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Ασπρόπυργος
Μαγγίνα Πηγή Ν. Μπότσαρη Μάρκου 2, 

2105573484

Μάνδρα

Κληρονόµοι Βασιλείου Ισιδώρα Π.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 67, 

2105555236

Aχαρνές
Γκάτζιου Σοφία Φ. Πάρνηθος 118,

2102403004

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ. Πηνειού 81, 
Άνω Λιόσια, 2102481114

Χαϊδάρι

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 
Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος 

Η θερµοκρασία από 16 έως 26
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17, 21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρτέµιος, Αρτέµης, Άρτεµις, Αρτέµη, 

Αρτέµιδα, Αρτεµία, Αρτεµισία
Γεράσιµος, Μάκης, Μικές, Μίκης, 

∆ιάνα, Ντιάνα
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στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Erasmus+

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τους
Υπουργούς Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας,    Υπο-
δοµών και Μεταφορών
αλλά και            Εσωτερ-
ικών κατέθεσε ο βουλευ-
τής Βασίλης Οικονόµου
µε θέµα: Παράνοµη
διακίνηση αποσυρόµε-
νων αυτοκινήτων και
ανταλλακτικών στο Θριά-
σιο Πεδίο!

Κύριοι Υπουργοί,
Με έκπληξη ενηµερωθήκαµε από το τηλεοπτικό σταθµό

ΣΚΑΙ και την εκποµπή ECONEWS της 16ης Σεπτεµβρίου 2017
(http://www.skai.gr/player/TV/?mmid=294575) για την τροπο-
λογία (ΦΕΚ 110-1/8/2017, άρθρο 69) που κατατέθηκε και
ψηφίστηκε από τη Βουλή αρχές του Αυγούστου και καταργεί
ουσιαστικά την ανακύκλωση των παλαιών οχηµάτων στην
Ελλάδα.

Σύµφωνα λοιπόν µε τον νέο νόµο η διαδικασία της
ανακύκλωσης καθίσταται προαιρετική και δίνει το δικαίωµα
στον ιδιοκτήτη µε µια υπεύθυνη δήλωση να διαγράψει ( απο-
ταξινοµήσει) το όχηµά του χωρίς την παράδοσή του στο
επίσηµο σύστηµα ανακύκλωσης αυτοκινήτων, αδιαφορώντας
για την τύχη, την περαιτέρω αξιοποίηση και διαχείρισή του,
υποβάλλοντας µια τυπική (χωρίς επαλήθευση)  δήλωση ορι-
στικής διαγραφής στις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. 

Ο νόµος  εκδόθηκε για να δώσει λύση στους κατόχους
οχηµάτων οι οποίοι τα απώλεσαν για διάφορους λόγους πριν
04/03/2004. Στην πράξη όµως η εφαρµογή του νόµου αυτού
χωρίς ασφαλιστικές δικλίδες οδηγεί στον µαρασµό της
επίσηµης ανακύκλωσης οχηµάτων στην Ελλάδα αλλά και σε
πολλές άλλες βαρύτατες δευτερογενείς επιπτώσεις. 

Πιο συγκεκριµένα κάνοντας χρήση του νέου νόµου ο ιδιοκ-
τήτης αντί να απευθυνθεί στο επίσηµο σύστηµα ανακύκλωσης

οχηµάτων, µπορεί να
διαθέσει το όχηµά του µε
πολλούς άλλους εναλ-
λακτικούς τρόπους οι
οποίοι δίνουν την
δυνατότητα της νοµιµο-
ποίησης και επέκτασης
της υπάρχουσας κακής
πρακτικής του «κανιβαλι-
σµού» από µη αδειοδοτ-
ηµένες επιχειρήσεις. Η
διάλυση του αυτοκινήτου

µπορεί να γίνει στο συνεργείο της γειτονιάς χωρίς βέβαια να
διαθέτει άδεια διαλυτηρίου αυτοκινήτων. Το συνεργείο µε την
σειρά του θα προβαίνει συστηµατικά στην αποσυναρµολόγηση
των αυτοκινήτων αποσκοπώντας στην πώληση µεταχειρισµέ-
νων ανταλλακτικών η στην επανακυκλοφορία των οχηµάτων µε
άλλα αναγνωριστικά στοιχεία ( αριθµούς πλαισίων). Επίσης η
διάλυση του αυτοκίνητου µπορεί να γίνεται και στο «υπόγειο»
του σπιτιού και να διατίθενται µετά τα ανταλλακτικά στην αγορά
αναρτηµένα σε αγγελίες διαφόρων σχετικών ιστοσελίδων (
χωρίς βέβαια επίσηµα παραστατικά). 

Επίσης ένας εξίσου σηµαντικός παράγοντας είναι το
ανυπολόγιστο περιβαλλοντικό κόστος. Όταν δεν εκτελείται
σωστά η διαδικασία ανακύκλωσης αυτοκινήτων, επικίνδυνες
ουσίες καταλήγουν στο περιβάλλον θέτοντας σοβαρά σε
κίνδυνο την δηµόσια υγεία. 

Κατόπιν όλων αυτών,ερωτάστε: 
1) Με ποια λογική προβήκατε στην ψήφιση αυτής της τρο-

πολογίας που καταργεί ουσιαστικά την ανακύκλωση των αυτο-
κινήτων όπως η πρακτική δείχνει ότι γίνεται;

2) Πως σκοπεύετε να εξαλείψετε την παράνοµη διακίνηση
αυτοκινήτων και ανταλλακτικών που έχει αναπτυχθεί µετά την
ψήφιση της εν λόγω τροπολογίας;

3) Έχετε λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές συνέπειες των
αποφάσεών σας και πως σκοπεύετε να τις αντιµετωπίσετε;

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ 

ΤΤιι  µµέέττρραα  θθαα  ππααρρθθοούύνν  γγιιαα  ττηηνν  ππααρράάννοοµµηη
δδιιαακκίίννηησσηη  ααπποοσσυυρρόόµµεεννωωνν  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  κκααιι  

ααννττααλλλλαακκττιικκώώνν  σσττοο  ΘΘρριιάάσσιιοο  ΠΠεεδδίίοο

Η Κοιν ωφελής Επιχ είρηση ∆ήµου Ελευσίν ας πρόκει-
ται ν α υλοποιήσει το έργο «Youth f or Ref ugees» στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Erasmus+.
Στόχ ος είν αι η συµβολή  στην  οικοδόµηση εµπι-
στοσύν ης στην  Ευρωπαϊκή Έν ωση και στο πν εύµα
της καθώς και στην  ευαισθητοποίηση σχ ετικά µε τη
µεταν άστευση, εν εργοποιών τας το εν διαφέρον  των
ν έων . Επιπλέον , στόχ ο αποτελεί η εκπαίδευση των
ν έων  για την  έν ταξη των  προσφύγων  και η εν δυν ά-
µωση των  δεξιοτήτων  τους, ώστε ν α τους δοθεί η
δυν ατότητα ν α συν εισφέρουν  στην  κοιν ων ία και στην
ευρωπαϊκή οικογέν εια.

Για τους παραπάν ω λόγους,  καλούµε  ν α δηλώσουν
συµµετοχ ή, µέχ ρι την  27η  Οκτωβρίου 2017 και ώρα
12:00 π.µ. στο πρόγραµµα.

Θα γίν ουν  δεκτά ∆εκατέσσερα  (14) άτοµα από
την  Ελευσίν α και την  ευρύτερη περιοχ ή της ∆υτικής
Αττικής, που ν α πληρούν  τα παρακάτω κριτήρια :

->Ηλικία 18-25 ετών
->Ευχ έρεια στα αγγλικά

.    - Τα κίν ητρα που εκφράζον ται στο έν τυπο της
αίτησης που επισυν άπτεται, το οποίο θα καθοριστεί µε
αυτά τα τρία ερωτήµατα:

--> Γιατί θέλετε ν α συµµετάσχ ετε στο πρόγραµµα;

-->Τι εµπειρίες έχ ετε και πιστεύετε ότι θα στην
οµάδα;

]-->Πώς πιστεύετε ότι µπορείτε ν α χ ρησιµοποιήσετε
τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν  από το έργο στην
καθηµεριν ή σας ζωή;

Οι εν διαφερόµεν οι παρακαλούν ται όπως
εκδηλώσουν  το εν διαφέρον  τους αποστέλλον τας
αίτηµα στο e-mail της Κ.Ε.∆.Ε kede@elef sina.gr και
κατόπιν  ν α αποστείλουν  τη συν ηµµέν η αίτηση µέχ ρι
την  27η Οκτωβρίου 2017 στα γραφεία της Κοιν ωφελούς
Επιχ είρησης ∆ήµου Ελευσίν ας (Κ.Ε.∆.Ε) επί των  οδών
Παγκάλου & Κίµων ος 11 (1ος όροφος), Ελευσίν α, ΤΚ.
19200.            

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Κ.Ε.∆.Ε
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ 
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Με κιν ητοποίηση στο υπουργείο Παιδείας Σπουδαστικοί Σύλλογοι της Αθήν ας
έφεραν  επιτακτικά στο προσκήν ιο της αν άγκες τους µπροστά και στις
εξελίξεις για τη δηµιουργία Παν επιστηµίου ∆υτικής Αττικής µετά από

συγχ ών ευση των  ΤΕΙ Αθήν ας και Πειραιά.
Σπουδαστές από τη Σχ ολή Γραφικών  Τεχ ν ών  και Καλλιτεχ ν ικών  Σπουδών

(ΣΓΤΚΣ), Επαγγελµάτων  Υγείας - Πρόν οιας (ΣΕΥΠ), Τεχ ν ολογίας Τροφίµων  και ∆ια-
τροφής (ΣΤΕΤΡΟ∆), Τεχ ν ολόγων  Εφαρµογών  (ΣΤΕΦ) και ΑΣΠΑΙΤΕ συγκεν τρώθη-
καν  έξω από το υπουργείο µε τα αιτήµατα για αν αβάθµιση των  σπουδών , για σπου-
δές που θα οδηγούν
σε ολοκληρωµέν η
γν ώση χ ωρίς εµπό-
δια, για σίτιση και
στέγαση, για πτυχ ία
που θα αποτελούν
τη µον αδική
προϋπόθεση για
δουλειά ν α κυρια-
ρχ ούν  στα παν ό και
στα συν θήµατά
τους. 

