει δηλωθεί .
Περί που 62.000 εί ναι υπήκοοι
άλλων χωρών της ΕΕ, ήτοι 5,6%
του προσωπι κού της NHS στην
Αγγλί α.
Οι υπήκοοι άλλωνχωρώντης ΕΕ
απαρτί ζουν σχεδόν το 10% των
ι ατρώνστο NHS. Επί σης, αποτελούν το 7% όλων των νοσηλευτών
και το 5% του επι στηµονι κού,
θεραπευτι κού και τεχνι κού προσωπι κού.
Το ποσοστό τωνγι ατρώνκαι των
νοσηλευτών µε ι θαγένει α της ΕΕ
αυξήθηκε µεταξύ του 2009 και του
2016, αλλά δενέχει αλλάξει πολύ
από το δηµοψήφι σµα του Ιουνί ου
2016.
Οι υπήκοοι της ΕΕ, µάλι στα,
έχουνµει ωθεί ως ποσοστό αυτών
που εντάσσονται στο NHS.
Το 36% των νοσοκοµει ακών γι ατρών απέκτησε τα βασι κά ι ατρι κά προσόντα εκτός του Ηνωµένου
Βασι λεί ου. Το 20% έχει
εξει δί κευση στην Ασί α και το 9%
εί ναι εξει δι κευµένο στην ΕΕ. Γι α
τους οι κογενει ακού ι ατρούς
(GPs), τα αντί στοι χα ποσοστά
εί ναι 4% στην ΕΕ και 13% στην
Ασί α.
Αναφορι κά µε τους Έλληνες
εργαζοµένους στο NHS, η πλει οψηφί α εί ναι ι ατροί και νοσηλευτές. Ο αρι θµός τους παρουσί αζε
συνεχή άνοδο από το 2009 και
έπει τα. Μετά όµως το δηµοψήφι σµα γι α έξοδο του ΗΒ από την
Ε.Ε., φαί νεται πως υπάρχει ανακοπή της ανοδι κής τάσης.
Ο αρι θµός των Ελλήνων ι ατρών
που εργάζονται στο NHS, σύµφωνα µε το σηµεί ωµα, τον Ιούνι ο
2017, ανερχότανσε 1.700 ι ατρούς,
ήτοι περί που το 1,5% του συνολι κού αρι θµού των νοσοκοµει ακών
γι ατρών. Σε σχέση µε το 2009, ο
αρι θµός τους έχει υπερδι πλασι αστεί .
Εξ αυτών, 1.351 απέκτησαν τα
βασι κά ι ατρι κά προσόντα του
(πτυχί ο Ιατρι κής) στην Ελλάδα,
δηλαδή περί που το 80%. Η πλει οψηφί α αυτών εντάσσονται ως
Επι µελητές
Β΄
(Specialty
Registrars) σε ηλι κί ες 30-39 ετών.
Ο αρι θµός των Ελλήνων νοσηλευτών δεν µνηµονεύεται στο εν λόγω
σηµεί ωµα. Σύµφωνα µε τα
τελευταί α δι αθέσι µα στοι χεί α
Μαρτί ου 2017, ο αρι θµός τους
ανερχόταν
σε
457
νοσηλευτές.Αντί θετα µε τους
ι ατρούς, οι ηλι κί ες Ελλήνων
νοσηλευτών που εντάσσονται στο
NHS εί ναι κυρί ως 25-29 ετών.
Όµως εκτός από τους Έλληνες,
ακόµα ι σχυρότερη αύξηση του
αρι θµού των νοσηλευτών παρουσι άστηκε γι α χώρες όπως Πορτογαλί α, Ισπανί α, Ιταλί α, τάση η
οποί α έχει ανατραπεί µετά το
δηµοψήφι σµα του Ιουνί ου.

εθνι κότητα, ενώ γι α περί που 7%

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877
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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 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991
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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 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 πε-

ριοχη 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
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

θριάσιο-15

16-θριάσιο
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