ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
για τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό στη ∆υτική Αττική

σελ. 3

Κ 2239

Αρ. Φύλλου 3534 ∆ευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Ιδιαίτερη αναφορά στην ύπαρξη ή µη
κατάλληλων χώρων καταφυγής του πληθυσµού

– ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΑΝ ΕΛΑΦΡΑ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ

Ληστεία σε εταιρία µε πλαστικά στον Ασπρόπυργο

Την υποψηφιότητά
για τον δήµο
Ελευσίνας ανακοίνωσε

ο Νικόλαος
Τσίτσος

σελ. 2

Ένας νοσηλευτής
για 30-40 ασθενείς

Σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα
καταγράφονται στη Μονάδα Πρόνοιας
∆υτικής Αττικής (ΚΚΠΠΑ) όπως τονίζει η
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α ΓΙΑ Μ ΕΛΛΟΥΣΕΣ Μ ΗΤΕΡΕΣ

Από την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Χαϊδαρίου

Ναυπηγεία Σκαραµαγκά:

σελ. 6

Παραπέµπονται 4 άτοµα στο εδώλιο για τη µεταβίβαση στη HDW /Ferrostaal
σελ. 9

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών στην ηµερίδα για την ιστορικότητα του µνηµείου:

"Οφείλουµε να καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια
για την ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου"

σελ. 8

ΝΕΟ ΓΗΠΕ∆Ο 5Χ5 ΣΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

σελ. 5

σελ. 3

σελ. 2

Αφύπνισε συνειδήσεις η
συγκλονιστική εκδήλωση για τον
σχολικό εκφοβισµό στον δήµο Φυλής

Στις 41 χώρες της
Ευρώπης η Ελλάδα κατέχει
το αρνητικό ρεκόρ να είναι
4η στο Bullying
σελ. 9

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

σελ. 12
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

Ένας νοσηλευτής για 30- 40 ασθενείς
Σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα καταγράφονται στη Μονάδα Πρόνοιας
∆υτικής Αττικής (ΚΚΠΠΑ) όπως τονίζει η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας & Παναγούλη - Πλατεία
Ωρολογίου, 2105575614
Ελευσίνα

Μπαρδής Μελέτιος Ι.
Βενιζέλου Ελευθερίου 6, 2105546633
Μάνδρα

Ροκάς ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίνος 7 & Αλαµάνας,
2105541344, 08:00-23:00
Ανω Λιόσια
Ζαλαβρά Ελένη, Λεωφόρος Φυλής 240
8 ΠΡΩΙ - 10 ΒΡΑ∆Υ , Άνω Λιόσια, 2102471445
Αχαρν ές
Παγών ας Σπυρίδων Χ.
Πλατεία Αγίου Νικολάου 8, 2102467156

Χαιδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
(Μαν ίκαρος Ιωάν ν ης ∆.) Καραϊσκάκη 84,
2105985845, 08:00-23:00

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και βροχές
Η θερµοκρασία έως 18
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αβέρκιος, Αβερκία
Οσίου Αβερκίου επισκόπου Ιεραπόλεως

ΘΡΙΑΣΙΟ

Σ

οβαρά λειτουργικά προβλήµατα καταγράφονται στη
Μονάδα Πρόνοιας ∆υτικής Αττικής (ΚΚΠΠΑ) όπως
καταγγέλλουν οι νοσηλευτές. Ειδικότερα η Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) καταγγέλλει τη σοβαρή
έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και υποδοµής
στη Μονάδα ∆υτικής Αττικής (ΚΚΠΠΑ) µε αποτέλεσµα ο
κλάδος να εργάζεται καθηµερινά στο όριο.

Όπως τονίζει η ΕΝΕ, ‘’οι Νοσηλευτές ασκούν τα καθήκοντά τους σε θέσεις ευθύνης, χωρίς να λαµβάνουν το
προβλεπόµενο από το Νόµο επίδοµα θέσης, εργάζονται
σε καθεστώς εργασιακής αναστάτωσης, µετακινούµενοι
συχνά σε διάφορες µονάδες, ασκούν καθήκοντα άλλων
κλάδων υπαλλήλων, χωρίς να τηρείται η διοικητική ιεραρχία, το καθηκοντολόγιο και κανόνες ασφαλούς στελέχωσης, ενώ δεν τους χορηγούνται τα απαραίτητα (στολές
κλπ).
Η κατάσταση µάλιστα φαίνεται ότι έχει ξεφύγει από κάθε
όριο καθώς η αναλογία είναι ένας νοσηλευτής για 30-40
ασθενείς κατά τη νυχτερινή βάρδια και ένας ή δύο
νοσηλευτές για 30-40 ασθενείς κατά την απογευµατινή
βάρδια, ενώ υπάρχουν τµήµατα στα οποία κάποιες βάρδιες στελεχώνονται µόνο µε βοηθούς Νοσηλευτών.
Οι νοσηλευτές υπογραµµίζουν ότι αποτέλεσµα της τραγι

κής αυτής υποστελέχωσης είναι η πρόκληση σοβαρών
λειτουργικών προβληµάτων και η σωµατική και ψυχολογική εξουθένωση των Νοσηλευτών, οι οποίοι καλούνται
να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε εξαιρετικά δυσχερείς
συνθήκες, παρέχοντας νοσηλεία σε ασθενείς µε
βαρύτατη νοητική υστέρηση, αυτισµό µη αυτοϋπηρετούµενους και κατακεκλιµένους και γενικότερα περιστατικά παθολογικής φύσης.’’
Μονάδα και χωρίς γιατρούς

Όµως φαίνεται ότι υπάρχει και έλλειψη ιατρικού προσωπικού καθώς όπως αναφέρει η ΕΝΕ στη Μονάδα είναι
ανεπαρκής έως ανύπαρκτη και η ιατρική κάλυψη, καθώς
υπάρχει µόνο ένας φυσίατρος κατ’ επίσκεψιν και ένας
καρδιολόγος που έρχεται δυο φορές την εβδοµάδα και
ένας κατ’ επίσκεψιν παθολόγος που καλύπτει µονάδες σε
όλη την Αττική, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Στη Μονάδα ένας ψυχίατρος, προσέρχεται περιοδικά.
«Το νοσηλευτικό προσωπικό µας καταγγέλθηκε ότι
συντάσσει διακοµιστήρια µε τηλεφωνικές εντολές ιατρού
και διακοµίζει ασθενείς σε εφηµερεύοντα νοσοκοµεία,
διότι από το µεσηµέρι και µετά δεν υπάρχει ιατρός στην
Μονάδα».
www.healthreport.gr

– ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΑΝ ΕΛΑΦΡΑ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ

Ληστεία σε εταιρία µε πλαστικά στον Ασπρόπυργο

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: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
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

Σε εταιρία µε πλαστικά, στη θέση των διυλιστηρίων
Ασπροπύργου, εισέβαλε συµµορία ληστών το απόγευµα της Πέµπτης.
Τρία άτοµα, Ροµά σύµφων α µε τις περιγραφές, παραβίασαν στις 19.00 την είσοδο της εταιρίας και µπήκαν στο εσωτερικό της ψάχ ν ον τας τους χ ώρους. Στη
συν έχ εια, αφαίρεσαν µεταλλικά εξαρτήµατα και
επιχ είρησαν ν α διαφύγουν .

Τη στιγµή εκείν η έγιν αν αν τιληπτοί από τον ιδιοκτήτη της εταιρίας και τη σύζυγό της.
Στην προσπάθειά τους ν α διαφύγουν ο έν ας από
αυτούς τραυµάτισε ελαφρά τη γυν αίκα στο πόδι.
Στη συν έχ εια, τράπηκαν σε φυγή προς άγν ωστη
κατεύθυν ση. Η γυν αίκα µεταφέρθηκε στο ν οσοκοµείο
και λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο. Η έρευν α της ΕΛ.ΑΣ.
συν εχ ίζεται για τον εν τοπισµό των δραστών .
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Την υποψηφιότητά για τον
δήµο Ελευσίνας ανακοίνωσε

ο Νικόλαος Τσίτσος

Ό

πως είχαµε αναφέρει σε πρόσφατο δηµοσίευµά µας, το όνοµα του Νίκου Τσίτσου
φιγούραρε στη λίστα µε τους υποψήφιους
δηµάρχους Ελευσίνας για τις αυτοδιοικητικές Εκλογές του 2019.
Λάβαµε την επιστολή ανακοίνωσης της υποψηφιότητας του κου Τσίτσου, και σας τη µεταφέρουµε:
Αγαπητοί συµπολίτες, συµπολίτισσες,

Μετά από την επιθυµία πολλών συν δηµοτών µας,
αποδέχ τηκα την τιµητική πρότασή τους ν α ηγηθώ
πολιτικού συν δυασµού ως υποψήφιος δήµαρχ ος Ελευσίν ας στις προσεχ είς δηµοτικές εκλογές, δεσµευόµεν ος ν α επιδιώξω την ικαν οποίηση των οραµάτων τους
για την πόλη µας.
Οι άν θρωποι που στηρίζουν και θα στηρίξουν την
προσπάθειά µας προέρχ ον ται από όλους τους πολιτικούς χ ώρους (όλα τα πολιτικά κόµµατα). Ο συν δυασµός µας αποτελείται από δυν αµικούς και ικαν ούς
συν δηµότες µας, οι οποίοι θα αγων ιστούν , για ν α
«αν εβάσουµε» την Ελευσίν α και τη Μαγούλα.
Φρέσκες ιδέες, οράµατα αν απτυξιακά και πολιτισµικά
θα παρουσιαστούν και θα εφαρµοστούν από ν έους
πολίτες-φορείς ιδεών –επιστήµον ες, επαγγελµατίες,
εργαζόµεν ους της Ελευσίν ας και της Μαγούλας. Είµαστε έτοιµοι ν α εργαστούµε, για ν α αλλάξουµε την πόλη
µας· για ν α γίν ει η Ελευσίν α αυτό που πραγµατικά της
αξίζει.

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

θριάσιο-3

για τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό στη ∆υτική Αττική

Ιδιαίτερη αναφορά στην ύπαρξη ή µη
κατάλληλων χώρων καταφυγής του πληθυσµού

Τ

ην Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018, πραγµατοποιήθηκε στην έδρα της Περιφερειακής Εν ότητας
∆υτικής Αττικής (Ελευσίν α), συν εδρίαση του
Συν τον ιστικού Οργάν ου Πολιτικής Προστασίας
(ΣΟΠΠ) υπό την προεδρία του Αν τιπεριφερειάρχ η
∆υτικής Αττικής, κ. Ιωάν ν η Βασιλείου, µε θέµα :
«Συν τον ισµός υπηρεσιών για τον Αν τισεισµικό
Σχ εδιασµό στην Περιφερειακή Εν ότητα ∆υτικής Αττικής»
Στη σύσκεψη συζητήθηκαν θέµατα συν τον ισµού
όλων των εµπλεκοµέν ων υπηρεσιών για τον έλεγχ ο
και την έγκαιρη αν τιµετώπιση των προβληµάτων ,
εν ισχ ύον τας µε αυτόν τον τρόπο την αν τισεισµική
προστασία. Ιδιαίτερη αν αφορά έγιν ε για την ύπαρξη
ή µη κατάλληλων χ ώρων καταφυγής του πληθυσµού
σε περίπτωση ισχ υρής σεισµικής δόν ησης, για την
αν άγκη εν ηµέρωσης των πολιτών για τα µέτρα αυτοπροστασίας που πρέπει ν α παρθούν , όπως και πολλών άλλων κρίσιµων θεµάτων .
Ο Αν απληρωτής Προϊστάµεν ος Πολιτικής Προστασίας ∆υτικής Αττικής, κ. Ιωάν ν ης Λειβαδάρος,
παρουσιάζον τας την εισήγηση, υπεν θύµισε τους επικαιροποιηµέν ους χ ώρους καταφυγής και καταυλισµού,
την αν αγκαιότητα ν α αποστέλλον ται κάθε χ ρόν ο από
τους ΟΤΑ τυχ όν αλλαγές τους, καθώς και την αν άγκη
πραγµατοποίησης αν τίστοιχ ων συν εδριάσεων των