Όπως δήλωσαν
µέσα από τις αποφάσεις συν ελεύσεων  που προηγήθηκαν , το Παν επιστήµιο ∆υτι-
κής Αττικής δηµιουργείται µε τους όρους που έχ ει θέσει και για την  Παιδεία το τέτα-
ρτο µν ηµόν ιο, δηλαδή ν έες περικοπές, «εξορθολογισµό δαπαν ών » για ν α εν ισχ υθ-
εί η αν ταγων ιστικότητα της οικον οµίας, πάν ω στα τσακισµέν α δικαιώµατά µας και
στις πλάτες των  σπουδαστών  που ήδη σπουδάζουν .

Ζήτησαν  αύξηση της κρατικής χ ρηµατοδότησης στο ύψος των  αν αγκών  τους, µόν ι-
µο σταθερό προσωπικό, κατασκευή ν έων  εστιών , δωρεάν  σίτιση - στέγαση -
µετακίν ηση για όλους, για κάθε επιστηµον ικό αν τικείµεν ο ν α υπάρχ ει έν α και µον α-
δικό πτυχ ίο παν επιστηµιακού επιπέδου. 

Από τη συγκέν τρωση δήλωσαν  ότι από µόν η της η µετεξέλιξη των  δύο ιδρυµάτων
σε Παν επιστήµιο δεν  πρόκειται ν α λύσει τα προβλήµατα που αν τιµετωπίζουν  ως
σπουδαστές και ως αυριαν οί εργαζόµεν οι.

Αν τιπροσωπεία σπουδαστών  και µελών  εκπαιδευτικού προσωπικού συν αν τήθη-
κε µε υπηρεσιακούς παράγον τες του υπουργείου χ ωρίς -όπως σηµείων αν  µετά τη
συν άν τηση- ν α λάβουν  ουσιαστικές απαν τήσεις. 

Οι σπουδαστές κατήγγειλαν  για µια ακόµα φορά την  πολιτική που δίν ει δισεκατοµ-
µύρια σε εξοπλισµούς και σε απαλλαγές σε µεγαλοεπιχ ειρηµατίες και καθηλών ει τις
δαπάν ες για την  Παιδεία και αν αν έωσαν  το ραν τεβού τους σε σύσκεψη συν τον ι-
σµού των  συλλόγων  την  επόµεν η εβδοµάδα για τη συν έχ ιση των  κιν ητοποιήσεων .

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
∆ιεκδίκησαν τις ανάγκες τους ενόψει της ίδρυσης 
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής 

ΘΘεερρµµήή  υυπποοδδοοχχήή  σσττηη  ΡΡοουυµµααννιικκήή  
ααπποοσσττοολλήή  ααππόό  ττοονν  δδήήµµοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

Θερµή υποδοχή επε-
φύλαξε στην  Ρουµανι-
κή αποστολή της αδε-

λφοποιηµένης µε τον Ασπρόπ-
υργο πόλης του Πλοϊέστι ο
δήµος Ασπροπύργου . Επίτιµος
καλεσµένος είναι ο ∆ήµαρχος
του Πλοιέστι, κ. Αντριάν Φλορίν
Ντόµπρε & η Αντιπροσωπεία
του Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου της Περιφέρειας
Πράχοβα/Prahova της
Ρουµανίας (µε έδρα το
Πλοϊέστι/Ploiesti.

Συνεχίζονται σήµερα οι συναντή-
σεις εργασίας και οι εκδηλώσεις 

Σήµερα  20 Οκτωβρίου 2017, στις
11:00, στην Αίθουσα Τελετώντου
Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου
Ασπροπύργου, θα πραγµατοποιηθεί
η Συνάντηση µε θέµα:«Αναζητώντας
Επιχειρηµατικές Συνέργειες, Επεν-
δυτικές Ευκαιρίες, Στρατηγικές Συνε-
ργασίες». Με τη συµµετοχή Αντιπρο-
σωπείας του Εµπορικού και Βιοµ-

ηχανικού Επιµελ-
ητηρίου της Περιφέρει-
ας Πράχοβα/Prahova
της Ρουµανίας (µε
έδρα το
Πλοϊέστι/Ploiesti), µε
επικεφαλής τον Πρόε-
δρό του, εκπροσώπων
Ε π ι µ ε λ η τ η ρ ί ω ν ,
Συνδέσµων, ∆ήµων,
Ακαδηµαϊκών Ιδρυµά-
των και µεγάλων Εται-
ρειών, από την Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας, που έχουν κοινά χαρακτηριστι-
κά µε τον Ασπρόπυργο και το Πλοϊέστι/Ploiesti.

Νέα Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, από τη βουλευτή Εύη Χριστοφιλοπούλου 

««ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  υυπποοββάάθθµµιισσηη  κκααιι  κκίίννδδυυννοοςς  γγιιαα  ττηη  ∆∆ηηµµόόσσιιαα  ΥΥγγεείίαα
ηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  οορρυυχχεείίοουυ  ββωωξξίίττηη  σστταα  ΓΓεερράάννεειιαα  ΌΌρρηη»»..

Επανέρχεται µε νέα
ερώτηση για το
θέµα των

ορυχείων βωξίτη στη Μεγα-
ρίδα, η βουλευτής Αττικής
Εύη Χριστοφιλοπούλου
ζητώντας από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργει-
ας κ.  Γεώργιο Σταθάκη και
την χορήγηση  εγγράφων
όπως η Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων που
έχει κατατεθεί στη ∆/νση
ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε αντι-
κείµενο την έρευνα κοιτασµάτων βωξίτη στα Μέγαρα
Αττικής.

Ακολουθεί η σχετική ερώτηση :
Θέµα: «Περιβαλλοντική υποβάθµιση και κίνδυνος για

τη ∆ηµόσια Υγεία η δηµιουργία ορυχείου βωξίτη στα
Γεράνεια Όρη»

Κύριε Υπουργέ,
µε την υπ’ αριθµόν 7890/4-8-2017 ερώτησή µας

µε θέµα «Περιβαλλοντική υποβάθµιση και κίνδυνος για
τη ∆ηµόσια Υγεία η δηµιουργία ορυχείου βωξίτη στα
Γεράνεια Όρη» σας θέσαµε πολύ συγκεκριµένα ερωτή-
µατα δίχως ωστόσο να µας απαντήσετε ουσιαστικά και
επαρκώς.

Αυτή τη στιγµή, το
αίτηµα της  εταιρείας που θα
αναλάβει το έργο της «Έρευ-
νας κοιτασµάτων βωξίτη στα
Μέγαρα Αττικής» βρίσκεται
στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Αττικής η οποία συγκεντρώνει
εισηγήσεις από αρµόδιους
φορείς προκειµένου να εγκριθ-
εί ή όχι η άδεια. Ενδεχόµενη
έγκρισή της θα επιφέρει άµεση
οικονοµική και περιβαλλοντική
υποβάθµιση, διάλυση του

πρωτογενούς τοµέα και απειλή για τη  ∆ηµόσια Υγεία.
Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη εκµεταλλεύσιµων κοιτασµά-
των βωξίτη, τότε οι ερευνητικές γεωτρήσεις θα δώσουν
τη θέση τους στα ορυχεία και τα παραπάνω προβλήµα-
τα θα πολλαπλασιαστούν. Σύσσωµοι οι κάτοικοι, οι φορ-
είς και η δηµοτική αρχή του ∆ήµου Μεγαρέων έχουν εκφ-
ράσει την έντονη διαµαρτυρία τους στη δηµιουργία
ορυχείων βωξίτη στην περιοχή και δηλώνουν αποφασι-
σµένοι να τα εµποδίσουν µε κάθε τρόπο.

Επειδή τα ορυχεία βωξίτη θα υποβαθµίσουν ακόµα
περισσότερο τη ∆ηµόσια Υγεία και το περιβάλλον της
ευρύτερης περιοχής της ∆υτικής Αττικής.

Επειδή τα Γεράνεια Όρη εκτός από πηγή φυσικού
πλούτου αποτελούν σήµα κατατεθέν της ανάπτυξης, της
οικονοµίας, της απασχόλησης και του τουρισµού της

πόλης των Μεγάρων, ερωτάσθε:

1. Σε ποιές ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προ-
κειµένου να εµποδίσετε την έτι περαιτέρω περιβαλλοντι-
κή υποβάθµιση των Μεγάρων;

2. Θα σεβαστείτε την οµόφωνη αρνητική γνωµοδο-
τική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγάρων και
συνάµα την σύσσωµη αντίθεση των κατοίκων στο
ενδεχόµενο δηµιουργίας ορυχείου βωξίτη;

Επίσης, ζητούµε να µας χορηγήσετε: 
1. Την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που

έχει κατατεθεί στη ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µε αντικείµενο την έρευνα κοιτασµά-
των βωξίτη στα Μέγαρα Αττικής.

2. Έγγραφο όπου αναγράφεται ο ακριβής αριθµός
των γεωτρήσεων καθώς και το είδος τους (υπόγειες ή
επίγειες γεωτρήσεις). 

3. Την χαρτογράφηση της περιοχής όπου θα
γίνουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις.

4. Έγγραφο µε τις  αποστάσεις των γεωτρήσεων
από την κατοικηµένη περιοχή.

5. Έγγραφο όπου αποσαφηνίζεται ο χαρακτηρι-
σµός των περιοχών που περιλαµβάνονται στην έκταση
των γεωτρήσεων (προστατευόµενες, αγροτικές, βιοµ-
ηχανικές, παραθαλάσσιες κλπ.).

Η ερωτώσα βουλευτής
Εύη Χριστοφιλοπούλου
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ΕΕππιιχχοορρήήγγηησσηη  66  εεκκααττ..  γγιιαα  ΠΠρροοννοοιιαακκάά  ΙΙδδρρύύµµαατταα  µµέέσσωω  ΠΠεερριιφφεερρεειιώώνν
Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για την επιχορήγηση 35 Προνοιακών Ιδρυµάτων (ΝΠΙ∆) σε τρείς Περιφέρειες της

χώρας (Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδος), ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, από την αναπληρώτρια
υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, προκειµένου αυτά να
καλύψουν τις λειτουργικές τους δαπάνες.

Σύµφωνα µε το υπουργείο, τις προηγούµενες ηµέρες είχε υπογραφεί η επιχορήγηση 63 ακόµη Προνοιακών Ιδρ-
υµάτων στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος.

Το συνολικό ύψος της δαπάνης είναι 6.038.645 ευρώ  και κατανέµεται ως εξής:

1.  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,  5 ιδρύµατα, 31.300 ευρώ.

2.  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  21 ιδρύµατα,
1.142.204 ευρώ

3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, 9 ιδρύµατα, 70.000 ευρώ.   

4. Περιφέρεια Αττικής, 48 ιδρύµατα, 4.125.141 ευρώ.

5.  Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος, 15 ιδρύµατα, 670.000 ευρώ.

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

Ο Σύλλογος Θεσσαλών
Φυλής «Ο Ρήγας Φεραίος, 
έδωσε το "παρών" στην  
"6η Έκθεση Πολιτισµού"
της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής

Ο
Σύλλογος Θεσσαλών Φυλής «Ο Ρήγας
Φεραίος, έδωσε το "παρών" στην εκδή-
λωση της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτι-

κής Αττικής "6η Έκθεση Πολιτισµού" που είχε
σαν θέµα τη γαστρονοµία, παρουσιάζοντας το θεσ-
σαλικό έθιµο "Γουρνουχαρά". 

Ο κόσµος που παρευρέθηκε στο κλειστό
γυµναστήριο, είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί σ’
ένα ταξίδι στο παρελθόν και να αντιληφθεί όσο
αυτό ήταν εφικτό το πώς περνούσαν οι άνθρωποι
εκείνα τα χρόνια παρά τις δυσκολίες που αντι-
µετώπιζαν στην καθηµερινότητά τους.

Με οδηγό τις δύο δασκάλες των χορευτικών
τµηµάτων, κ.κ. ∆έσποινα Γερµόλα και Άννα
Κούβαρη, ο στόχος επετεύχθη και οι χορευτές
προσπάθησαν να γίνουν οι κατάλληλοι συνο-
δοιπόροι σε αυτό το ταξίδι. 

Με κέφι, λεβεντιά και εκφραστικότητα ενθουσία-
σαν τον κόσµο, που τους το ανταπέδωσε µε το
πολύ ζεστό χειροκρότηµα που εισέπραξαν µετά
το πέρας της παρουσίασης.

Ο Σύλλογος, θα συνεχίσει µε το ανθρώπινο
δυναµικό και το κύρος που διαθέτει να δηµιουρ-
γεί τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι πολιτιστικές
αξίες, τα έθιµα και οι παραδόσεις να παραµείνουν
αναλλοίωτα στο πέρασµα των χρόνων και να µένο-
υµε προσηλωµένοι στην ιστορία µας. 

ΚΚΕΕ∆∆ΕΕ::  ΣΣυυννάάννττηησσηη  µµεε  ΣΣκκοουυρρλλέέττηη  κκααιι  ΣΣππίίρρττζζηη  γγιιαα  ττιιςς
δδηηµµόόσσιιεεςς  σσυυµµββάάσσεειιςς  έέρργγωωνν
ΑΑννττιιππρροοσσωωππεείίαα  ττηηςς  ΚΚΕΕ∆∆ΕΕ  µµεε  εεππιικκεεφφααλλήήςς  ττοο  ΠΠρρόόεεδδρρόό  ττηηςς  ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληη  εείίχχεε    σσυυννάάννττηησσηη
ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  σσττιιςς  1122::3300    µµεε  ττοονν  ΥΥπποουυρργγόό  ΥΥπποοδδοοµµώώνν,,  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  κκααιι  ∆∆ιικκττύύωωνν  ΧΧ..  ΣΣππίίρρττ--
ζζηη  κκααιι  ττοονν  ΥΥπποουυρργγόό  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  ΠΠ..  ΣΣκκοουυρρλλέέττηη..
ΣΣττηη  εεππίίκκεεννττρροο  ττηηςς  σσυυννάάννττηησσηηςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττηηςς  ΚΚΕΕ∆∆ΕΕ,,    ββρρέέθθηηκκεε  ηη  ττρροο--
πποοπποοίίηησσηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ννόόµµοουυ  ττοουυ  ΝΝ..44441122//22001166  πποουυ  ααφφοορροούύνν  σσττιιςς  ∆∆ηηµµόόσσιιεεςς
ΣΣυυµµββάάσσεειιςς  ΈΈρργγωωνν,,  ΠΠρροοµµηηθθεειιώώνν,,  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ΜΜεελλεεττώώνν..
ΗΗ  ΚΚΕΕ∆∆ΕΕ  σσηηµµεειιώώννεειι  όόττιι  ζζηηττάά  ττηηνν  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  σσχχεεττιικκοούύ  θθεεσσµµιικκοούύ  ππλλααιισσίίοουυ  ««ππρροο--
κκεειιµµέέννοουυ  νναα  δδοοθθεείί  ννοοµµιικκάά  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  σσττοουυςς  ∆∆ήήµµοουυςς  πποουυ  δδεενν  µµπποορροούύνν  νναα  σσυυγγκκρροοττήή--
σσοουυνν  εεππιιττρροοππέέςς  δδηηµµοοππρραασσιιώώνν  ααππόό  ττεεχχννιικκοούύςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς,,  νναα  δδηηµµοοππρρααττοούύνν  τταα  έέρργγαα
ττοουυςς  µµεε  εεππιιττρροοππέέςς  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  θθαα  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  υυππάάλλλληηλλοοιι  µµηη  ττεεχχννιικκώώνν  εειιδδιικκοοττήήττωωνν
κκλλάάδδωωνν  ΠΠΕΕ,,  ΤΤΕΕ  ήή  ∆∆ΕΕ..
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Πέµπτη 9 Νοεµβρίου 2017

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10:00 – 10:45    Καλωσόρισµα: ∆ηµάρχου Ελευσίνας,
κου Γιώργου Τσουκαλά Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττι-
κής, κου Γιάννη Βασιλείου

Χαιρετισµοί:Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Ελευσίνας, κα Μαρία Βασιλείου

∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Ελευσίνας,
κος Ιωάννης Βραχάλης

∆ιευθύντρια Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλά-
σεων Υ.Π.ΕΝ. , κα Μαρία Πέππα

10:45- 11: 00    Σόνια Σούµπερτ, Αρχιτέκτων Μηχα-
νικός, Προϊσταµένη  Τµήµατος Μελετών Αστικής Ανα-
ζωογόνησης & Αναπλάσεων,   ∆ιεύθυνση Μελετών και
Έργων Αστικών Αναπλάσεων Υ.Π.ΕΝ.

11: 00 – 11:15    Καλλιόπη Παπαγγελή, Αρχαιολόγος
Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής, Πειραιώς και
Νήσων   ΥΠΠΟΑ

11:15 – 11:30   Καλλιόπη Κατσικαβέλη, Αρχιτέκτων
Μηχανικός,   ∆ιεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης
Νεότερων και  Συγχρόνων Μνηµείων ΥΠ.ΠΟ.Α

11:30 – 11:45   Ευαγγελία Μικράκη, Αρχιτέκτων Μηχα-
νικός  Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Χωρικού
Σχεδιασµού Περιφέρειας Αττικής

11:45 – 12:00          Αλεξάνδρα Μυτιληναίου, Αρχιτέκ-
των Μηχανικός ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου
Ελευσίνας,  Τµήµα Μελετών

12:00 – 12:30        Σόνια Σούµπερτ, Αρχιτέκτων  Μηχα-
νικός

Παρουσίαση Χαρτών, συµπερασµάτων από την Α’
φάση της µελέτης, βασικών αξόνων για τη διαµόρφωση
προτάσεων στη Β’ φάση  και χρηµατοδοτικού πλαισίου
µελετών και έργων.

12:30 – 13:15    ∆ιάλειµµα -   Ελαφρύ Γεύµα

13:15 – 14:30     Στρογγυλό Τραπέζι
Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τοποθετήσεις – συζήτ-

ηση –   ερωτήσεις από τους/τις συµµετέχοντες/σες πάνω
στην παρουσίαση της µελέτης.

14:30     Συµπεράσµατα – Κλείσιµο Ηµερίδας

ΕΕννττοοππίίσσθθηηκκεε  όόχχηηµµαα  
µµεε  µµεεγγάάλληη  πποοσσόόττηητταα  
ππρροοϊϊόόννττωωνν""µµααϊϊµµοούύ""  

Συνελήφθησαν,
πρωινές ώρες
της 18-10-2017
στο Αιγάλεω,
από αστυνοµι-
κούς του Αστυνο-
µικού Τµήµατος
∆ η µ ο τ ι κ ο ύ
Θεάτρου, έξι
Έλληνες, ηλικίας
από 37 έως 56
ετών, για κατοχή
και διακίνηση
α πο µ ι µ η τ ι κώ ν
προϊόντων.

Σε βάρος τους σχηµατίσθηκε ποινική δικογραφία για
παράβαση των νόµων περί ρύθµιση της αγοράς, περί
σηµάτων και περί αθέµιτου ανταγωνισµού.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληρο-
φοριών, εντοπίστηκε ρυµουλκούµενο όχηµα, έµφορτο
µε 13.000 ενδύµατα, 1.380 υποδήµατα και 925 τσάντες,
τα οποία έφεραν λογότυπα επώνυµων εταιρειών.

Έπειτα από εκτίµηση ειδικού πραγµατογνώµονα, ο
οποίος αποφάνθηκε για την µη γνησιότητα των προϊόν-
των, τα προαναφερόµενα κατασχέθηκαν και στη
συνέχεια καταστράφηκαν.

Το περιουσιακό όφελος από την πώληση των αποµιµ-
ητικών προϊόντων, εκτιµάται ότι υπερβαίνει το ποσό των
300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών.

ΒΒρρααδδυυννόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  ααππόό  οοµµάάδδαα  ττηηςς  ∆∆ΙΙΑΑΣΣ  
σσττοο  22οο  ΛΛύύκκεειιοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ

ΛΛίίγγοο  µµεεττάά  ττηηςς  2222::3300  ττοο  ββρράάδδυυ  ττηηςς  ΤΤεεττάάρρττηηςς  οοµµάάδδαα
∆∆ΙΙΑΑΣΣ  εειισσέέββααλλεε  σσττοο  22οο  ΛΛύύκκεειιοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ππρροοκκεειι--
µµέέννοουυ  νναα  δδιιααππιισσττώώσσεειι  ττοονν  λλόόγγοο    ππααρροουυσσίίααςς  οορριι--
σσµµέέννωωνν  ννέέωωνν  µµέέσσαα  σσττοο  ΛΛύύκκεειιοο..
ΟΟιι  αασσττυυννοοµµιικκοοίί  όότταανν  ππλληησσίίαασσαανν  ααππλλώώςς  δδιιααππίίσσττωω--
σσαανν  όόττιι  ηη  ππααρρέέαα  εείίχχεε  ααρράάξξεειι  κκααιι  έέττρρωωγγεε..    
ΣΣττοο  χχώώρροο  έέφφτταασσαανν  µµεεττάά  ααππόό  λλίίγγοο  ααφφοούύ  εεννηηµµεε--
ρρώώθθηηκκαανν  οο  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  ΜΜιιχχάάλληηςς  ΣΣεελλέέ--
κκοοςς  κκααιι  οο  ααννττιιδδήήµµααρρχχοοςς  ΝΝίίκκοοςς  ΚΚααρρααγγιιάάννννηηςς..  ΌΌλλοοιι
µµααζζίί  ααπποοχχώώρρηησσαανν  ααππόό  ττοονν  χχώώρροο,,  χχωωρρίίςς  νναα  δδηηµµιιοο--
υυρργγηηθθεείί  κκααννέένναα  ππρρόόββλληηµµαα  ..

ΣΣΤΤΙΙΣΣ  99  ΝΝΟΟΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΗΗ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  
Παρουσίαση της «Μελέτης ενοποίησης και ανάδειξης αρχαιολογικών

χώρων και µνηµείων, µε στοιχεία αστικής ανάπλασης» Α’ Φάση



ΟΟ  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόόςς  ΕΕξξωωρρααϊϊσσττιικκόόςς
ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ∆∆ρροοσσοούύπποολληηςς  
σσυυσσττήήννεειι  θθεεααττρριικκήή  οοµµάάδδαα

Ο Πολιτιστικός Εξωραϊ-
στικός Περιβαλλοντικός
Σύλλογος ∆ροσούπολης
συστήνει θεατρική οµάδα
(υπεύθυνοι: Γιάννης Τρι-
βέλλας- Κατερίνα Ματρα-
κούκα) µε στόχο το ανέβα-
σµα θεατρικής παράστασης.

Όσοι θέλουν να γίνουν µέρος της µπορούν να
δηλώσουν συµµετοχή στα γραφεία του Συλλόγου (Γρε-
βενών 16, Άνω Λιόσια) από ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή
(ώρες 19.00-21.00). Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν τη
Τετάρτη 18/10/2017 και θα διαρκέσουν µέχρι το τέλος
του µηνός.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6983304550

ΓΓιιαα  ττοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
ΜΜιιχχάάλληηςς  ΖΖοουυρρίίδδηηςς

Η
γιορτή του ταεκβοντό, το 8ο
Αγωνιστικό Φεστιβάλ Ευ
Αγωνίζεσθαι Kim e Liu, έριξε

αυλαία την Κυριακή στο Ολυµπιακό Κέν-
τρο Άνω Λιοσίων, κερδίζοντας για ακόµη
µία φορά τις εντυπώσεις για την άψογη
διοργάνωση του.

Περισσότεροι από 1440 αθλητές, οι
αυριανοί πρωταθλητές του Ολυµπιακού
Ταεκβοντό, συµµετείχαν στο Αγωνιστικό
Φεστιβάλ, το οποίο για ακόµη µία χρονιά
πρόσφερε εξαιρετικό θέαµα και συγκινή-

σεις. Θυµίζουµε πως τον
Φεβρουάριο του 2014 έκανε
την πρώτη του δειλή παρου-
σία στα ελληνικά αγωνιστικά
δρώµενα του ταεκβοντό.
Σήµερα, σχεδόν 3,5 χρόνια
µετά, έχει µετατραπεί σε µια
αληθινή γιορτή του αθλήµα-

τος που συγκεντρώνει περισσότερα από
1500 παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών, από
περίπου 200 σωµατεία της Ελλάδος.

Πρώτος σύλλογος στη γενική κατάταξη
αναδείχθηκε ο Αντίµαχος, ενώ στην
δεύτερη θέση ισοβάθµησαν Ολυµπιακός
Νίκαιας και ∆ύναµη Κορυδαλλού. Στην
τρίτη θέση βρέθηκε η Αττική ∆ύναµη.

Οι τρεις πρώτοι στις επιµέρους κατηγο-
ρίες ήταν οι εξής:

Παίδων-Κορασίδων Έγχρωµες Ζώνες
2006

1. ΑΣ Περιστερίου
2. ΑΣ Κορινθίας
3. ΑΣ Άτλας Καλύµνου
Παίδων-Κορασίδων Μαύρες Ζώνες

2006
1. Αστέρας Λουτρακίου
2. Ολυµπιακός Νίκαιας
3. ΑΚ Νίκαιας Κέντρο ∆υναµικών Αθλ-

ηµάτων
3. ΑΣ ∆ηµ. Υψηλάντης
Παίδων-Κορασίδων Έγχρωµες Ζώνες

2007
1. ΑΣ ∆ύναµη Κορυδαλλού
2. ΑΣ Αίαντας Αγίου ∆ηµητρίου
3. ΑΣ Αττική ∆ύναµη
Παίδων-Κορασίδων Μαύρες Ζώνες

2007

1. ΑΣ Ολυµπιακός Νίκαιας
2. ΑΣ Άτρωτος Καµατερού
3. ΑΣ Εθνικός 2005
Παίδων-Κορασίδων Έγχρωµες Ζώνες

2008
1. ΑΣ Αντίµαχος
2. ΑΣ Εθνικός 1995
3. ΑΚ Νίκαιας Κέντρο ∆υναµικών Αθλ-

ηµάτων
Παίδων-Κορασίδων Έγχρωµες Ζώνες

2009
1. ΑΣ Αντίµαχος
2. ΑΣ Αίαντας Αγίου ∆ηµητρίου
3. ΑΣ ∆ύναµη Κορυδαλλού
Παίδων-Κορασίδων Έγχρωµες Ζώνες

2010-11
1. ΑΣ Αντίµαχος
2. ΑΣ Εθνικός 95
3. ΑΣ Αττική ∆ύναµη

Η
µερίδα για
θ έ µ α τ α
Υγείας και

Ασφάλειας στην
εργασία πραγµατο-
ποίησε ο ∆ήµος Ιλίου,
σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, την
Τρίτη 17 Οκτωβρίου
2017, στο πλαίσιο της
Π α ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς
Εκστρατείας «Ασφα-
λείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας».

Την ηµερίδα παρακολούθησαν τµηµατικά οι εργαζόµε-
νοι του ∆ήµου Ιλίου, µε σκοπό να διασφαλιστεί η οµαλή
και η απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του.

Όπως δήλωσε ο
∆ήµαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος:

«Η ενηµέρωση
είναι ένας σηµαν-
τικός παράγοντας
στον τοµέα της
πρόληψης. Η
γνώση των κιν-
δύνων στην
εργασία, αποτελεί
α π α ρ α ί τ η τ η
προϋπόθεση για
την προστασία της
υγείας και της

ζωής των εργαζοµένων. Η άγνοια κινδύνου µπορεί να
αποδειχθεί µοιραία. Για άλλη µια φορά, η πρόληψη απο-
δεικνύεται ο καλύτερος σύµµαχος και κατά τη διάρκεια
άσκησης των καθηκόντων µας.»

6-θριάσιο Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

ΕΕννθθοουυσσίίαασσεε  οο  ««∆∆όόνν  ΚΚααµµίίλλοο»»  σσττοο  ∆∆ααφφννίί!!ΕΕννθθοουυσσίίαασσεε  οο  ««∆∆όόνν  ΚΚααµµίίλλοο»»  σσττοο  ∆∆ααφφννίί!!

Τ
ον  «∆ον  Καµίλο», το αριστούργηµα του Σωτήρη Πατατζή, αν έβασε το θεατρικό εργαστήρι της Νέας Σµύρν ης στο
∆αφν ί, µια πρωτοβουλία του Εξωραϊστικού Συλλόγου ∆αφν ίου και του ∆ήµου Χαϊδαρίου.Στην  κατάµεστη αίθουσα
του 6ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου, οι ηθοποιοί έδωσαν  ρεσιτάλ ερµην είας στο σπουδαίο κωµικό έργο, συν επαίρν ον -

τας τους θεατές. Οι κάτοικοι του ∆αφν ίου που γέµισαν  ασφυκτικά το αµφιθέατρο αγκάλιασαν  µε θέρµη τη θεατρική παρά-
σταση και καταχ ειροκρότησαν  τους συν τελεστές της παράστασης.

Το πιο σπουδαίο είν αι ότι σε µια συν οικία που για χ ρόν ια είχ αν  ν α πραγµατοποιηθούν  εκδηλώσεις, πλέον  έχ ει αποκ-
τήσει το δικό της κέν τρο πολιτισµού, τη Στέγη Πολιτισµού ∆αφν ίου, που λειτούργησε πριν  εν άµιση χ ρόν ο και αποτε-
λεί σηµείο αν αφοράς για τους κατοίκους της περιοχ ής, καθώς και το αµφιθέατρο του 6ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου.

Με αρκετές εκδηλώσεις µέχ ρις στιγµής και άλλες ν α προγραµµατίζον ται για χ ειµών α οι κάτοικοι του ∆αφν ίου θα έχ ουν
τη δυν ατότητα ν α παρακολουθήσουν  και ν α συµµετέχ ουν  σε διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες. Στα άµεσα σχ έδια
είν αι και η λειτουργία πολιτιστικών  τµηµάτων  στη Στέγη Πολιτισµού ∆αφν ίου.