Συν τον ιστικών Τοπικών Οργάν ων (Σ.Τ.Ο.) των
∆ήµων .
Ο εκπρόσωπος του ΟΑΣΠ, κ. Πλούταρχ ος Κερπέλης, αν αφέρθηκε στην εκπαίδευση του πληθυσµού,
τους επιχ ειρησιακά έτοιµους πόρους και στην πραγµατοποίηση όλων των ειδών ασκήσεων .
Ο ∆ιευθυν τής Αυτοτελούς ∆ιεύθυν σης Πολιτικής
Προστασίας, κ. Ευστράτιος ∆αβάκης, αν έπτυξε τον
σχ εδιασµό για καλύτερο συν τον ισµό των υπηρεσιών
για την έγκαιρη αν τιµετώπιση προβληµάτων , κάν ον τας αν αφορά στην συν εργασία των Τεχ ν ικών Υ πηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής µε τους ∆ήµους για τον
έλεγχ ο καταλληλόλητας των χ ώρων καταφυγής του
πληθυσµού.
Στη συν έχ εια τον λόγο πήρε το σύν ολο των
συµµετεχ όν των , αν αφερόµεν ος καθέν ας σε ζητήµατα
της αρµοδιότητας του.
Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης ∆υτικής Αττικής,, κλείν ον τας τις εργασίες του ΣΟΠΠ, έκαν ε ειδική αν αφορά
στην ετοιµότητα που πρέπει ν α επιδείξουν και οι δύο
βαθµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ν α προχ ωρήσουν σε
όλα τα µέτρα πρόληψης που συζητήθηκαν , αλλά και
στις εν έργειες που πρέπει ν α γίν ουν τις πρώτες
κυρίως ώρες από την εκδήλωση εν ός απρόβλεπτου
συµβάν τος, όπως είν αι ο σεισµός, για την αποτελεσµατικότερη ασφάλεια των πολιτών .

Νικόλαος Τσίτσος
Ναυπηγός Μηχ αν ολόγος Ε.Μ.Π.
Καθηγητής Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου
Αριστείδου 22, Ελευσίν α
Τηλ: 6974813302 – Fax: 2105549289
Email: ntsit@tee.gr – Web:www.nikostsitsos.gr

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

Η πληρωµή δεδουλευµένων σε εργαζοµένους στη δοµή
«Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας στο ∆ήµο Αχαρνών»

Συν εδριάζει σήµερα ∆ευτέρα και ώρα
19:00 το ∆ηµοτικό Συµβουλίο Αχ αρν ών για τη λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέµατα.

1 Έγκριση αµοιβής δικηγόρου για τον
χ ειρισµό των διαδικασιών για την
είσπραξη οφειλών των υδροδοτούµεν ων ιδιοκτησιών στη Βαρυµπ όµπ η
µέσω λογαριασµών του ∆ήµου.
2 Λήψη απόφασης για πληρωµή
δεδουλευµέν ων αποδοχ ών εργαζοµέν ων καθώς και δαπαν ών για οφειλές
στην ∆ΕΗ και στον ΟΤΕ στην πράξη

«Λειτουργία
Ξεν ών α
Φιλοξεν ίας
Γυν αικών Θυµάτων Βίας στο ∆ήµο
Αχ αρν ών » µε κωδικό MIS, 5001005 εξ
ιδίων πόρων του ∆ήµου Αχ αρν ών .
3 Λήψη απόφασης για την αν άγκη
µίσθωσης ακιν ήτου για την µεταστέγαση του ΚΕΠ219ΠΓ Αγίας Άν ν ας Αχ αρν ών .
4 Έγκριση Προϋπολογισµού έτους
2014 του Κληροδοτήµατος Ροδίας Στριφτού.
5 Έγκριση Απολογισµού έτους 2014
του Κληροδοτήµατος Ροδίας Στριφτού.
6 Έγκριση Ισολογισµού έτους 2014

του Κληροδοτήµατος
Ροδίας Στριφτού.
7 Έγκριση Προϋπολογισµού έτους 2015
του Κληροδοτήµατος
Ροδίας Στριφτού.
8 Έγκριση Απολογισµού έτους 2015
του Κληροδοτήµατος Ροδίας Στριφτού.
9 Έγκριση Ισολογισµού έτους 2015
του Κληροδοτήµατος Ροδίας Στριφτού.
10 Έγκριση Προϋπολογισµού έτους
2016 του Κληροδοτήµατος Ροδίας Στριφτού.
11 Έγκριση Απολογισµού έτους 2016

του Κληροδοτήµατος Ροδίας Στριφτού.
12 Έγκριση Ισολογισµού έτους 2016
του Κληροδοτήµατος Ροδίας Στριφτού.
13 Έγκριση Προϋπολογισµού έτους
2017 του Κληροδοτήµατος Ροδίας Στριφτού.
14 Έγκριση Προϋπολογισµού έτους
2018 του Κληροδοτήµατος Ροδίας Στριφτού.

4-θριάσιο
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ΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ Ο Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ
ΡΗΤΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΤΑ

‘’ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ’’

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ Θοδωρή Σπηλιόπουλου
σε ΥΠΟΨΗΦΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Π

ραγµατοποιήθηκε στις 15/10/2018 στην
κατάµεστη
από
κοινό
αίθουσα
εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου
η συνέλευση της ∆ηµοτικής Κίνησης «Πολίτες σε
∆ράση Χαϊδαρίου», η οποία ανακήρυξε και τυπικά το Θοδωρή Σπηλιόπουλο, ως υποψήφιο ∆ήµαρχο της κίνησης, ενόψει των επερχόµενων αυτοδιοικητικών εκλογών.
Στην οµιλία του ο υποψήφιος ∆ήµαρχος αναφέρθηκε στο πολιτικό και αυτοδιοικητικό στίγµα της
δηµοτικής κίνησης, τονίζοντας τον κινηµατικό της
χαρακτήρα, αναφέροντας χαρακτηριστικές δράσεις και παρεµβάσεις της όλο το προηγούµενο
διάστηµα, στηλιτεύοντας παράλληλα την πλήρη
απραξία του ∆ήµου.<

Τέλος παρουσίασε συνοπτικά µε επεξεργασµένο, ρεαλιστικό και ολοκληρωµένο προγραµµατικό λόγο τον οδικό χάρτη της κίνησης, όπως διαµορφώνεται µε την εφαρµογή
της απλής αναλογικής τονίζοντας ταυτόχρονα τον βασικό της στόχο που δεν είναι
άλλος, παρά η µάχη για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών του ∆ήµου
µας, µέσα από στοχευµένες και µελετηµένες δράσεις µε συνέργειες και συνεργασίες
µε επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς φορείς.

Ο

Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Θανάσης Μπούρας είχε
καταθέσει τη µε αρ. πρωτ.
223/18-09-2018 αναφορά προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε αφορµή τη µε αρ. πρωτ.
231/30-07-2018 επι στολή του
∆ασικού Συνεταιρισµού Εργασίας
Ρητινοσυλλεκτών Μεγάρων µε θέµα
την έκτακτη οικονοµική ενίσχυσή
τους µετά την καταστροφική πυρκαγιά της Κινέττας στις 23 Ιουλίου
2018.
Ο αναπληρωτής Υπουργός Σωκράτης Φάµελλος απάντησε ότι η αρµόδια Υπηρεσία έχει ήδη στείλει στις

Η σχετική απάν τηση ως έχει
αρµόδιες περιφερειακές δασικές
υπηρεσίες έγγραφο, µε το οποίο
ζητά την εκτίµηση της καταστραφείσας ποσότητας ρητίνης καθώς και
τον αριθµό των ρητινοκαλλιεργητών
που υπέστησαν ζηµιά. Σηµειώνει
µάλιστα ότι η αναλογούσα αποζηµίωση θα δοθεί στους δικαιούχους από το πρόγραµµα Οικονοµικής
Ενί σχυσης ∆ασεργατών έτους
2019.
Ο κ. Μπούρας δηλώνει ότι θα παρακολουθεί την εξέλιξη του θέµατος,
προκειµένου να µην αδικηθούν οι
πληγέντες ρητινοκαλλιεργητές.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την
παρουσία τους: ∆. Βίτσας Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής,∆ηµήτρης Λιάκος Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ,
Χαρά Καφαντάρη βουλευτής
ΣΥΡΙΖΑ Β΄ Αθήνας, Αννέτα
Καβαδία βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β΄
Αθήνας, Θοδωρής Σχινάς Πρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής, ∆ηµήτρης Μπίρµπας
∆ήµαρχος Αιγάλεω, οι Αντιδήµαρχοι και δηµοτικοί σύµβουλοι του
δήµου Αιγάλεω Γιάννα Χριστόγλου, Κώστας Φίλης, Στέλιος Βασιλειάδης,
Μάκης
Ζάχαρης,
∆ηµήτρης Μπέσης, Ελένη Μπάστα, ο επικεφαλής της δηµοτικής
κίνησης Περιστερίου »Ενεργοί
πολίτες για την Ανατροπή στο
Περιστέρι» Φώτης Κουγιουµτζής,
ο ∆ιοικητής του Αττικού Νοσοκοµείου Κώστας ∆ραγώνας, ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου Ερυθρός Σταυρός Θύµιος Γεωργόπουλος, η πρ.πρόεδρος ΟΛΜΕ περιφερειακή σύµβουλος µε την ∆ΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣΡένα ∆ούρου Ελένη Ζωγραφάκη, το µέλος της Π.Γ. της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Κνήτου.
ανακοίνωση της ∆ηµοτικής Κίνησης «Πολίτες σε ∆ράση Χαϊδαρίου»
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ΝΕΟ ΓΗΠΕ∆Ο 5Χ5 ΣΤΟ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Ή

δη έχουν ξεκινήσει και
βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι εργασίες ανακατασκευής του γηπέδου 5Χ5 στο 6ο
Γυµνάσιο Χαϊδαρίου. Οι µαθητές του
σχολείου θα µπορούν να αθλούνται
µε ασφάλεια, να έχουν άµεση πρόσβαση στο γήπεδο σε µία αναβαθµισµένη αθλητική υποδοµή.
Σε όλα τα σχολεία του Χαϊδαρίου,
έχουν πραγµατοποιηθεί όλο το προηγούµενο διάστηµα, παρεµβάσεις για
την ανακατασκευή και αντικατάσταση, των υποδοµών και του υλικοτεχνικού εξοπλισµού ώστε να διατηρούµε ένα καλό επίπεδο εκπαίδευσης
στα ∆ηµόσια Σχολεία.
Ολοκληρώθηκαν παρεµβάσεις
που αφορούσαν:
Ενέργειες βελτίωσης της µόνωσης
των σχολικών κτιρίων, καθώς και
γενικότερη συντήρησή τους (π.χ.
επισκευή κουφωµάτων, ελαιοχρωµατισµοί)
Αντικεραυνική προστασία σε σχολεία µε ιδιαιτερότητα λόγω της θέσης
τους.
Επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων µε στόχο την ασφαλή λειτουργία τους και την ασφαλή µεταφο-

θριάσιο-5

Τοποθέτηση συστηµάτων ασφαλείας-συναγερµών σε όλα τα νηπιαγωγεία.
Πλήρης αναβάθµιση όλων των
εργαστηρίων πληροφορικής που
ολοκληρώνεται το αµέσως επόµενο
χρονικό διάστηµα (αγορά Η/Υ, διαδραστικών πινάκων, projectors και
λοιπών εποπτικών µέσων).
Αντικατάσταση τεχνολογικού εξοπλισµού µε καινούριο σε αίθουσες
διδασκαλίας (φωτοτυπικά µηχανήµατα, πίνακες γραφής, laptops).
Πλήρης κάλυψη των ξενόγλωσσων
βιβλίων του Λυκείου από τη Σχολική
Επιτροπή Βθµιας Εκπ/σης. Ενώ η
ξένη γλώσσα είναι υποχρεωτικό µάθηµα µε βάση το πρόγραµµα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, τα
βιβλία δεν διατίθενται δωρεάν, µε
αποτέλεσµα να υποχρεώνονται οι
µαθητές να τα αγοράζουν.
ρά µαθητών και εκπαιδευτικών.
Επισκευή και βελτίωση συστηµάτων θέρµανσης.
Αντικατάσταση ταπήτων γηπέδων
µπάσκετ-βόλεϊ.
Μετεγκατάσταση σε νέο κτίριο και

λειτουργία του 18ου Νηπιαγωγείου.
Λειτουργία της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 6ου ∆ηµοτικού,
που έχει µετατραπεί σε κέντρο πολιτισµού για όλη τη συνοικία του ∆αφνιού.