∆ήµος Ιλίου: Ηµερίδα για θέµατα Υγείας &  Ασφάλειας στην Εργασία 

Στο Ολυµπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων η διοργάνωση 
ΣΣοούύππεερρ  θθέέααµµαα  κκααιι  σσττοο  88οο  ΑΑγγωωννιισσττιικκόό  
ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΕΕυυ  ΑΑγγωωννίίζζεεσσθθααιι  ««KKiimm  ee  LLiiuu»»
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ΟΑντιπεριφερειάρχης του
∆υτικού Τοµέα Αθηνών κ.
Σπύρος Τζόκας, επισκέφτ-

ηκε έργα που είτε έχουν ολοκληρ-
ωθεί, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη,
στους Αγίους Αναργύρους - Καµα-
τερό και χρηµατοδοτούνται από την
Περιφέρεια Αττικής.
Συγκεκριµένα, επισκέφτηκε µε το
∆ήµαρχο κ. Νίκο Σαράντη και
υπηρεσιακούς παράγοντες, τόσο
της Περιφέρειας όσο και του
∆ήµου, τις εγκαταστάσεις του
∆ηµοτικού Αθλητικού Κέντρου
(περιλαµβάνει κλειστό γήπεδο
καλαθοσφαίρισης- χόκεϋ, καθώς
και γυµναστήριο µε όργανα άθλ-
ησης), το οποίο και έχει ολοκληρ-
ωθεί, το Κέντρο Κοινωνικών – Προνοιακών Υπο-
δοµών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοι-
ας, καθώς και το βρεφονηπιακό σταθµό στο Ο.Τ
1008 Α στο Καµατερό.  
Ο Αντιπεριφερειάρχης, µετά τις παραπάνω επισ-
κέψεις και από τη συζήτηση που είχε µε τον κ.
Σαράντη για την πορεία των υπολοίπων έργων
που υλοποιούνται στο ∆ήµο και χρηµατοδοτεί η

Περιφέρεια Αττικής, εξέφρασε την ικανοποίησή
του για την πορεία του συνόλου των έργων, και
για τον προγραµµατισµό των υπολοίπων.
Τέλος, εξέφρασε για µια ακόµη φορά την πρόθε-
σή του να ενταχθούν άµεσα οι ώριµες µελέτες του
∆ήµου που αφορούν σε έργα υποδοµής και θα
βελτιώσουν την καθηµερινότητα των πολιτών, στο
τεχνικό πρόγραµµα της Περιφέρειας Αττικής. 

Προσλήψεις 49 ατόµων στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο “Αττικόν”

To Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο “Αττικόν” ανακοινώνει την πρόσληψη,
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 49 ατόµων, για τη
φύλαξη του Π.Γ.Ν. “Αττικόν” που εδρεύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττικής, στα πλαίσια

της αντιµετώπισης απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων.
3 ∆Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
46 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτ-

ηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή,
είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Π.Γ.Ν. “Αττικόν”,
Ρίµινι 1 – ΤΚ 124 62 – Χαϊδάρι, απευθύνοντας την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµε-
ροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφιών.
Σηµειώνεται ότι δεύτερη τετράωρη στάση εργασίας πραµατοποίησαν την Τρίτη από τις 8 το πρωί έως τις 12 το
µεσηµέρι,  γιατροί και  εργαζόµενοι στο «Αττικόν» αντιδρώντας στο νέο πολιτικό σύστηµα ψυχιατρικής εφηµερίας
του λεκανοπεδίου που τέθηκε σε εφαρµογή στις αρχές Οκτωβρίου.
Οι εργαζόµενοι επαναλαµβάνουν ότι πληρούνται καν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις που αφορούν την πρόσληψη
µόνιµων εξειδικευµένων νοσηλευτών και τις κατάλληλες υποδοµές νοσηλείας. 

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

ΕΕννιισσχχυυττιικκήή  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  22001177::  
Ξεκινά το φετινό πρόγραµµα

Ξεκινά µε έξι µαθήµατα το φετινό πρόγραµµα
ενισχυτικής διδασκαλίας στα γυµνάσια της
χώρας, µε την υπογραφή των σχετικών αποφά-

σεων απο το υπουργείο Παιδείας.
Η ενισχυτική διδασκαλία θα γίνεται στα µαθήµατα Νεο-

ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα και Γραµµατεία, Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία,
Αγγλικά.

Σε αυτήν, θα συµµετέχουν οι µαθητές όλων των τάξεων
του γυµνασίου που υστερούν στα µαθήµατα αυτά.

Το ωρολόγιο πρόγραµµα της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας
καθορίστηκε απο το υπουργείο Παιδείας ως εξής:

– Για την πρώτη τάξη Γυµνασίου: τρεις ώρες Νεοελ-
ληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, δύο ώρες Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, τρεις ώρες Μαθηµατι-
κά, µία ώρα Φυσική και δύο ώρες Αγγλικά. Σύνολο έντεκα
ώρες.

– Για την δεύτερη τάξη Γυµνασίου: τρεις ώρες Νεοελ-
ληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, δύο ώρες Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, τρεις ώρες Μαθηµατι-
κά, µία ώρα Φυσική, µία ώρα Χηµεία και δύο ώρες Αγγλι-
κά. Σύνολο δώδεκα ώρες.

– Για την τρίτη τάξη Γυµνασίου: τρεις ώρες Νεοελληνική
Γλώσσα και Γραµµατεία, δύο ώρες Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα και Γραµµατεία, τρεις ώρες Μαθηµατικά, µία ώρα
Φυσική, µία ώρα Χηµεία και δύο ώρες Αγγλικά. Σύνολο
δώδεκα ώρες.Κατ’ εξαίρεση, το ωρολόγιο πρόγραµµα της
ενισχυτικής διδασκαλίας που υλοποιείται στα Σχολικά
Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν
εντός των Ειδικών Καταστηµάτων Κράτησης Νέων, µπο-
ρεί λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών, να τροποποιείται µε
απόφαση του διευθυντή της σχολικής µονάδας.

Κριτήριο για την συµµετοχή των µαθητών στα τµήµατα
ενισχυτικής διδασκαλίας, µετά από σχετική ενηµέρωση
και αίτηση των γονέων και κηδεµόνων, αποτελεί η
επίδοση του κάθε µαθητή στο αντίστοιχο µάθηµα.

Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου, στο οποίο φοι-
τούν οι µαθητές για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση
συµµετοχής στο πρόγραµµα, προτείνει µε απόφασή του
ποιοί έχουν ανάγκη της ενισχυτικής διδασκαλίας.

ΈΈρργγαα  ππννοοήήςς  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΑΑγγίίωωνν  ΑΑννααρργγύύρρωωνν  --  ΚΚααµµααττεερροούύ
µµεε  ττηη  σσυυµµββοολλήή  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΑΑττττιικκήήςς  
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Το σχέδιο της Ν.∆. για την ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας µέσω της προσέλκυσης επενδύσεων
παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις

Βρυξέλλες µε επτά Ευρωπαίους επιτρόπους του Ευρω-
παϊκού Λαϊκού Κόµµατος (ΕΛΚ), ενώ εξίσου σηµαντική
χαρακτηρίζεται και η συνάντησή του µε τον  πρόεδρο
της Κοµισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. 
Ο πρόεδρος της Ν.∆. είχε προχθες γεύµα εργασίας στις
Βρυξέλλες µε τον αντιπρόεδρο της Κοµισιόν Γιούρκι
Κατάινεν και άλλους έξι Ευρωπαίους επιτρόπους του
ΕΛΚ στους οποίους παρουσίασε το σχέδιό του για την
Ελλάδα του µέλλοντος. 
«Μίλησα για τις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που χρειά-
ζεται η πατρίδα µας», ανέφερε µετά το γεύµα ο κ.
Μητσοτάκης και διευκρίνισε ότι όταν µιλάει για µεταρρ-
υθµίσεις εννοεί πρωτίστως τις επενδύσεις που θα
δηµιουργήσουν «πολλές και καλύτερες δουλειές», «τη
σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας» και
«το πώς το ∆ηµόσιο θα γίνει πιο αποτελεσµατικό προς
όφελος των πολιτών». 
Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράµµισε ότι από τις
συνοµιλίες του µε τον κ. Κατάινεν και τους άλλους επι-
τρόπους διαπιστώθηκε ότι το σχέδιο της Ν.∆. συµπίπτει

µε τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Θερµή υποδοχή

Σύµφωνα µε πληροφορίες από τη Ν.∆., οι επίτροποι
του ΕΛΚ υποδέχθηκαν θερµά τον κ. Μητσοτάκη στο
γεύµα εργασίας που πραγµατοποιήθηκε έπειτα από
πρωτοβουλία του Έλληνα επιτρόπου ∆ηµήτρη Αβραµό-
πουλου.
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράµµισε στους συνοµιλητές του

την ελληνική ιδιοκτησία του προγράµµατος µεταρρ-
υθµίσεων που έχει εκπονήσει. Τους κατέστησε, µάλι-
στα, σαφές ότι µεταρρυθµίσεις που προτείνει η Ν.∆. δεν
σηµαίνουν ούτε απολύσεις, ούτε αυξήσεις φόρων.   
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επίτροποι υπο-

δέχτηκαν τον κ. Μητσοτάκη ως τον πολιτικό που θα
κερδίσει τις εκλογές και αυτόν που έχει κερδίσει την
εµπιστοσύνη των πολιτών χωρίς να δίνει υποσχέσεις
που δεν µπορεί να εκπληρώσει.
Πέραν του αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Κατάινεν,

που κατέχει το χαρτοφυλάκιο για την Εργασία, την Ανά-
πτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, στο
γεύµα εργασίας συµµετείχαν και οι εξής επίτροποι: ο
Έλληνας επίτροπος ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος (επίτρο-
πος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων), ο
Κύπριος επίτροπος Χρήστος Στυλιανίδης (επίτροπος
για ζητήµατα Ανθρωπιστικής Βοήθειας και ∆ιαχείρισης
Κρίσεων), ο Γερµανός Γκούντερ Έτινγκερ (επίτροπος 

Προϋπολογισµού και Ανθρωπίνων Πόρων), ο Ιρλανδός
Φιλ Χόγκαν (επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανά-
πτυξης), ο Πορτογάλος Κάρλος Μοέδας (επίτροπος
Έρευνας, Επιστηµών και Καινοτοµίας) και η Βουλγάρα
Μαρίγια Γκάµπριελ (επίτροπος Ψηφιακών Τεχνολο-
γιών).
Εχθές  ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε  µε τον πρόεδρο
της Κοµισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ενώ είχε προηγηθεί
συνάντηση µε  την επίτροπο Μεταφορών Βιολέτα
Μπουλτς και µε τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Βλάν-
τις Ντοµπρόβσκις. 

Σχέδιο προσέλκυσης επενδύσεων παρουσίασε 
στις Βρυξέλλες ο Κυρ. Μητσοτάκης

Επαφές µε  µε τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βλάντις Ντοµπρόβσκις
και  τον πρόεδρο της Κοµισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, 



Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 θριάσιο-9

Σ
ήµερα  καταβάλλονται τα
οικογενειακά επιδόµατα Γ'
τριµήνου 2017 στους δικαι-

ούχους που υπέβαλαν αιτήσεις
Α21, µέχρι 1η Οκτωβρίου, οι
οποίες έχουν ελεγχθεί και πληρ-
ούν τις προϋποθέσεις, σύµφωνα
µε σχετική ανακοίνωση της
διοίκησης του ΟΓΑ. Την ίδια ηµερ-
οµηνία πληρώνονται εκκρεµείς
αιτήσεις παλαιότερων ετών.

Αυτή η πληρωµή αφορά συνολικά
730.000 δικαιούχους και η δαπάνη
ανέρχεται στα 199,5 εκατοµµύρια
ευρώ. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη
Γ' δόση σε πλήθος δικαιούχων
που έχει καταβληθεί από το 2013, όταν άρχισαν να πληρώνονται τα νέα οικο-
γενειακά επιδόµατα.

Ειδικότερα, το Ενιαίο Επίδοµα Στήριξης Τέκνων και το Ειδικό Επίδοµα
Τρίτεκνων-Πολύτεκνων Οικογενειών θα εισπράξουν, στο πλαίσιο της πληρω-
µής Γ' τριµήνου, 730.000 οικογένειες δικαιούχων έναντι 716.975 το 2016.

Από την προηγούµενη πληρωµή της Β' δόσης 2017, ο ΟΓΑ επεξεργάστηκε
επιπλέον 170.000 αιτήσεις. 
Επίσης, ο Οργανισµός έχει ήδη εκκαθαρίσει και, συνολικά, πληρώσει φέτος

περισσότερες από 70.000 εκκρεµείς αιτήσεις. 
Πρόκειται για αιτήσεις, κυρίως, του 2016 και του 2015, αλλά και παλαιότερες,

για τις οποίες οι δικαιούχοι δεν είχαν προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογ-

ητικά ή αυτά που είχαν προσκοµίσει, ήταν
ελλιπή.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση
του ΟΓΑ, οι υπηρεσίες εργάζονται εντατι-
κά, οι έλεγχοι και οι ηλεκτρονικές διαστα-
υρώσεις συνεχίζονται, οι δικαιούχοι
ενηµερώνονται για την ανάγκη προσκόµι-
σης τυχόν συµπληρωµατικών δικαιολογ-
ητικών, ώστε να προχωρήσει περαιτέρω
η εκκαθάριση εκκρεµών αιτήσεων ταυ-
τόχρονα µε την επεξεργασία των Α21 που
υποβλήθηκαν, µετά την 1η Οκτωβρίου
2017 και θα υποβάλλονται τους επόµενο-
υς µήνες.

Για όσες αιτήσεις συνεχίζεται ο έλεγχος
-λόγω και ελλιπών δικαιολογητικών- και για όσες υποβλήθηκαν ή θα υποβ-
ληθούν από 1η Οκτωβρίου 2017 και µετά, η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί µε
τη δόση του ∆' τριµήνου.

Υπενθυµίζεται πως, για το έτος 2017, οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλουν
αιτήσεις Α21 στην ΑΑ∆Ε (σύστηµα taxis), µέχρι και 15 Ιανουαρίου 2018.

Ο ΟΓΑ θα ειδοποιήσει µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο όσους πρέπει να προσ-
κοµίσουν συµπληρωµατικά δικαιολογητικά, αλλά, ταυτόχρονα, καλεί όλους
τους ενδιαφερόµενους να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του www.oga.gr πεδίο
«Πληροφορίες Αιτήσεων Οικογενειακών Επιδοµάτων»,προκειµένου να ενηµε-
ρωθούν σχετικά.

ΣΣήήµµεερραα  ηη  ππλληηρρωωµµήή  ττωωνν  οοιικκοογγεεννεειιαακκώώνν  εεππιιδδοοµµάάττωωνν  ΓΓ΄́  ττρριιµµήήννοουυ
Πρόκειται για τη µεγαλύτερη Γ' δόση σε πλήθος δικαιούχων που έχει καταβληθεί από το 2013, 
όταν άρχισαν να πληρώνονται τα νέα οικογενειακά επιδόµατα.
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Ευρύτερες διαστάσεις έχει πάρει 
το θέµα των ρευµατοκλοπών- 800.000

ελέγχους κάνει ετησίως ο ∆Ε∆∆ΗΕ

Ευρύτερες διαστάσεις έχει προσλάβει το φαινό-
µενο των ρευµατοκλοπών το κόστος των
οποίων µόνο σε κλαπείσα ενέργεια ανέρχεται

σε 80 εκατ. ευρώ ετησίως.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε ο ∆Ε∆∆ΗΕ, δια-

ψεύδοντας δηµοσιεύµατα σύµφωνα  µε τα οποία εγκα-
λείται από τη ∆ΕΗ για πληµµελείς ελέγχους, σχεδόν
δεκαπλασιάστηκαν οι µηνύσεις που υπέβαλε για υποθ-
έσεις εντοπισµένων ρευµατοκλοπών που έφτασαν στο
ακροατήριο.

Ειδικότερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι υποθέσεις
εντοπισµένων ρευµατοκλοπών που κατέληξαν σε δικα-
στήριο έφτασαν από 324 το 2015,  στις 2.971 από τις
αρχές του έτους µέχρι σήµερα.

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιµα µέσα
για την καταπολέµηση του φαινοµένου και τον εντοπι-
σµό των παραβατών, ενώ η αποτελεσµατικότητα των
ενεργειών και δράσεων της Εταιρίας αντανακλάται ενα-
ργώς στα στοιχεία του πλήθους των κατ’ έτος εντοπι-
σµένων ρευµατοκλοπών, που παρουσιάζουν ραγδαία
αύξηση.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, κατά τη διάρκεια της περ-
ασµένης χρονιάς, το σύνολο των ρευµατοκλοπών που
εντοπίσθηκαν, ανήλθε στις 11.528 περιπτώσεις, σε
επίπεδα δηλαδή σχεδόν διπλάσια έναντι του 2014,
οπότε είχε διαµορφωθεί στις 6.650 περιπτώσεις.

Η πολύ µεγάλη,  αύξηση αυτή απορρέει ευθέως από
το γεγονός ότι το ζήτηµα των ρευµατοκλοπών συνιστά
πρώτη προτεραιότητα για τον ∆Ε∆∆ΗΕ, που δροµολόγ-
ησε και συστηµατοποίησε σειρά ενεργειών και δρά-
σεων, µε κυριότερη την εντατικοποίηση των ελέγχων
(περίπου 800.000 έλεγχοι ετησίως, τόσο στοχευµένοι,
όσο και στο πλαίσιο άλλων εργασιών), που απέφεραν
το αποτέλεσµα του διπλασιασµού των εντοπισµών,
αναφέρει ο ∆Ε∆∆ΗΕ.

Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι ο ∆Ε∆∆ΗΕ έχει συµβά-
λει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην εκπόνηση του
νέου, σύγχρονου και αυστηρότερου πλαισίου αντι-
µετώπισης των ρευµατοκλοπών, το οποίο πρόσφατα
εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ και αναµένεται να συµβάλει δρα-
στικά στην ανάσχεση του φαινοµένου της ρευµατοκλο-
πής.

Σχετικά µε το θέµα του κόστους της ενέργειας από
ρευµατοκλοπές, ο ∆Ε∆∆ΗΕ, µε βάση τα επίσηµα
στοιχεία των µη τεχνικών απωλειών του ∆ικτύου, τα
οποία είναι εγκεκριµένα από την αρµόδια Ρυθµιστική
Αρχή (ΡΑΕ), διευκρινίζει ότι το κόστος της κλαπείσας
ενέργειας υπολογίζεται σε περίπου 80 εκ. ευρώ ετησίως
και όχι σε 250 εκ. ευρώ, όπως αναφέρεται σε πρόσφα-
τα δηµοσιεύµατα, πολλώ δε µάλλον σε 500 εκ. ευρώ,
σύµφωνα µε αντίστοιχα δηµοσιεύµατα προ εξαµήνου.

Όσον αφορά στις «ενδείξεις που υπάρχουν στη ∆ΕΗ
για εµπλοκή συνεργείων του ∆Ε∆∆ΗΕ» στο φαινόµενο
της ρευµατοκλοπής, η Εταιρεία διευκρινίζει ότι διερευνά
κάθε καταγγελία που γίνεται εις βάρος υπαλλήλων της ή
υπαλλήλων εργολάβων της και, εφόσον διαπιστωθεί
οποιαδήποτε παράνοµη συµπεριφορά, λαµβάνει άµεσα
όλα τα αναγκαία µέτρα κατά πάγια τακτική της.
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Σύµφωνα µε την ΠΟΕ∆ΗΝ, «στο υπόγειο της
αποθήκης τροφίµων έξι µήνες τρέχουν νερά, ενώ
διαµαρτύρεται συνεχώς το Σωµατείο και οι

Εργαζόµενοι. Η ∆ιοίκηση δεν αποκατέστησε τη βλάβη. Το
πρόβληµα συνεχίζεται ακόµη και σήµερα. Τα νερά
τρέχουν. Έγινε καλλιέργεια δείγµατος του νερού που
τρέχει από την αποθήκη τροφίµων από την Επιτροπή
Λοιµώξεων του Νοσοκοµείου. Στα πρώτα δείγµατα
ανιχνεύθηκε το βακτήριο της χολέρας».