Επιπλέον, µετά από παρέµβασή
του δήµου Χαϊδαρίου
εξασφαλίστηκε η επέκταση µεταφοράς
µαθητών όχι µόνο από την Αφαία,
αλλά κι από το ∆αφνί, προς τα
σχολεία του Κέντρου.

Συνεχίζονται οι παρεµβάσεις στα σχολικά κτίρια του ∆ήµου Αχαρνών

Σ

ε εξέλιξη είναι οι εργασίες επισκευών και συντηρήσεων στα σχολικά κτίρια του ∆ήµου Αχαρνών που
περιλαµβάνονται στο έργο "Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθµιση Σχολικών Κτιρίων και Προαύλιων Χώρων ∆ήµου Αχαρνών" προϋπολογισµού 1.300.000 ευρώ και αφορούν 48 σχολικές µονάδες του ∆ήµου Αχαρνών.
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που είχε οριστεί από τον ∆ήµο Αχαρνών, τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε την εργολήπτρια εταιρεία, οι "βαριές" και
υψηλής όχλησης εργασίες που αφορούν το συγκεκριµένο έργο έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του
Καλοκαιριού, όσο τα σχολεία ήταν κλειστά.
Ωστόσο οι εργασίες επισκευών και συντηρήσεων συνεχίζονται και µε µετά την έναρξη τη σχολικής χρονιάς, µε ήπιες παρεµβάσεις, χαµηλής όχλησης, οι οποίες πραγµατοποιούνται σε ώρες και ηµέρες που δεν
λειτουργούν τα σχολεία. Το έργο "Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθµιση Σχολικών Κτιρίων και Προαύλιων
Χώρων ∆ήµου Αχαρνών" προϋπολογισµού 1.300.000 ευρώ, αποτελεί την µόνη ολοκληρωµένη παρέµβα-

ση στα σχολικά κτίρια του ∆ήµου εδώ και πολλά
χρόνια.
Το εν λόγω έργο Υλοποιείται βάσει προγραµµατικής σύµβασης του ∆ήµου Αχαρνών (εκπόνηση
Μελετών και επίβλεψη), µε την Περιφέρεια Αττικής
(χρηµατοδότηση και δηµοπράτηση) και αναµένεται
να ολοκληρωθεί µετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, βελτιώνοντας αισθητά τις κτιριακές υποδοµές
των σχολικών κτιρίων του ∆ήµου Αχαρνών.

6-θριάσιο
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∆ιπλή γιορτή στην θρησκευτική πανήγυρη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στη Φυλή

Μ

ε θρησκευτική µεγαλοπρέπεια και ευλάβεια
π ραγµατοπ οιήθηκε φέτος, π αρουσία του
∆ηµάρχ ου Φυλής και π λήθους π ιστών η
παν ήγυρις της Ιεράς Μον ής Αγίων Κυπριαν ού και Ιουστίν ης στη Φυλή, καθώς κατά τον εορτασµό της µν ήµης των Αγίων επισηµοποιήθηκε και η Θρησκευτική
Έν ωση της Ελλην ικής ΓΟΧ Εκκλησίας µε την Εκκλησία
της Βουλγαρίας.
Η Έν ωση των δύο Εκκλησιών αποφασίστηκε οµόφων α στην Ιερά Σύν οδο της Ιεραρχ ίας της Εκκλησίας
ΓΟΧ το Σεπτέµβριο και επισηµοποιήθηκε στην Ιερά
Μον ή των Αγίων Κυπριαν ού και Ιουστίν ης αν ήµερα
της γιορτής των Αγίων µε Αρχ ιερατικό Συλλείτουργο
που τελέστηκε προεξάρχ ον τος του Αρχ ιεπισκόπου
Αθην ών και Πάσης Ελλάδος Γ.Ο.Χ. κ.κ.Καλλιν ίκου και
µε τη συµµετοχ ή του Μητροπολίτη Τριάδιτζας κ.κ.
Φωτίου από την Εκκλησία της Βουλγαρίας, καθώς και
Αρχ ιερέων από την Ρωσία, τη Ρουµαν ία, την Ελλην ική διασπορά, την Αµερική και πολλές Ελλην ικές Μητροπόλεις.

“Ο Ήλιος της Ορθοδοξίας αν ατέλλει περίλαµπρος και
η απόδειξη είν αι πως όταν οι άλλοι διαιρούν ται η Γν ήσια Ορθόδοξη Εκκλησία µε τη Χάρη του Θεού παρουσιάζεται όχ ι µόν ο εν ωµέν η αλλά και δυν αµωµέν η. Οι
δυν άµεις της Ορθοδοξίας αυξάν ουν και δίν ουν το
µήν υµα της χ αράς και της ελπίδος σε όλο τον κόσµο”
υπ ογράµµισε στο κήρυγµά του ο Μακαριότατος
Αρχ ιεπίσκοπος Αθην ών και πάσης Ελλάδος Γ.Ο.Χ.
κ.κ. Καλλίν ικος.
Αµέσως µετά οι θρησκευτικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν µε την λιτάν ευση της Ιεράς Εικόν ας και των Αγίων
Λειψάν ων , πέριξ της Μον ής. Ο Μητροπολίτης Ωρωπού
και Φυλής κ.κ. Κυπριαν ός καλωσόρισε, µε εγκαρδιότητα, στο αρχ ον ταρίκι της Μον ής τους επισήµους
προσκεκληµέν ους υπογραµµίζον τας στο χ αιρετισµό
του “Σήµερα είχ αµε την µεγάλη ευλογία και τη χ αρά ν α
γίν ει το εν ωτικό συλλείτουργο της Εκκλησίας µας µε
την Εκκλησία της Βουλγαρίας. Είν αι έν α δεύτερο
Πάσχ α γιατί δεν υπάρχ ει υψηλότερο και ωραιότερο
πράγµα από την εν ότητα της Εκκλησίας µας” είπε ο

Επιτυχηµένη «θεατρική απόδραση»
διοργάνωσε το ∆ΟΚΑΠ Μάνδρας - Ειδυλλίας
για µικρούς και µεγάλους!

Μία µεγάλη παρέα συγκεντρώθηκε το πρωί της Κυριακής 14 Οκτωβρίου
2018, µε πρωτοβουλία του ∆ΟΚΑΠ. Σκοπός της συνάντησης ήταν µία «θεατρική εκδροµή» για να παρακολουθήσουν την επιτυχηµένη θεατρική µεταφορά του αριστουργήµατος του Μενέλαου Λουντέµη «Ένα παιδί µετράει τα
άστρα». Ένα διαφορετικό Κυριακάτικο πρωινό που ενθουσίασε τους µικρούς και µεγάλους και απογείωσε την ψυχή και την σκέψη τους.

Σεβασµιότατος και ευχ ήθηκε αυτή η έν ωση ν α διευρυν θεί.
Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής ευχ ήθηκε στον Μητροπολίτη
Ωρωπού και Φυλής χ ρόν ια πολλά για την ον οµαστική
του εορτή. “Γέρον τά µας εύχ οµαι ν α είσαι πολύχ ρον ος
και ν α σε έχ ουµε πολλά χ ρόν ια κον τά µας. Μας διδάσκεις µε την υποµον ή που έχ εις δείξει απέν αν τί µας
και µας βοηθάς µε την πατρική σου συµβουλή κάν ον τάς µας καλύτερους αν θρώπους” είπε ο Χρήστος Παππούς. Αφού ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των
εκπροσώπων των Εκκλησιών από το εξωτερικό ο
ηγούµεν ος του Μον αστηριού Θεοδόσιος παρέθεσε
επίσηµο γεύµα σε Αρχ ιερείς, Ιερείς, µον αχ ούς, πολιτικούς και τοπικούς φορείς. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις
για τον εορτασµό των Αγίων ξεκίν ησαν την Κυριακή
14 Οκτωβρίου, µε τον Αγιασµό και τον Μέγα Εσπεριν ό
και ολοκληρώθηκαν τη ∆ευτέρα 15 Οκτωβρίου µε τον
Όρθρο, τη Θεία Λειτουργία και τη Λιτάν ευση της Ιεράς
Εικόν ας και των Αγίων Λειψάν ων το πρωί και τον
Εσπεριν ό το απόγευµα.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
Από την
Κοινωνική
Υπηρεσία
του ∆ήµου
Χαϊδαρίου

T

o τµήµα της Κοιν ων ικής
Υ π ηρεσίας του ∆ήµου
Χαϊδαρίου γν ωρίζον τας
π ως υπ άρχ ει µεγάλη έλλειψη
π ληροφόρησης, όσον αφορά
την π ροετοιµασία για τον
τοκετό και τη στήριξη της
εγκύου, σχ εδιάσαµε στον ∆ήµο
µας µε την συν δροµή Μαίας,
πρόγραµµα που θα απευθύν εται σε µέλλουσες µητέρες για
οποιαδήποτε απορία και βοήθεια.

Ιδιαίτερη βάση θα δοθεί στην
ψυχ ική της εν δυν άµωση, προετοιµασία για τον τοκετό καθώς και συµβουλές θηλασµού.
Τα τµήµατα θα είν αι ολιγοµελή (δέκα ατόµων ), δύο ώρες εβδοµαδιαία µε διάρκεια
εν ός µήν α, σε αίθουσα ειδικά εξοπλισµέν η, επί της οδού Ζάππα 4 (γρ.τρ.ηλικίας
∆ΑΣΟΣ) και θα απευθύν εται σε επίτοκες µητέρες, κυρίως προς το τέλος της
εγκυµοσύν ης.
Οι κύκλοι των µαθηµάτων θα είν αι διαδραστικοί και συν εχ όµεν οι, αν άλογα µε
τις αν άγκες του πληθυσµού.
Οι εγγραφές είν αι από 19-10-2018 έως 31-10-2018 στο τηλέφων ο Κοιν ων ικής
Υ πηρεσίας 213 2047374- Βασ ιλικ ή ∆ήµου (Επ ισ κ έπ τ ρια Υ γείας).
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Υπογραφές από επαγγελµατίες των Αχαρνών
συγκεντρώνει ο ΣΕΒΑ
για την αντιπληµµυρική θωράκιση της πόλης

Τ

ο ∆Σ του ΣΕΒΑ ανακοινώνει τη συγκέντρωση εκατοντάδων υπογραφών από συναδέλφους µας επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο Αχαρνών και απαιτούν
να παρθούν τώρα µέτρα για την αντιπληµµυρική
προστασία της περιοχής µας.
∆ιαβάστε τη σχετική ανακοίνωση:
«Ο χειµώνας είναι µπροστά και το Μενίδι είναι
µια πόλη που έχει µετρήσει θύµατα και καταστροφές από ισχυρές βροχοπτώσεις. Τι περιµένουν
λοιπόν Κυβέρνηση, Περιφέρεια και ∆ήµος για
την αντιπληµµυρική θωράκιση της πόλης µας; Τι
είναι αυτό που εµποδίζει να παρθούν τα αναγκαία
µέτρα και να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα;
Μήπως επειδή αυτά τα έργα δεν αποφέρουν τα
απαι τούµενα κέρδη στους επι χει ρηµατι κούς
οµίλους;
Μήπως επειδή είναι οδηγία της ΕΕ, η αντιπληµµυρική προστασία του λαού να γίνεται µε κριτήρια «κόστους – οφέλους» για το κεφάλαιο;
Αυτή την πολιτική ακολουθούν Κυβέρνηση,
Περιφερειακή και ∆ηµοτική Αρχή και έχουν αποδείξει ότι δεν υπολογίζουν ούτε τις ανθρώπινες
ζωές, ούτε ολόκληρες περι ουσί ες που
φτιάχτηκαν µε κόπο και ιδρώτα ολόκληρων οικογενειών.

Ο Σ.Ε.Β.Α. καταγγέλλει τη ∆ηµοτική Αρχή του
∆ήµου Αχαρνών, καθώς ένα χρόνο µετά τη
δέσµευση του ∆ηµάρχου να πραγµατοποιηθεί
∆ηµοτι κό Συµβούλι ο µε µοναδι κό θέµα το
συγκεκριµένο ζήτηµα, αυτό δεν έχει πραγµατοποιηθεί.
Επίσης καταγγέλλουµε την Κυβέρνηση και την
ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών που σε διάφορες κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις αντί να
απαντήσουν επί της ουσίας, λένε «άλλα λόγια να
αγαπιόµαστε» επιχειρώντας να αντιστρέψουν µια
πραγµατικότητα που ξέρουν και οι «πέτρες» στο
Μενίδι.
Η ίδια Κυβέρνηση είναι πολύ αποτελεσµατική
και συγκεκριµένη όταν είναι να µας χαρατσώσει,
να µας µειώσει το αφορολόγητο, να µας καταργήσει την Κυριακάτικη Αργία.
Ο Σ.Ε.Β.Α. είν αι αποφασισµέν ος ν α παλέψει και ν α οργαν ώσει τον αγών α των συν αδέλφων για την αν τιπληµµυρική θωράκιση
της πόλης µας.
Καλούµε όλους τους συν αδέλφους µας ν α
συσπειρωθούν γύρω από τον σύν δεσµό µας,
απαιτών τας ν α δοθεί τώρα λύση σε αυτό το
τόσο σοβαρό και απειλητικό ζήτηµα υποδοµής που αφορά όλους µας».

θριάσιο-7

Στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος ο Εκλογικός
Νόµος της Απλής Αναλογικής

Παρουσίαση του νόµου Κλεισθένης Ι
στην Ηµερίδα της Π.Ε.∆.Α.

Σ

την κατάµεστη η αί θουσα συνεδρι άσεων της Περι φερει ακής Ένωσης ∆ήµων Αττι κής γι α πρώτη φορά µετά την ψήφι ση του «Κλει σθένης Ι» αναλύθηκαν και συζητήθηκαν σε
βάθος µι α σει ρά άρθρων από τι ς ενότητες:
«Θεσµι κές αλλαγές και εκλογι κά στο «Πρόγραµµα Κλει σθένης
Ι» Ν.4555/2018» µε ει σηγητές τους:
Μαυραγάνη Μαρί α, Γενι κή ∆ι ευθύντρι α Αποκέντρωσης και
Τοπι κής Αυτοδι οί κησης, ∆ι αµαντοπούλου Αφροδί τη, ∆ι ευθύντρι α Προσωπι κού Τοπι κής Αυτοδι οί κησης και Σι δηρόπουλο
Κί µωνα, Τµηµατάρχη Τµήµατος Οργάνωσης Τοπι κής Αυτοδι οί κησης Α’ Βαθµού.
«Αλλαγές στα έσοδα των Ο.Τ.Α. και την ∆ηµοτι κή Περι ουσί α»
µε ει σηγητή τον κ. Χατζηεργάτη Νι κόλαο, ∆ι ευθυντή Οι κονοµι κών Τοπι κής Αυτοδι οί κησης
«Οι κονοµι κή ∆ι οί κηση – ∆ι αχεί ρι ση» µε ει σηγητή τον κ. Ζαφει ρί ου Κωνσταντί νο, Τµηµατάρχη Οι κονοµι κής ∆ι οί κησης και
Προϋπολογι σµού.
Στο επί κεντρο του ενδι αφέροντος της πλει οψηφί ας των
∆ηµάρχων, των ∆ηµοτι κών Συµβούλων, των στελεχών υπηρεσι ών των ∆ήµων αλλά και των επι θυµούντων να θέσουν υποψηφι ότητα στι ς ∆ηµοτι κές Εκλογές του Μαΐ ου 2019, όπως, άλλωστε,
αναµένονταν, ήταν ο Εκλογι κός Νόµος της Απλής Αναλογι κής.
Οι ερωτήσει ς ήταν πολλές και όπως από περι εχόµενό τους σε
αρκετές περι πτώσει ς αποδεί χθηκε, η ενηµέρωση που υπήρχε
ήταν, ή ελλι πής ή λανθασµένη.
Αξί ζει να σηµει ωθεί ότι η προσέλευση αι ρετών και µη στην
αί θουσα της Π.Ε.∆.Α υπερέβη τι ς προβλέψει ς των µελών του
∆.Σ. - ο Πρόεδρος του, κ. Γι ώργος Ιωακει µί δης, ζήτησε την
κατανόηση από όσους δεν µπόρεσαν να ει σέλθουν στο χώρο της
εκδήλωσης- µε αποτέλεσµα, ένας µεγάλος αρι θµός παρευρι σκόµενων να παρακολουθήσει τι ς εργασί ες της Ηµερί δας
από οθόνη τοποθετηµένη στον ι σόγει ο χώρο του κτηρί ου.
Οι εργασί ες της Ηµερί δας µαγνητοσκοπήθηκαν και οι ενδι αφερόµενοι να έχουν δι εξοδι κότερη ενηµέρωση επί των θεµάτων
που αναλύθηκαν και συζητήθηκαν, µπορούν να ακολουθήσουν τα
εξής link στο profile της Π.Ε.∆.Α. στο YouTube.

Παραδίδεται στους δηµότες
Ελευσίνας το 2ο υπαίθριο
γυµναστήριο

Ξεκίνησαν οι εργασίες εγκατάστασης οργάνων για

το 2ο υπαίθριο γυµναστήριο που θα λειτουργήσει στην πολη της Ελευσίνας και συγκεκριµένα
στον εξωτερικο χώρο της Ελαιουργικης. Την
ερχόµενη ∆ευτέρα το γυµναστήριο θα είναι στη
διάθεση των πολιτών.
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ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τα µέλη του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. Ασπροπύργου µαγείρεψαν, πήραν τα
βραβεία τους και διασκέδασαν µε τη ψυχή τους

Π

ραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχ ία, ο 3ος
∆ιαγων ισµός Μαγειρικής Φαγητού και Γλυκού,
στο Β’ ΚΑΠΗ στην Παραλία Ασπροπύργου,
µε µέριµν α του Εν τεταλµέν ου ∆ηµοτικού Συµβούλου
– Μέλους του ∆.Σ. του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Αν τών ιου
Κον αξή, υπό την αιγίδα του ∆ήµου Ασπροπύργου και
του Οργαν ισµού Άθλησης και Φρον τίδας, Νεολαίας
και Τρίτης Ηλικίας. ∆εκάδες µέλη, κάθε ηλικίας µαγείρεψαν τα φαγητά και τα γλυκά τους, διαγων ίστηκαν
και έπειτα προσέφεραν τα εδέσµατα, που είχ αν προετοιµάσει σ’ όλους τους παραβρισκόµεν ους. Κον τά
στα µέλη βρέθηκαν ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου και ο Αν τιδήµαρχ ος Καθαριότητα,
Αν ακύκλωσης και Πρασίν ου, κ. Αβραάµ Κων σταν τιν ίδης, οι οποίοι συν εχ άρησαν τους διοργαν ωτές για
την άψογη βραδιά καθώς και τα µέλη για την συν εχ όµεν η στήριξή τους σ’ όλες τις δράσεις.
Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου, αν αφέρθηκε λεπτοµερώς στις υπηρεσίες και στις δράσεις που παρέχ ει

στους ∆ηµότες ο Οργαν ισµός και τους παρότρυν ε,
ν α συν εχ ίσουν ν α συµµετάσχ ουν στις δράσεις που
διοργαν ών ει το Νοµικό Πρόσωπο. Ο Εν τεταλµέν ος
∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Κον αξής ευχ αρίστησε το
∆ήµαρχ ο, τον Αν τιδήµαρχ ο, τους συν εργάτες του, τα

µέλη του ∆.Σ. του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., τους εκπροσώπους των Συλλογικών Φορέων , τους κριτές και όλους
τους παραβρισκόµεν ους για τη συµµετοχ ή τους, εν ώ
στο τέλος, µοίρασε αν αµν ηστικά δώρα και επαίν ους
στους συµµετέχ ον τες.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών στην ηµερίδα για
την ιστορικότητα του µνηµείου:

"Οφείλουµε να καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια
για την ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου"

Σ

την Ηµερί δα γι α το Αδρι άνει ο Υδραγωγεί ο
παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ.
Γι άννης Κασσαβός, η οποί α δι οργανώθηκε
από το 12ο Γυµνάσι ο Αχαρνών και τη ∆ι εύθυνση
∆ευτεροβάθµι ας Εκπαί δευσης Ανατολι κής Αττι κής (Γραφεί ο Περι βαλλοντι κής Εκπαί δευσης) σε
συνεργασί α µε τον ∆ήµο Αχαρνών και την υποστήρι ξη, του Συλλόγου Κατοί κων Ολυµπι ακού
Χωρι ού, του Συλλόγου Γονέων του 12ου Γυµνασί ου
Αχαρνών, του Συλλόγου Νέας Γενι άς Ολυµπι ακού, καθώς επί σης και µε την επι στηµονι κή
βοήθει α του ΕΜΠ (Σχολή Πολι τι κών Μηχανι κών),
της ΕΥ∆ΑΠ και την αρωγή και άδει α της Εφορεί ας Αρχαι οτήτων ∆υτι κής Αττι κής.
Στον σύντοµο χαι ρετι σµό του κατά την έναρξη
των εργασι ών της Ηµερί δα γι α το Αδρι άνει ο
Υδραγωγεί ο ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γι άννης
Κασσαβός αφότου καλωσόρι σε στους παρευρ-

ι σκόµενους στον ι στορι κό ∆ήµο Αχαρνών, εξήρε
την προσπάθει α της ∆ι ευθύντρι ας του 12ου
Γυµνασί ου Αχαρνών κας Μαρι άνθης Πλατσή, της
συντονί στρι ας της Ηµερί δας κας Αθηνάς Στακι ά,
καθώς και όλων των εκπαι δευτι κών, των µαθητών
των γονέων αλλά και των τοπι κών συλλόγων που
µόχθησαν γι α τη δι οργάνωση αυτής της Ηµερί δας.
Ανέφερε επί σης ότι : "Η επι στηµονι κή Κοι νότητα αλλά και σηµαντι κοί φορεί ς, ανταποκρί θηκαν επί σης στο κάλεσµα. Συµµετέχουν δραστι κά
και δυναµι κά στην Ηµερί δα και από αυτούς περι µένουµε να ακούσουµε χρήσι µες και τεκµηρι ωµένες απόψει ς και πληροφορί ες που σχετί ζονται µε το Αδρι άνει ο Υδραγωγεί ο".
Ενώ αναφερόµενος στον ∆ήµος Αχαρνών ανάφερε ότι ο ∆ήµος Αχαρνών δεν θα µπορούσε να
ήταν απλός θεατής σε αυτή την προσπάθει α,
καθώς συνέβαλλε σηµαντι κά, ώστε αυτή η Ηµερί δα, πέρα από το να αποκτήσει εµβληµατι κό
χαρακτήρα, να δώσει , το ερέθι σµα αλλά και την
ώθηση να προχωρήσουµε σε επόµενα βήµατα.
Κλεί νοντας την οµι λί α του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών
αναφέρθηκε στη συνέχει α και την "επόµενη
ηµέρα" της Ηµερί δας τονί ζοντας χαρακτηρι στι κά:
"Προσωπι κά αι σθάνοµαι ότι ί σως να εί µαι ο
λι γότερο ει δι κός γι α να τεκµηρι ώσω τη σηµαντι κότητα του Αδρι άνει ου Υδραγωγεί ου και προφανώς σε αυτή την προσπάθει α ί σως δεν εί ναι
αυτός ο ρόλος µου.
Ο ρόλος µας, σαν ∆ήµος Αχαρνών, είναι
αφενός να καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια
στην ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου,

αλλά κυρίως να επιδράσουµε, ώστε το Αδριάνειο Υδραγωγείο να γίνει "κτήµα" όλων των
κατοίκων των Αχαρνών και κυρίως των παιδιών.
Να γί νει το Αδρι άνει ο Υδραγωγεί ο ένα µνηµεί ο
που εντάσσεται στη σύγχρονη ζωή των πολι τών,
οι οποί οι κατανοώντας τη σηµαντι κότητά του,
γί νονται ταυτόχρονα και οι θεµατοφύλακες του.
Τα αρχαί α ευρήµατα και τα αρχαί α µνηµεί α
∆ΕΝ εί ναι ένα µάτσο από αντι κεί µενα ή ένας
σωρός από πέτρες ή η εξεταστέα ύλη που δί νουµε δι αγώνι σµα. Αλλά εί ναι η ί δι α µας η ζωή,
εί ναι η θεµελί ωση των αξι ών µας, εί ναι οι ρυθµι στές της προσωπι κότητας µας.
Ελπί ζω αυτή η προσπάθει α να αποκτήσει τα
χαρακτηρι στι κά της ελπί δας και της προσδοκί ας γι α να γί νουµε καλύτεροι άνθρωποι , µε
απόλυτο σεβασµό στην Ιστορί α µας και την
προέλευση µας. "
Στην Ηµερί δα γι α το Αδρι άνει ο Υδραγωγεί ο

που πραγµατοποι ήθηκε στον φι λόξενο χώρο του
Αµφι θεάτρου του Ινστι τούτου Γεωλογι κών και
Μεταλλευτι κών Ερευνών (ΙΓΜΕ) στο Ολυµπι ακό
Χωρι ό, παραβρέθηκε, ο ∆ήµαρχος Νέας Ιωνί ας
κ. Ηρακλής Γκότσης, ο ∆ήµαρχος Ηρακλεί ου
Αττι κής κ. Νί κος Μπάµπαλος, ο Βουλευτής Περι φέρει ας Αττι κής κ. Κωνσταντί νος Κατσί κης,
εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Νέας
Ιωνί ας και Φι λαδελφεί ας, ο Γενι κός Γραµµατέας
του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσι γι άννης, ο
οποί ος συµµετεί χε και στη συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης, ο Αντι δήµαρχος Καθαρι ότητας και
Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θοδωρής
Συρι νί δης, ο Πρόεδρος της Σχολι κής Επι τροπής
Πρωτοβάθµι ας Εκπαί δευσης κ. Κώστας Καρυδάκης, η Πρόεδρος της ∆ηµοτι κής Ενότητας Αχαρνών κα Χρύσα ∆ουρί δα, η Πρόεδρος του
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ κα Μαρί α Μί χα, καθώς και πλήθος, επι σήµων, µαθητών, γονέων, πολι τών και
εκπροσώπων φορέων.
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Αφύπνισε συνειδήσεις η συγκλονιστική εκδήλωση για τον Σχολικό Εκφοβισµό στον δήµο Φυλής
Στις 41 χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα κατέχει το αρνητικό ρεκόρ να είναι 4η στο Bullying

Κ

αταπέλτης υπήρξε ο διακεκριµέν ος ψυχ ίατρος –
ψυχ οθεραπευτής ∆ηµήτρης Σούρας κατά την
παρουσία του στην Εκδήλωση για τον Σχ ολικό
εκφοβισµό (bully ing) και τον εθισµό στο ∆ιαδίκτυο που
διοργάν ωσε το απόγευµα της Τετάρτης 17 Οκτωβρίου η
∆ευτεροβάθµια Σχ ολική Επιτροπή του ∆ήµου Φυλής µε
πρωτοβουλία του Προέδρου της Νίκου Χατζητρακόσια.
Ο αν απληρωτής ∆ήµαρχ ος ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµέν ος σε θέµατα που αφορούν στην Εκπαιδευτική
Κοιν ότητα όχ ι µόν ο κατάφερε ν α διοργαν ώσει µια
άρτια από κάθε άποψη εν ηµερωτική εκδήλωση αλλά
και ν α γεµίσει ασφυκτικά την αίθουσα του ∆ηµαρχ είου
“Μελίν α Μερκούρη” από γον είς, εκπαιδευτικούς και
µαθητές. Ο Νίκος Χατζητρακόσιας άλλωστε, κατά το
σύν τοµο χ αιρετισµό του καλωσόρισε άπαν τες, δίν ον τας τη δέσµευση πως τέτοιου είδους πρωτοβουλίες θα
συν εχ ιστούν καθώς αυτή είν αι και η προτροπή του
∆ηµάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού.
Ο Πρόεδρος την Β’βάθµιας Σχ ολικής Επιτροπής στη
συν έχ εια, υποδέχ τηκε κι έδωσε το λόγο στον Κεν τρικό Οµιλητή ∆ηµήτρη Σούρα, ο οποίος στη κυριολεξία
καθήλωσε, το ευρύ κοιν ό του.
Ο ψυχ ίατρος όχ ι µόν ο έν ιωσε βαθιά συγκίν ηση από
την πολυπληθή παρουσία των παιδιών αλλά και τους
ζήτησε ν α κάτσουν στην κορυφή της αίθουσας, στα
έδραν α του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, θεωρών τας και
αποδεικν ύον τας µε τον καλύτερο τρόπο ότι αυτά ήταν
και οι “πρωταγων ιστές” της εν ηµερωτικής εκδήλωσης.
Από κει και ύστερα ο Οµιλητής µε τρόπο ιδιαίτερα
αυθόρµητο και παραστατικό µε λόγια και λέξεις που
στην κυριολεξία αφύπν ισαν συν ειδήσεις µίλησε για το
Bully ing και τον Εθισµό των παιδιών στο διαδίκτυο
δεχ όµεν ος εν συν εχ εία δεκάδες ερωτήσεις από µικρούς και µεγάλους.

Επιγραµµατικά
οµιλίας του:

µερικά από τα σηµεία της

Στις 41 χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα κατέχει το αρνητικό ρεκόρ να είναι 4η στο Bullying
Ο Σχολικός Εκφοβισµός (Bullying) είναι µια πράξη
που κρύβει ιδιαίτερη βία που αν µπορούσαµε να την
περιγράψουµε µε λόγια θα ήταν “Σε έβαλα στο µάτι και
βάλθηκα να σε καταστρέψω!”
Το Bullying αποκτά µιµητικά στοιχεία
Οι γονείς δεν ξέρουν να αντιµετωπίζουν πάντα τον

Σχολικό εκφοβισµό γιατί
δεν διαθέτουν τις γνώσεις.
Όταν βλέπουµε αλλαγή
στη συµπεριφορά του παιδιού µας, πρέπει να το
πλησιάζουµε και να το
βοηθάµε να µιλήσει.
Τα παιδιά φοβούνται,
ντρέπονται,
νιώθουν
ενοχές ακόµη και απέναντι
στους γονείς τους όταν
πέφτουν θύµατα Bullying.
Πρέπει να πλησιάζουµε
τα παιδιά µας και να τους
αφιερώνουµε χρόνο.
Ο έξυπνος άνθρωπος
ακούει! ΑΚΟΥΣΤΕ τα παιδιά σας. Έχουν πολλά να σας
πουν.
Πρέπει να τους λέµε “Είµαι δίπλα σου. Μη φοβάσαι
τίποτα”. Έτσι τα παιδιά αποκτούν εµπιστοσύνη κι
αρχίζουν να χαλαρώνουν.
Οι Ειδικοί πρέπει να µπουν στα Σχολεία, να ενηµερώσουν και τους εκπαιδευτικούς σχετικά µε τους τρόπους αντιµετώπισης του Σχολικού Εκφοβισµού.
Χρειάζεται συµµαχία Γονιών και ∆ασκάλων
ώστε να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα.

Οι Ειδικοί πρέπει να µπαίνουν στις τάξεις ή σε ενηµερωτικές εκδηλώσεις και να ενηµερώνουν γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά.
Η Πρόληψη είναι αναγκαία. ∆εν πρέπει να έχουµε
την αντίληψη ότι το Bullying, δεν θα χτυπήσει τη δική
µας πόρτα.
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η αύξηση της αυτοεκτίµησης
των παιδιών µας.
Ακούστε τα παιδιά σας. Έχουν πολύ περισσότερα
πράγµατα να µας πουν από αυτά που εµείς νοµίζουµε.
Αν δείτε ότι δεν τα καταφέρνετε µόνοι σας, απευθυνθείτε σε Ειδικό.
Είναι κρίµα να µην υπάρχει κληρονοµική προδιάθεση
και ένα παιδί να αρρωστήσει επειδή έχει πέσει θύµα
βίας.
Το Bullying περιέχει ΒΙΑ! Λεκτική, ψυχολογική,
σωµατική, ηλεκτρονικό εκφοβισµό, περιορισµό, αποµόνωση εκείνου που το υφίσταται.
Όταν απευθυνθείτε σε κάποιον Ειδικό, όπως σας
ψυχολογεί εκείνος, θα πρέπει να τον ψυχολογήσετε κι
εσείς ώστε να είστε σίγουροι για τη σωστή επιλογή σας.
Οι γονείς δεν αντιδικούν µε τα παιδιά των άλλων.
Μιλούν µε τα δικά τους παιδιά, ενηµερώνουν το Σχολικό
περιβάλλον και τους φίλους των παιδιών τους.
Ως γονείς µε τα παιδιά µας, συζητάµε, ακούµε,
συµβουλεύουµε, δηλώνουµε διαρκώς της παρουσίας
µας.
∆εν παρκάρουµε τα παιδιά µας. Τα επιβραβεύουµε,
τονώνουµε την αυτοπεποίθησή τους, τους δείχνουµε
διαρκώς πως τα αγαπάµε.

Ναυπηγεία Σκαραµαγκά:

Με τα ηλεκτρονικά παιγνίδια και το διαδίκτυο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή! Το 2018 σηµειώθηκαν 8.000
αυτοκτονίες. Πρόκειται για έγκληµα χωρίς τιµωρία!
Ελέγχουµε αυστηρά και διαρκώς µε τις ασχολούνται τα
παιδιά µας στο διαδίκτυο. Ενηµερωνόµαστε και δεν τους
επιτρέπουµε να παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια. Σε αυτό
είµαστε κάθετοι κι αν παραστεί ανάγκη ανεβάζουµε τους
τόνους και απαγορεύουµε.
Το να πλησιάσουµε τα παιδιά µας και τους νέους είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για υγιείς σχέσεις. Αν δεν
“µιλήσουµε τη γλώσσα τους” δεν θα µπορέσουµε να
τους καταλάβουµε, ούτε να µας καταλάβουν...

Αυτά ήταν µόν ο µερικά σηµεία, από τον χ ειµαρρώδη
λόγο του ∆ηµήτρη Σούρα, ο οποίος έδωσε τη δέσµευση ν α βρεθεί ξαν ά στο ∆ήµο Φυλής.
Ως ελάχ ιστη τιµή για την ουσιαστική παρουσία του
στον τόπο, ο Νίκος Χατζητρακόσιας του απέν ειµε τιµητική πλακέτα στο τέλος της εκδήλωσης και λίγο µετά
από την υπέροχ η παραίν εση του, µε αποδέκτες τα
παιδιά...
“Η ζωή είν αι έν α Ουράν ιο Τόξο” τους είπε. “Κι ο άν θρωπος για ν α περν άει καλά, πρέπει ν α απολαµβάν ει
όλα του τα χ ρώµατα!
Τη γν ώση, την αγάπη, τον έρωτα, τη φιλία, το διάβασµα, το φαγητό, την άθληση, τις τέχ ν ες και ότι
υπάρχ ει γύρω του και του προκαλεί όρεξη για ζωή και
θετικά συν αισθήµατα.

Παραπέµπονται 4 άτοµα στο εδώλιο για τη µεταβίβαση στη HDW /Ferrostaal

Τ

ην παραποµπή τεσσάρων αλλά την απαλλαγή των υπολοί πων18 από το σύνολο όσωνεί χανεµπλακεί στηνυπόθεση µεταβί βασης τωνναυπηγεί ωνΣκαραµαγκά (ENAE) στη
γερµανι κή εται ρεί α HDW/Ferrostaal, το 2002, αποφάσι σε µε αµετάκλητο βούλευµα του το Συµβούλι ο Εφετών.
Το ∆ι καστι κό Συµβούλι ο παρέπεµψε στο εδώλι ο τον Γεώργι ο
Κοντάκη, τότε πρόεδρο του Σωµατεί ου Εργαζοµένων και αντι πρόεδρο στο ∆.Σ. των Ναυπηγεί ων, τον Αντώνι ο Λι βανό, τον Χανς – Γι όακι µ Σµι ντ, στέλεχος της γερµανι κής εται ρεί ας, και τον Κωνσταντί νο
Εµµανουήλ, δι κηγόρο και αδελφό του Σωτήρη Εµµανουήλ, πρώην
επι κεφαλής των ναυπηγεί ων.
Σύµφωνα µε τη δι καστι κή κρί ση, απαλλάσσονται οι Ιωάννης
Μί χας και Σταύρος Μαρκάτος, πρώην νοµάρχης και αντι νοµάρχης

Πει ραι ά αντι στοί χως, ο πρώην γενι κός δι ευθυντής Εξοπλι σµών
Ιωάννης Σµπώκος, ο πρώηναρχηγός ΓΕΣ Μανούσος Παραγι ουδάκης, καθώς και οι : Γεώργι ος Κολί ρης, Νι κόλαος Λεονταρί της, Σταύρος Κτωρί δης, Μι χαήλ Νοµι κός, Γεώργι ος Χατζηγι αννί δης, ∆ηµήτρης
Λαδόπουλος, Γεώργι ος Χαι ρέκακος, Παναγι ώτης Στάµου, Γεώργι ος Παλαι ολόγου, Παναγι ώτης Ασπροδί νης, Ζαχαρί ας Ανδρουλάκης, Νι κόλαος Παρασκευόπουλος, ∆ηµήτρι ος Κουτι ανί δης και
∆ηµήτρης Πουλι έζος.
Στο πλαί σι ο της δι κογραφί ας δι ερευνήθηκαν οι συνθήκες
µεταβί βασης των Ναυπηγεί ων στη γερµανι κή κοι νοπραξί α, αλλά
και οι ποι νι κές ευθύνες όλων των εµπλεκοµένων φορέων στην
επί µαχη δι αδι κασί α, συµπερι λαµβανοµένων και των πολι τι κών
προσώπων που συµµετεί χαν σε επι τροπές.
Με δήλωση του ο πρώηννοµάρχης Πει ραι ά τονί ζει ότι «µετά από

έναν αγώνα που δι ήρκεσε µί α οκταετί α ήρθε η δι καί ωσή µου».
»Όλοι εκεί νοι που στόχευαν στην ηθι κή και πολι τι κή µου εκµηδένι ση ει σέπραξαντηναπάντησή τους. Παρά το γεγονός ότι δι ανύουµε
περί οδο κοι νωνι κής αποσύνθεσης και γενι κευµένου αµοραλι σµού,
µε κυρί αρχη την ηθι κή του συµφέροντος, φαί νεται ότι υπάρχουν
ακόµα στην ελληνι κή κοι νωνί α, ι σχυρές εστί ες αντί στασης που
αγωνί ζονται να εξαλεί ψουν το κακό ή τουλάχι στον να το περι χαρακώσουν σε θύλακες µι κρής εµβέλει ας».

10-θριάσιο
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ΟΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

για την Εθνική Επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου 1940 στον δήµο Αχαρνών

Εορτασµός Εθν ικής Επ ετείου 28ης
Οκτωβρίου 1940

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης
Κασσαβός έχ ει την τιµή και τη χ αρά ν α
σας προσκαλέσει την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018 στις εορταστικές εκδηλώσεις
που διοργαν ών ει ο ∆ήµος Αχ αρν ών για
την Εθν ική Επέτειο του 1940.
Πρόγραµµα εορταστικών εκδηλώσεων

∆ηµοτική εν ότητα Αχ αρν ών
● 10:00 Προσέλευση σχ ολείων , συλλόγων , σωµατείων και οργαν ώσεων στον
Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου
● 10:10 Προσέλευση επισήµων
● 10:15 Επίσηµη ∆οξολογία
● 10:30 Μετάβαση στο µν ηµείο Ηρώων
● 10:45 Επ ιµν ηµόσυν η ∆έηση.
Εκφών ηση του Παν ηγυρικού της Ηµέρας
από την αριστούχ ο Αικατερίν η – Κων σταν τίν α ∆αµιαν ού του Ιωάν ν η Φοιτήτρια Ιατρικής. Κατάθεση Στεφάν ων . Αν άκρ-

Ασκήσεις µεγάλης κλίµακας σε Νοσοκοµεία

Σ

το πλαίσιο του εθν ικού σχ εδιασµού του Υ πουργείου Υ γείας και
του Εθν ικού Κέν τρου Επιχ ειρήσεων Υ γείας (ΕΚΕΠΥ ), τόσο για την
διακρίβωση της επιχ ειρησιακής ετοιµότητας του προσωπικού των Νοσοκοµείων , όσο και για τη βελτίωση της διυπ ηρεσιακής συν εργασίας, π ραγµατοποιήθηκαν από 15 έως 17 Οκτωβρίου,
ασκήσεις µεγάλης κλίµακας στα Νοσοκοµεία Χαν ίων , Ρεθύµν ου, Αγ. Νικολάου
και Ηρακλείου (Βεν ιζέλειο).
Των ασκήσεων είχ αν π ροηγηθεί
αφεν ός εκπαίδευση του προσωπικού µε
βάση τα Σχ έδια του ΕΚΕΠΥ π ου
υπάρχ ουν σε όλα τα Νοσοκοµεία της
χ ώρας
µε
κωδικές
ον οµασίες

«ΠΕΡΣΕΑΣ» και «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ» και
αφετέρου ταυτόχ ρον ες συσκέψεις µε
όλους τους εµπλεκόµεν ους φορείς και
υπηρεσίες.
Στις Ασκήσεις συµµετείχ αν εκτός από
το προσωπικό των Νοσοκοµείων , µεγάλος αριθµός προσωπικού της Πυροσβεστικής από κάθε Νοµό, της Ελλην ικής
Αστυν οµίας, του ΕΚΑΒ, των Εν όπλων
∆υν άµεων , καθώς και εθελον τικών οµάδων διάσωσης.
Τις ασκήσεις επέβλεψε κλιµάκιο του
ΕΚΕΠΥ µε επικεφαλής το ∆ιοικητή κ.
Νικ. Παπαευσταθίου, εν ώ τις παρακολούθησαν η ∆ιοίκηση της 7ης Υ γειον οµικής Περιφέρειας, αν ώτατα και αν ώτερα
στελέχ η των Σωµάτων Ασφαλείας και

ουση του Εθν ικού Ύµν ου.
● 12:00 Παρέλαση στην οδό Φιλαδελφείας (∆ηµαρχ είο)

Τελετάρχ ης κ. Νικόλαος Τσουκλίδης (τηλ.: 697 755
0405)

∆ηµοτική εν ότητα Θρακοµακεδόν ων
● 09:30 Προσέλευση σχ ολείων , συλλόγων , σωµατείων και οργαν ώσεων στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας
● 09:55 Προσέλευση επισήµων
● 10:00 Επίσηµη ∆οξολογία και εκφών ηση του
Παν ηγυρικού της Ηµέρας από τον αριστούχ ο ∆ευκαλίων Μπέλλα του Μιχ αήλ Φοιτητή της Σχ ολής Ηλεκτρολόγων Μηχ αν ικών και Υ πολογιστών του ΕΜΠ
● 10:25 Συγκέν τρωση των µαθητών , των προσκόπων και των φορέων που θα παρελάσουν στη διασταύρωση των οδών Πρωταγόρα και Ηφαιστίων ος
● 10:40 Παρέλαση

Η φωτογραφία του εξωφύλλου στην Πρόσκληση απεικονίζει τον Μενιδιάτη Σαράντη Βλάχο µε
το πολυβόλο του (από το αρχείο της Ιστορικής και
Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών).

των υπόλοιπων εµπλεκόµεν ων υπηρεσιών . Ειδικά στο Βεν ιζέλειο Νοσοκοµείο, την Άσκηση παρακολούθησαν ο
Αν τιπεριφερειάρχ ης αρµόδιος για την
Πολιτική Προστασία, κ. Ι. Λιον αράκης
και ο Αν τιδήµαρχ ος Ηρακλείου υπεύθυν ος πολιτικής προστασίας κ. Μαρίν ος
Πατακός.
Επισηµαίν εται ότι οι ασκήσεις θα επαν αλαµβάν ον ται σε τακτά χ ρον ικά δια

στήµατα, όπως επίσης θα πραγµατοποιούν ται παράλληλα κι άλλες, µικρής
κλίµακας ασκήσεις τµηµάτων ειδικής
δυσκολίας, όπως Μ.Ε.Θ. Μετά και την
επιτυχ ή ολοκλήρωση των παραπάν ω
ασκήσεων , ο συν ολικός αριθµός των
Νοσοκοµείων που έχ ουν πραγµατοποιήσει Ασκήσεις Ετοιµότητας από το 2016
σε όλη την επ ικράτεια, αν έρχ εται
πλέον σε 70.

Η Ενισχυτ ική ∆ιδασκαλία
για τ ο σ χ. έτος 2018-2019
- Πώς θα λε ιτο υρ γήσει

∆ηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, η Υπουργική Απόφαση για την οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθµιστικής εκπαίδευσης ως προς την
Ενισχυτική ∆ιδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019.
Τα αυτοτελή υποστηρικτικά προγράµµατα διδασκαλίας µπορούν να παρακολουθήσουν µαθητές του Γυµνασίου στα µαθήµατα:

1) Νεοελληνι κή
Γλώσσα και Γραµµατεία
2) Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα και Γραµµατεία
3) Μαθηµατικά
4) Φυσική
5) Χηµεία
6) Αγγλικά

Σηµειώνεται ότι σκοπός της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας είναι η επανένταξη
των µαθητών στη διαδικασία µάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε
να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, η µείωση της µαθητικής
διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των
ποσοστών πρόσβασης στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
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Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ελευσίνας στις 23/10

θριάσιο-11

Έγκριση ή µη της έκθεσης για την πορεία του έργου: «∆ιανοίξεις οδών, καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις
ρυµοτοµούµενων στην περιοχή Αεροδροµίου της ∆.Ε. Ελευσίνας», µηνών Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεµβρίου 2018

Τ

την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 και
ώρα 8:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίν ας, θα συν εδριάσει
η αρµόδια Οικον οµική Επιτροπή του
∆ήµου προκειµέν ου ν α λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση ή µη του υπ.αριθµ.
2/2018 πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεν έργειας και Αξιολόγησης προσφορών
για την σύν αψη ∆ηµοσίων Συµβάσεων
π αροχ ής γεν ικών υπ ηρεσιών π ου
αφορά στην αν άδειξη π ροσωριν ού
αν αδόχ ου του αν οικτού ηλεκτρον ικού
διαγων ισµού µε τίτλο: « Συν τήρηση και
επισκευή παιδικών χ αρών ».
2.
Έγκριση ή µη του υπ.αριθµ. 1/2018 πρακτικού
της Επιτροπής ∆ιαγων ισµού ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Έργων & Μελετών που αφορά στην αν άδειξη προσωριν ού αν αδόχ ου του αν οικτού µειοδοτικού ηλεκτρον ικού διαγων ισµού µε τίτλο: « Ασφαλτοστρώσεις
οδών Κάτω Ελευσίν ας».
3.
Εγκριση ή µη του υπ.αριθµ. 1/2018 πρακτικού
της Επιτροπής ∆ιαγων ισµού ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Εργων και Μελετών που αφορά στην αν άδειξη του
προσωριν ού αν αδόχ ου του αν οικτού µειοδοτικού
ηλεκτρον ικού διαγων ισµού µε τίτλο: « Kατασκευή Πλατειών ».

4.
Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχ ν ικών
προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης αν οικτού διαγων ισµού άν ω των ορίων για την
προµήθεια « Οικοδοµικά υλικά συν τήρησης και επισκευής δηµοτικών κτιρίων – εγκαταστάσεων ( ξυλεία,
σίδηρος, δοµικά υλικά, χ ρώµατα, υλικά ύδρευσης ,
αποχ έτευσης , ασφαλτόµιγµα, σκυρόδεµα )», προϋπολογισµού δαπάν ης 372.880,69 € συµπεριλαµβαν οµέν ου ΦΠΑ.
5.Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχ ν ικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης
αν οικτού διαγων ισµού άν ω των ορίων για την « Προ

µήθεια κάδων απορριµµάτων διαφόρων
ειδών », π ροϋπ ολογισµού δαπ άν ης
467.000,00 € συµπ εριλαµβαν οµέν ου
ΦΠΑ.
6.
Έγκριση ή µη της έκθεσης
για την πορεία του έργου: «∆ιαν οίξεις
οδών , καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις
ρυµοτοµούµεν ων στην περιοχ ή Αεροδροµίου της ∆.Ε. Ελευσίν ας», µην ών Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεµβρίου 2018 .
7.
Καταλογισµός αχ ρεωστήτως
καταβληθέν των ποσών από προν οϊακά
επιδόµατα.
8.
∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου αν αφορικά µε τον χ ειρισµό της
υποθέσεως της απαλλοτριώσεως του «
κτήµατος Μορφοπούλου» και ειδικότερα την κατάθεση
αιτήσεως εν ώπιον του Μον οµελούς Εφετείου Αθην ών
για τον ορισµό προσωριν ής τιµής αποζηµιώσεως.
9.
Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης
εν τάλµατος προπληρωµής και ορισµό υπολόγου για
την δαπάν η επέκτασης δηµοτικού φωτισµού στην
οδό Ωκεαν ίδων 36 της ∆.Ε. Ελευσίν ας.
10.
Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης
εν τάλµατος προπληρωµής και ορισµό υπολόγου για
την δαπάν η ταχ υδροµικά τέλη για τις υπηρεσίες του
∆ήµου.

Ο «Ρουβίκωνας» ανέλαβε την ευθύνη για το ντου
στην πρεσβεία του Καναδά
Με αν άρτηση σε ιστοσελίδα του αν τιεξουσιαστικού χ ώρου, ο «Ρουβίκων ας» αν έλαβε
την ευθύν η για την επίθεση στην πρεσβεία του Καν αδά.
Περίπου 10 µέλη της αν αρχ ικής συλλογικότητας επιτέθηκαν στην πρεσβεία, στην
οδό Εθν ικής Αν τιστάσεως στο Χαλάν δρι,
λίγο µετά τις 6 τα ξηµερώµατα της Κυριακής.
Οι δράστες έσπασαν µε βαριοπούλες την
τζαµαρία, πέταξαν µπογιές και τράπηκαν σε φυγή. Αρχ ικά η αστυν οµία προχ ώρησε στην προσαγωγή εν ός ατόµου, που στη συν έχ εια όµως αφέθηκε ελεύθερο.

12-θριάσιο

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΙΕΚ µε Πιστοποίηση κ΄ Επάρκεια Ακτινοπροστασίας (Ε.Ε.Α.Ε)
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΖΑΜΙΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
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Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου

Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµα-

ρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή

Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032
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ΕΠΣ∆Α: Τα αποτελέσµατα στην ∆υτική Αττική και η
βαθµολογία

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(4η αγωνιστική)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-3
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 5-0
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-0
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ – ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 0-2
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 1-2
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3-0
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ 2-5
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(4η αγωνιστική)

1. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 12
2. ΒΥΖΑΣ 12
3. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 12
4. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 8
5. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 7
6. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 6*
7. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 6
8. ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 4*
9. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 4
10. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 3
11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1
12. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 1
13. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0
14. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 0
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Σάββατο 03/11/18 15:00
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ Σάββατο 03/11/18 15:00
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆ΗΜ.
ΣΤΑ∆ΙΟ ΦΥΛΉΣ Σάββατο 03/11/18 15:00
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Κυριακή 04/11/18 15:00
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ Κυριακή 04/11/18 15:00
ΒΥΖΑΣ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
(ΒΥΖΑ) Κυριακή 04/11/18 15:00
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
ΓΗΠΕ∆Ο ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Κυριακή 04/11/18 15:00

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(3η αγωνιστική)
ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 1-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-2
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1-3
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 0-5
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3-4
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 9
2. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 9
3. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 9
4. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6
5. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 4
6. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 4
7. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 3
8. ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3
9. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 2
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1
11. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 0
12. ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 0

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ ΓΗΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Σάββατο 03/11/18 15:00
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΗΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή 04/11/18
11:00
ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ ∆ΗΜ. ΣΤΑ∆ΙΟ ΦΥΛΉΣ Κυριακή 04/11/18 11:00
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Κυριακή 04/11/18 11:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΗΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Κυριακή 04/11/18
15:00
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Κυριακή 04/11/18 15:00

θριάσιο-13

Η Ενωση Ασπροπύργου 1-0 την
Α.Ε. Πελλάνας Καστορείου:

Η

Εν ωση Ασπροπύργου µε τέρµα που σηµείωσε
ο Μίλιτς 34‘ µε σούτ µέσα από την περιοχ ή
επικράτησε εκτός έδρας(Λακων ία) της ΑΕ Πελλάν αςΚαταστερείου µε 1-0.
∆ιαιτητής Καδδάς. Βοηθοί: Κακαφών ης, Οικον όµου
(Αχ αΐ ας).
Α.Ε.ΠΕΛΛΑΝΑ : Κραβαρίτης, Γεν ιτσαρίδης, Λαµπρόπουλος, Εµέκα(53’Σικαλόπουλος),Καλογερής, Αν αστασάκος(67’Μπ ιταξής),
Γεωργαν τάς,
Παν αγιωτίδης(85Μιράκας), Diatta, Ζαραφέτας, Ρασσιάς
Λ.(62′ Κον τογιάν ν ης)
ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΎΡΓΟΥ : Κατσούλης, Τσουκαλάς,
Σταγάκης, Λογοθέτης Φ., Ζών ας, Νάκας(94′ Χατζοβασιλάκης),
∆ουκάκης(75′
Χαικάλης)
Σταύρου,
Μίλιτς(88’Πρίκας),
Μπ έλης,
Κιρτζιαλίδης(30’Vaz
Mendes).

Το πανόραµα των αποτελεσµάτων
της Γ' Εθνικής

6ος όµιλος (4η αγωνιστική)
ΠΑΟ Βάρδας - Αστέρας Αµαλιάδας 2-0
∆ιαγόρας Βραχ ν έικων - ∆ιαγόρας 1-1
Ιάλυσος - Νίκη Τραγαν ού 3-0
Αχ αρν αϊκός - Παν µοβριακός 1-0
Παν αιγιάλειος - Θύελλα Ραφήν ας 2-1
(20/10) Παλλην ιακός - Φοίβος Κρεµαστής 2-1
Ρεπό: Παν ηλειακός

8ος όµιλος (4η αγωνιστική)
Α.Ο. Κατασταρίου - Α.Ο. Υ πάτου 1-2
Καλαµάτα - Παν αργειακός 2-0
Πέλλαν ας Καστορείου - Ασπρόπυργος 0-1
Πάµισσος Μεσσήν ης - Ερµιον ίδα 1-1
Λέρν α - Αστέρας Βλαχ ιώτη 0-2
Μαν δραϊκός - Αµβρυσσέας 1-0
Παν αρκαδικός - Α.Ο. Εικοσιµίας 3-0

Ο Μανδραικός 1-0 τον
Αµβρυσσέα ∆ιστόµου

Μ

ε τέρµα του Χριστόφορου
Πασαλίδη 40′ ο Μαν δραικός
επ ικράτησε στο ουδέτερο
γήπεδο της Μαγούλας του Αµβρυσσέα
∆ιστόµου µε 1-0 πετυχ αίν ον τας την
2η σερί ν ίκη στο πρωτάθληµα.

MAN∆ΡΑΙΚΟΣ:
Iωσήπου-ΧαλκιάςΤσακίρης-Μαυρίδης
-ΣτρατάκηςΜ π ο ύ σ η ς - Κ ων σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς ( 3 1
‘Μπ όρι)-Μελετίδης(87
Κούστας)Πασαλίδης(83 Στύλλα) -Ντούλιας(90
Πουλάκης)-Κατσίκιας.
AΜΒΡΥΣΣΕΑΣ: Ντουµάν ης -Στασιν όπουλος(87 Τοράσι)-Καραλής -Τέλλος(65 Βλάχ ος)-Ξηρογιάν ν ης-Μαν ιδάκης(75 Φωτόπουλος)-Σέν κα- Βαζ∆ήµου-Αν των ίου(54 Στάρις).

Β' Εθνική (Νότος)

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 3ης
αγωνιστικής:

Πρωτέας Βούλας - Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου 88-71
Πεν τέλη - Έσπερος 72-76
Γλαύκος - Τρίτων 63-65
Παγκράτι - Μαν δραϊκός 82-73
Έν ωση Ιλίου - Οίαξ Ναυπλίου 56-74
Παν ελευσιν ιακός - ΚΑΟ Κορίν θου 77-57
∆ούκας - Παπάγου 80-79
∆άφν η ∆αφν ίου - Παν ερυθραϊκός 89-72

ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 82-73

∆εκάλεπτα: 27-20, 44-32, 62-54, 82-73
∆ιαιτητές: Ουσταµπασίδης-Ορφαν ός Ιορδ.
Παγκράτι (Λιόγας): Τζιβελέκας 14 (2), Κούτρας 2,
Κατωπόδης 22 (5), Λυτόπουλος 2, Φωτίου 10 (1), Τζατζάς 7 (1), ∆ερµιτζάκης 7, ∆όξας, Ροδοστόγλου 12 (2),
Μπέν ος 6, Αρµάος.
Μανδραϊκός (Κουστέν ης): Βασιλόπουλος 3 (1),
Σιµιτζής 8 (2), Παπαν ικολάου, Σ.Γεωργοπαπαδάκος 23
(3), ∆έδες 14 (3), Γκαϊτάσοφ, Σεργιέν κο 2, Ρεκουν ιώτης 11, Χάλαρης 4, Φωτόπουλος 3 (1), Ν.Γεωργοπαπαδάκος 5
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 77-57
∆εκάλεπτα: 18-19. 38-34. 55-50, 77-57
∆ιαιτητές: Κον τίλης-Χριστιν άκης

Πανελευσινιακός (Καλογήρου): Κυριακόπουλος 14
(1), Ηλιάδης 4, Καράµπελας 7 (1), Μουρατίδης 8 (1),
Βούλγαρης 7 (1), Σταθόπουλος 13, Ιωάν ν ου, Ψαρόπουλος 8, ∆ούκας 6, Μαύρος 2, Αν αγν ωστάκης 8.
ΚΑΟ Κορίν θου (Νικητόπουλος): Νιφόρας, Γεωργίου
10 (2), Σακελλαράκης 5, Μακρής 9 (1), Κεφαλάς 7 (1),
Αρσέν ης 3 (1), Περρωτής 12, Πράττης 3 (1), Πάλλας,
Κων σταν τίν ου 5 (1), Τασιόπουλος.
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14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη.
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας
6970878514, 2105598748

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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ κατασκευή
,
'65, µπάνιο,
ανοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην

Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
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 κατάστα
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό της
Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

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

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

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 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

Νεαρή νοσοκόµα ζητεί εργασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευσίνα. Κιν. 6979244790
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθήκες (υπάρχει προυπηρεσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ

ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271
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.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-

πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@gmail.com

Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
Ζητούνται ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο, ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ. 6955242052
κα Μαρία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΕΡΙΒΟΛΙ
ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
&
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067
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

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35 ετών.
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.com
<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α. Πληροφορίες στα
τηλέφωνα 6947-264784
και 6985066463>>.

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος
(1ος όροφος) 160τ.µ. για κέντρο ξένων
γλωσσών. Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική,
τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ
ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
- Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου,
για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε
θέα την Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε
θέση πάρκινγκ. Ενοίκιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ.ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

210

∆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
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TITAN: Μπαίνει στο Χρηµατιστήριο των Βρυξελλών
– ∆ιαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων

Η

Α.Ε. Τσιµέν των TΙΤΑΝ αν ακοίν ωσε την Πέµπτη (18/10) υπεβλήθη από την TITAN Cement
International S.A. προαιρετική δηµόσια πρόταση αν ταλλαγής (η “Πρόταση”) των κοιν ών και προν οµιούχ ων µετοχ ών της Α.Ε. Τσιµέν των ΤΙΤΑΝ µε ν έες
µετοχ ές της δεύτερης.

Σκοπός της Πρότασης είν αι η διευκόλυν ση της εισαγωγής του Οµίλου ΤΙΤΑΝ σε έν α από τα µεγαλύτερα
χ ρηµατιστήρια της Ευρωπαϊκής Έν ωσης, το Euronext
Βρυξελλών , µε στόχ ο την εν ίσχ υση της αν εξάρτητης
διεθν ούς αν απτυξιακής του πορείας.
Πέραν από την εισαγωγή στο Euronext Βρυξελλών ,
προτείν εται επίσης οι µετοχ ές της TITAN Cement
International S.A. ν α εισαχ θούν δευτερογεν ώς προς
διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθην ών και στο
Euronext Παρισίων .
Πρόκειται για Πρόταση που αν ταν ακλά πλήρως το
διεθν ή προσαν ατολισµό και αποτύπωµα του Οµίλου
ΤΙΤΑΝ, εν ώ η σχ εδιαζόµεν η υλοποίησή της αν αµέν εται ν α αποτελέσει έν αν ακόµα σταθµό στην ιστορική
του πορεία και ν α συµβάλει καθοριστικά στην διεθν ή
αν ταγων ιστικότητα και στην µελλον τική του αν άπτυξη.

Cement International S.A. ν α καταστεί η άµεσα µητρική εταιρία της ΤΙΤΑΝ και η απώτατη µητρική εταιρία του
Οµίλου ΤΙΤΑΝ.

Η TITAN Cement International S.A. είν αι βελγική
αν ών υµη εταιρία µε καταστατική έδρα στις Βρυξέλλες,
σε µια χ ώρα που βρίσκεται στο κέν τρο της Ευρωπαϊκής Έν ωσης, εν ώ η διοίκησή της θα ασκείται από την
Κύπρο, χ ώρα στην οποία ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ έχ ει
π ολύχ ρον η π αρουσία και εµπ ειρία. Ιδρυτές και
µέτοχ οι της TITAN Cement International S.A. είν αι
βασικοί µέτοχ οι της A.E. Τσιµέν των ΤΙΤΑΝ.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Α.Ε. Τσιµέν των ΤΙΤΑΝ
έχ ει τοποθετηθεί θετικά απέν αν τι στην Πρόταση της
TITAN Cement International S.A. και κατ’ αρχ ήν την
υποστηρίζει, καθώς:

Η επ ιτυχ ής έκβαση της Πρότασης της TITAN
Cement International S.A. δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο εύρος των λειτουργιών , τις επιχ ειρηµατικές δραστηριότητες, τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του Οµίλου ΤΙΤΑΝ. Η υφιστάµεν η διοικητική
οµάδα θα συν εχ ίσει ν α ηγείται των επιχ ειρηµατικών
δραστηριοτήτων και της µακροπρόθεσµης στρατηγικής
του.
Η παρουσία του Οµίλου ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα θα παραµείν ει αµετάβλητη µε δεδοµέν η τη διατήρηση της
τοπικής παραγωγής, των επεν δύσεων στις δραστηριότητες και το αν θρώπιν ο δυν αµικό του, της συν εχ ιζόµεν ης συν εισφοράς του στην τοπική οικον οµία και
κοιν ων ία, όπως και µέσω της δευτερογεν ούς διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αθην ών . ∆εν θα υπάρξει
επίπτωση στις τοπικές θέσεις εργασίας.

Με ιστορία 116 χρόνων, ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ αποτελεί
σήµερα µία πολυεθν ική δύν αµη, µε δραστηριότητα σε
14 χ ώρες, σε 5 ηπείρους και έχ ει καθιερωθεί παγκοσµίως ως έν ας καθετοποιηµέν ος παραγωγός τσιµέν του
και άλλων δοµικών υλικών . Λειτουργεί σε έν α διεθν ές
περιβάλλον εν τειν όµεν ου αν ταγων ισµού, αυξηµέν ης
αβεβαιότητας και πολλαπλών προκλήσεων , σε έν αν
κλάδο εν τάσεως κεφαλαίου, όπου η πρόσβαση σε κεφάλαια είν αι καθοριστικής σηµασίας για τη συν έχ ιση της
αν άπτυξής του. Η Πρόταση της TITAN Cement
International S.A. στόχ ο έχ ει ν α διευκολύν ει την πρόσβαση του Οµίλου ΤΙΤΑΝ σε χ ρηµατοδότηση µε όρους
αν άλογους µε αυτούς των βασικών αν ταγων ιστών του.
Με την ολοκλήρωση της Πρότασης κατόπιν της
λήψεως των απαιτούµεν ων ρυθµιστικών εγκρίσεων και
της αποδοχ ής της από τους µετόχ ους της Α.Ε. Τσιµέν των ΤΙΤΑΝ, επ ιδιώκεται π εραιτέρω η TITAN

«Η δηµόσια π ρόταση της TITAN Cement
International S.A. έχ ει κατ’ αρχ ήν τη στήριξη του
∆ιοικητικού µας Συµβουλίου, καθότι αν αµέν εται ν α
ωφελήσει σηµαν τικά τον Όµιλο ΤΙΤΑΝ, τους µετόχ ους
και τους εργαζοµέν ους µας και είν αι απολύτως ευθυγραµµισµέν η µε την στρατηγική αν άπτυξής µας. ∆ιατηρούµε στις άµεσες προτεραιότητές µας τη γεωγραφική
διαφοροποίηση και την εν ίσχ υση της επιχ ειρηµατικής
θέσης του Οµίλου, καθώς και τη συν εχ ή βελτίωση της
αν ταγων ιστικότητάς του.
Η π ροτειν όµεν η εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο
Euronext Βρυξελλών , µε παράλληλη διαπραγµάτευση
στο Χρηµατιστήριο Αθην ών και στο Euronext Παρισίων , αποτελεί έν αν ακόµα σταθµό αυτής της εξωστρεφούς πορείας του Οµίλου. Μια στρατηγική κίν ηση
περαιτέρω εν ίσχ υσης της διεθν ούς δυν αµικής του
Οµίλου ΤΙΤΑΝ η οποία αν αµέν εται ν α συµβάλει καθοριστικά στην αν ταγων ιστικότητα και στην µελλον τική
αν άπτυξή του».

• αν τικατοπτρίζει και εν ισχ ύει το διεθν ή χ αρακτήρα
των επιχ ειρηµατικών δραστηριοτήτων του Οµίλου
ΤΙΤΑΝ,
• εισάγει τον Όµιλο σε µεγάλο διεθν ές χ ρηµατιστήριο, που θα του προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερη
βάση επεν δυτών , εν ισχ ύον τας τη ρευστότητα των
µετοχ ών του,
• διευρύν ει τις πηγές άν τλησης κεφαλαίων του
Οµίλου, βελτιών ον τας την πρόσβαση στις διεθν είς
κεφαλαιαγορές και το διεθν ές τραπεζικό σύστηµα, µε
πιο αν ταγων ιστικό κόστος δαν εισµού.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Α.Ε. Τσιµέν των ΤΙΤΑΝ
θα διαµορφώσει και δηµοσιοποιήσει την τελική και
αιτιολογηµέν η γν ώµη του επί της Πρότασης της TITAN
Cement International S.A., σύµφων α µε τα προβλεπόµεν α στο άρθρο 15 του Ν. 3461/2006.
Σχ ολιάζον τας την αν ακοίν ωση της TITAN Cement
International S.A, ο κ. Τάκης Αράπογλου, Πρόεδρος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. Τσιµέν των
ΤΙΤΑΝ, αν έφερε:

ΚαταφτάνειG απειλητικός ο «Ορέστης»
- Ποιες περιοχές θα σαρώσει

Π

λησιάζει τη χ ώρα µας µε απειλητικές διαθέσεις
ο «Ορέστης», ο οποίος θα κάν ει την εµφάν ισή
του απο σήµερα τα ξήµερώµατα , φέρν ον τας
µαζί του βροχ ές, καταιγίδες, θυελλώδεις αν έµους,
ακόµα και χ ιόν ια.
Σύµφων α µε την ΕΜΥ το ν έο κύµα κακοκαιρίας θα
«χ τυπήσει» αρχ ικά το Ιόν ιο και τη ∆υτική Ελλάδα και
µέσα στις επόµεν ες 48 ώρες θα κιν ηθεί προς τα αν ατολικά.
Σήµερα ∆ευτέρα βροχ ές και σποραδικές καταιγίδες
θα εκδηλωθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά τµήµατα,
µε εξαίρεση την Αν ατολική Μακεδον ία και τη Θράκη.

Τα φαιν όµεν α στο Ιόν ιο και στα δυτικά-κεν τρικά
ηπειρωτικά αν αµέν ον ται ν α είν αι κατά τόπους ισχ υρά
και είν αι πολύ πιθαν ό ν α συν οδευθούν από χ αλαζοπτώσεις.Την Τρίτη και την Τετάρτη ο «Ορέστης» θα
κιν είται προς το Αν ατολικό Αιγαίο, βροχ ές που τοπικά

θα έχ ουν έν τον ο χ αρακτήρα, αν αµέν εται ν α εκδηλωθούν σε ολόκληρη σχ εδόν τη χ ώρα. Καταιγίδες θα
εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια και παράκτια τµήµατα.
Χιόν ια αν αµέν εται ν α πέσουν στα ορειν ά της Βόρειας Ελλάδας, εν ώ πιθαν ώς την Τετάρτη και σε ορειν ά
της Κεν τρική Ελλάδας, σε υψόµετρα κατά προσέγγιση
µεγαλύτερα από 1.900 µέτρα. Πολύ εν ισχ υµέν οι άν εµοι θα πν έουν στα πελάγη, ιδιαίτερα στο Αιγαίο όπου
τοπικά οι εν τάσεις τους θα φτάσουν τα οκτώ µε εν ν έα
µποφόρ. Οι θερµοκρασίες θα σηµειώσουν πτώση σε
ολόκληρη τη χ ώρα.
Βελτίωση του καιρού αν αµέν εται από τις απογευµατιν ές ώρες της Τετάρτης, όµως είν αι πολύ πιθαν όν ο
καιρός ν α χ αλάσει και πάλι προς το τέλος της εβδοµάδας.