«Η χολέρα είναι µία βακτηριακή νόσος που µεταδίδεται
στον άνθρωπο µέσω του µολυσµένου νερού και των
κοπράνων. Η νόσος συναντάται σε χώρους κακής υγιει-
νής. Η νόσος µπορεί να αποβεί µοιραία για τον άνθρωπο
µέσα σε λίγες ώρες από την εκδήλωση των συµπτωµά-
των. Πόσες φορές έχουµε αναφερθεί στην κακή κτιριακή
κατάσταση του Νοσοκοµείου Έλενας Βενιζέλου. Για τα
χαλασµένα κλιµατιστικά που τρέχουν νερά. Για τους διαλ-
υµένους τοίχους και τα µπάνια. Πρέπει άµεσα να ληφθ-
ούν µέτρα. Κινδυνεύουν γυναίκες, παιδιά και εργαζόµε-
νοι», καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΟΕ∆ΗΝ.

To παραδέχτηκε το Υπουργείο Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας, µε ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε
την καταγγελία της ΠΟΕ∆ΗΝ για τη χολέρα στα υπόγεια
του «Έλενα Βενιζέλου».

Πιο συγκεκριµένα παραδέχθηκε ότι στα υπόγεια του
«Έλενα Βενιζέλου» βρέθηκαν «δυνητικά εντεροπαθογό-
νοι µικροοργανισµοί» και τονίζει ότι αποφασίστηκε το
σφράγισµα της αποθήκης.

Η ανακοίνωση του Υπουργείο Υγείας:

Στις 05-10-2017 η Επόπτρια ∆ηµόσιας Υγείας έστειλε
προς έλεγχο στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Νοσο-
κοµείου, δείγµατα τα οποία έλαβε από συγκεντρωµένα
ύδατα στην αποθήκη ξηράς τροφής που βρίσκεται στο Α΄
Υπόγειο του κτιρίου Α΄. Τα ύδατα διέρρευσαν στην αποθ-

ήκη  από το δάπεδο του γειτνιάζοντος χώρου
του ηλεκτρικού υποσταθµού.

Η βοήθεια του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
ζητήθηκε για µια πρώτη εκτίµηση της µικρο-
βιολογικής σύστασης του δείγµατος. Το εργα-
στήριο, αναρµόδιο για έλεγχο υδάτων, έκανε
µόνο ποιοτική καλλιέργεια και όχι ποσοτική η
οποία γίνεται στα εξουσιοδοτηµένα κέντρα
(ΚΕ∆Υ- Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµόσιας
Υγείας).

Για τα αποτελέσµατα (ανεύρεση δυνητικά
εντεροπαθογόνων µικροοργανισµών), ενηµε-

ρώθηκαν άµεσα, στις 13-10-2017, η Επόπτρια ∆ηµόσιας
Υγείας, η ∆ιευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας, η Επιτρο-
πή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων και η ∆ιοίκηση του Νοσο-
κοµείου, οι οποίοι και αποφάσισαν το σφράγισµα της
αποθήκης.

Άµεσα επίσης, ζητήθηκε η έκτακτη συνδροµή του ΚΕ∆Υ,
το οποίο δέχθηκε να τους σταλεί δείγµα για πλήρη
έλεγχο. Τα αποτελέσµατα αναµένονται σήµερα Παρασκε-
υή 20-10-2017. 

Μέχρι τότε, ο χώρος έχει σφραγιστεί και η Τεχνική
Υπηρεσία έχει αναλάβει την αντιµετώπιση του προβλή-
µατος των συγκεντρωµένων υδάτων, λαµβάνοντας  ατο-
µικά µέτρα προστασίας που  υποδεικνύονται από την
Επόπτρια ∆ηµόσιας Υγείας και την Επιτροπή Νοσοκοµει-
ακών Λοιµώξεων.

Πυροτέχνηµα» χαρακτηρίζει τα περί ανίχνευσης του
βακτηρίου της χολέρας στο µαιευτήριο «Έλενα Βενιζέ-
λου», µιλώντας στην «Εφ.Συν.», ο επιστηµονικός συνε-
ργάτης του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ), αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας-
Λοιµώξεων στο ΕΚΠΑ Σωτήρης Τσιόδρας.

Στο περιβαλλοντικό δείγµα που εξέτασε το Μικροβιολο-
γικό Εργαστήριο του νοσοκοµείου, σηµειώνει ο Σ. Τσιό-
δρας, βρέθηκε µη εντεροπαθογόνο δονάκιο, ένα βακτήρ-
ιο που είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

«∆εν είναι κάτι που µας ανησυχεί, πρόκειται για βακ-
τήρια που ζουν στα νερά», προσθέτει. Κι εξηγεί ότι
«υπάρχουν εκατοµµύρια δονάκια -είδη του συγκεκριµέ-
νου βακτηρίου- ένα από αυτά είναι το πολύ επικίνδυνο
δονάκιο της χολέρας».

Και ο καθηγητής Μικροβιολογίας ΕΣ∆Υ, Αλκιβιάδης
Βατόπουλος, επιστηµονικός υπεύθυνος του Κεντρικού
Εργαστηρίου ∆ηµόσιας Υγείας (ΚΕ∆Υ), το οποίο θα εξε-
τάσει το δείγµα, κάνει λόγο για δονάκιο που δεν έχει
σχέση µε εκείνο της χολέρας. Η σχετική επιβεβαίωση του
ΚΕ∆Υ αναµένεται να εκδοθεί σήµερα

««ΥΥΠΠΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙ  ΚΚΙΙΝΝ∆∆ΥΥΝΝΟΟΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΙΙΑΑ»»

ΠΟΕ∆ΗΝ: Ανιχνεύτηκε χολέρα στα υπόγεια του 
νοσοκοµείου «Ελενα Βενιζέλου» 
Συνεργάτης (ΚΕΕΛΠΝΟ): «∆εν είναι κάτι που µας ανησυχεί, πρόκειται για βακτήρια που ζουν στα νερά» 



Άνεργοι δήλωναν τα µέλη της εγκληµατικής οργάνωσης 

Εξάρθρωση κυκλώµατος παρασκευής
και διακίνησης αναβολικών

Κύκλωµα παρασκευής και διακίνησης αναβολικών και διεγερτικών φαρµάκων
εξάρθρωσε η Οικονοµική Αστυνοµία που µέχρι στιγµής έχει προχωρήσει σε 16
συλλήψεις.

Οι έρευνες σε δύο παρασκευαστήρια στον Βοτανικό και στο Ρέντη καθώς και σε µία
αποθήκη στα Γλυκά Νερά όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1.800.000
χάπια αναβολικά και περίπου 90 χιλιάδες χάπια διεγερτικά τύπου Viagra.

Σύµφωνα µε αστυνοµικές πηγές, που επικαλείται το ΑΜΠΕ, τα µέλη του κυκλώµατος
διακινούσαν τα παρασκευάσµατα σε καταστήµατα µε συµπληρώµατα διατροφής και
γυµναστήρια κυρίως για άτοµα που ασχολούνται µε το body building τόσο στην Ελλά-
δα όσο και σε άλλες χώρες τη Ευρώπης και το Μεξικό. Επίσης, κατασχέθηκαν δύο
πιστόλια και µεγάλο χρηµατικό ποσό.

Λεπτοµέρειες για την υπόθεση από την Οικονοµική Αστυνοµία

Άνεργοι δήλωναν τα µέλη της εγκληµατικής οργάνωσης που παρασκεύαζε και διακι-
νούσε αναβολικά και σε χώρες του εξωτερικού, ενώ ζούσαν σε πολυτελείς βίλες στα
βόρεια προάστια της Αθήνας και οδηγούσαν ακριβά αυτοκίνητα. Η οργάνωση άρχισε
τη δραστηριότητά της από το 2013, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν σκε

υάσµατα αξίας άνω των 10 εκατ. ευρώ.Όπως ανέφεραν, ο προϊστάµενος της Οικο-
νοµικής Αστυνοµίας, υποστράτηγος Ανδρέας Αποστολόπουλος και ο εκπρόσωπος της
ΕΛΑΣ, Θεόδωρος Χρονόπουλος, ως αρχηγός φέρεται ένας 37χρονος γυµναστής, ο
οποίος συνελήφθη, ενώ µεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας αθλητής του body
building, µε διακρίσεις στο χώρο.

Σύµφωνα µε τον ΕΟΦ, τα σκευάσµατα που διακινούσε το κύκλωµα, είναι επικίνδυνα
για την δηµόσια υγεία, καθώς δεν τηρούνταν στοιχειώδεις κανόνες για την παρασκευή
τους.

Η υπόθεση απασχολούσε αρκετό καιρό την Οικονοµική Αστυνοµία και είχε στηθεί ένα
δίκτυο παρακολούθησης, που αποκάλυψε την παράνοµη δράση του κυκλώµατος, που
ήταν γνωστό σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αµερικής.

Οι κατηγορούµενοι, από το 2013 που άρχισαν να ασχολούνται µε την «ντόπα»,
έστησαν δύο εργαστήρια-παρασκευαστήρια στον Βοτανικό και στο Ρέντη, ενώ διατηρ-
ούσαν και µία αποθήκη στα Γλυκά Νερά, σε χώρο διαµορφωµένο ως τυπογραφείο, στο
οποίο κατασκεύαζαν και τις ετικέτες για τα παράνοµα σκευάσµατα.Σύµφωνα µε τις ανα-
κοινώσεις, το κύκλωµα αποτελείτο από δύο υποοµάδες, εκ των οποίων η µία ασχο-
λούνταν αποκλειστικά µε την διακίνηση και εµπορία των παράνοµων ουσιών και η άλλη
µε την παρασκευή και την αποθήκευση τους.

Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, εκτός από τα αναβολικά, µε τον ίδιο τρόπο παρασκεύα-
ζαν και «αντίδοτα» για τις παρενέργειες που προκαλούσαν αυτά.

Οι αξιωµατικοί εκτιµούν ότι τα µέλη του κυκλώµατος διακινούσαν τα αναβολικά µέσω
καταστηµάτων και γυµναστηρίων, αλλά µέχρι στιγµής αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από
την αστυνοµική έρευνα.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ

ΕΙΡΗΝΗΕΙΡΗΝΗ

‘’Βαρύ και επικίνδυνο για τον ελληνικό‘’Βαρύ και επικίνδυνο για τον ελληνικό
λαό το ΄΄φορτίο΄΄ από τις ΗΠΑλαό το ΄΄φορτίο΄΄ από τις ΗΠΑ

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ συνοδεύτηκε από ένα πρωτοφανές µπα-
ράζ προπαγάνδας, καλλιέργειας µαζικού κλίµατος αυταπατών και προσδοκιών για
οφέλη και ευκαιρίες από την άλλη µεριά του Ατλαντικού. Όλοι αυτοί, ελληνική κυβέρν-
ηση, αστικά πολιτικά κόµµατα, φορείς της πλουτοκρατίας (εγχώριας και ξένης), καλο-
ταϊσµένοι κονδυλοφόροι των ΜΜΕ του συστήµατος που δίνουν ιδεολογική υπόσταση
στο ξέπλυµα του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού που κάνει η κυβέρνηση, µπορούν πλέον
να καµαρώνουν για τα αποτελέσµατα της επίσκεψης:

• ∆εσµεύσεις για αναβάθµιση της Βάσης της Σούδας.
• Συγχαρητήρια για τη "ΝΑΤΟικότητα" της Ελλάδας και τη διάθεση πάνω από

2% του ΑΕΠ για τις πολεµικές ανάγκες του ΝΑΤΟ.
• Συµφωνία αναβάθµισης του στόλου των F-16 κλπ. - δύο και πλέον δισεκα-

τοµµυρίων ευρώ που θα επιβαρυνθεί ο ελληνικός λαός.
• “Στρατηγικός πυλώνας” η χώρα για τα συµφέροντα των αµερικανικών µονο-

πωλίων στην περιοχή µε προτεραιότητα τα ενεργειακά σχέδια.
• ∆εσµεύσεις, διαβεβαιώσεις ότι η Ελλάδα είναι "χρήσιµος στρατηγικός

σύµµαχος" για τις ΗΠΑ, στη δίνη των ενεργειακών ανταγωνισµών των ιµπεριαλιστών
στην περιοχή.

• Σιγή ιχθύος των ΗΠΑ για Κυπριακό, Αιγαίο.
• Νέο κατρακύλισµα στο βούρκο του εξωραϊσµού του αµερικάνικου ιµπεριαλι-

σµού: “ο τρόπος που προσεγγίζει την πολιτική µπορεί να µοιάζει διαβολικός, αλλά γίνε-
ται για καλό!”.

Αποδείχτηκε ότι το ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, κύριο σκοπό είχε την πιο
ενεργή εµπλοκή της χώρας µας στους επικίνδυνους σχεδιασµούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ
στην περιοχή. Με τις νέες δεσµεύσεις για την αναβάθµιση των αµερικανοΝΑΤΟικών
Βάσεων στην Ελλάδα και ειδικά τη βάση της Σούδας ως ορµητήριο των ιµπεριαλιστικών
σχεδιασµών ενάντια στους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Όσο για τα περιβόητα
"ανταλλάγµατα", αυτά αφορούν µόνο τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων που θα
αποκοµίζονται από την εκµετάλλευση του ενεργειακού, παραγωγικού πλούτου της
χώρας και από πάµφθηνο εργατικό δυναµικό.

Αυτές οι εξελίξεις προσφέρονται για εξαγωγή συµπερασµάτων για τον επικίνδυνο
χαρακτήρα της στρατηγικής της "γεωστρατηγικής αναβάθµισης" της Ελλάδας που είναι
προς όφελος των επιχειρηµατικών οµίλων σε βάρος του λαού.

Γι' αυτό ακριβώς απαιτείται καθολική λαϊκή εναντίωση στις νέες δεσµεύσειςΓι' αυτό ακριβώς απαιτείται καθολική λαϊκή εναντίωση στις νέες δεσµεύσεις
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ (µε τη στήριξη των άλλων αστικών κοµµάτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ (µε τη στήριξη των άλλων αστικών κοµµά--
των) που εκθέτουν τον ελληνικό λαό σε θανάσιµους κ ινδύνους και καθιστούντων) που εκθέτουν τον ελληνικό λαό σε θανάσιµους κ ινδύνους και καθιστούν
τη χώρα µας ορµητήριο ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων και πολέµων προς όφετη χώρα µας ορµητήριο ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων και πολέµων προς όφε--
λος των επιχειρηµατικών οµίλων.  ‘’λος των επιχειρηµατικών οµίλων.  ‘’

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» τιµά την 10η επέτειο θεσµοθέτησης 
των κοινών Ευρωπαϊκών Γραµµών και Υπηρεσιών «116»

Τ ιµώντας την απόφαση-ορόσηµο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, «Το Χαµόγελο του Παιδιού» µαζί µε φορείς και οργανι-
σµούς από όλη την Ευρώπη, επίσηµους αξιωµατούχους της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευρωβουλευτές συµµετέχει  στην εορτα-
στική εκδήλωση που φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εκδή-

λωση διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία για τα Εξαφανισµένα και υπό Εκµετάλλευση Παι-
διά ( MCE), µέλος του ∆.Σ της οποίας είναι «Το Χαµόγελο του Παιδιού» και του ∆ικτύου Τηλεφωνικών
Γραµµών Βοήθειας «Child Helpline International» (CHI) ενεργό µέλος του οποίου είναι ο ελληνικός οργα-
νισµός.  

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης «Το Χαµόγελο του Παιδιού» εγκαινίασε το 2007 στην Ελλάδα τη λει-
τουργία της «Ευρωπαϊκής Γραµµής για τα Εξαφανισµένα Παιδιά 116000», ενώ το 2016 εγκαινιάστηκε και
η «Ευρωπαϊκή Γραµµή Υποστήριξης Παιδιών 116111», ενταγµένη στο ∆ιεθνές ∆ίκτυο Τηλεφωνικών
Γραµµών Child Helpline International.  

Στα 10 αυτά χρόνια λειτουργίας η «Ευρωπαϊκή Γραµµή για τα Εξαφανισµένα Παιδιά 116000» έχει λάβει
53.431 κλήσεις, ενώ η «Ευρωπαϊκή Γραµµή Υποστήριξης Παιδιών 116111» έχει λάβει 10.698 κλήσεις
από το 2016 µέχρι και τον Ιούνιο του 2017.

Το 2016 η «Ευρωπαϊκή Γραµµή για τα Εξαφανισµένα παιδιά 116000» δέχτηκε 6.149 τηλεφωνικές κλή-
σεις, µε 170 αιτήµατα για υποστήριξη ερευνών αναζήτησης εξαφανισµένων παιδιών και από το σύνολο
αυτών βρέθηκαν τα 136. Αντίστοιχα η «Ευρωπαϊκή Γραµµή Υποστήριξης για Παιδιά 116111» δέχτηκε
7.581 τηλεφωνικές κλήσεις και παρείχε υπηρεσίες συµβουλευτικής για θέµατα ανηλίκων σε 4.249 άτοµα.

Σύµφωνα µε διεθνή στοιχεία 1 στα 2 παιδιά πέφτουν θύµατα κάποιας µορφής βίας σε παγκόσµιο επίπε-
δο, ενώ οι Τηλεφωνικές Γραµµές Υποστήριξης λαµβάνουν κάθε χρόνο περισσότερες από 3.500.000 κλή-
σεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κατά κύριο λόγο οι εθνικές γραµµές (σε 24 κράτη-µέλη)
παρέχουν συµβουλευτική υποστήριξη για θέµατα ψυχικής υγείας, οικογενειακών σχέσεων και σχέσεων
µε συνοµήλικους.

Στον τοµέα των εξαφανίσεων οι Ευρωπαϊκές Γραµµές 116000 –που λειτουργούν στα 28 κράτη-µέλη της
ΕΕ, όπως επίσης και στη Σερβία, στην Αλβανία και στην Ελβετία- έχουν ανταποκριθεί σε περισσότερες
από 1.000.0000 κλήσεις από το 2011 έως το 2016. Κατά µέσο όρο 50-60 % των καταγγελιών αφορούν
σε παιδιά που έχουν φύγει ή έχουν αναγκαστεί να φύγουν από το σπίτι τους ή από κάποια δοµή φιλο-
ξενίας και φροντίδας. 

Το 30% αφορούν σε γονικές αρπαγές ή κάποια διασυνοριακή διαµάχη των γονέων, ενώ το 5 % των
περιπτώσεων αφορούν σε εξαφανίσεις παιδιών προσφύγων και µεταναστών και κυρίως ασυνόδευτων
ανηλίκων που διατρέχουν τους κινδύνους της εµπορίας και της εκµετάλλευσης. 

Στην Ελλάδα οι γραµµές 116000 και 116111, όπως και η «Εθνική Τηλεφωνική Γραµµή για τα Παι-
διά SOS 1056» που λειτουργεί από το 1997 συµβάλλουν άµεσα στην πρόληψη και στην αντι-
µετώπιση κάθε σοβαρού προβλήµατος που αφορά σε παιδί.

Όλες οι Τηλεφωνικές Γραµµές που λειτουργούν από «Το Χαµόγελο του Παιδιού» είναι διαθέσιµες δωρ-
εάν, πανελλαδικά, καθηµερινά, 24 ώρες το 24ωρο, µε 5 διασυνδεδεµένα τηλεφωνικά κέντρα σαν 1, και
στελεχώνονται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Παράλληλα, στη διάθεσή τους και µε
στόχο την εξασφάλιση της λειτουργίας τους ανά πάσα στιγµή και κάτω από έκτακτες συνθήκες κρίσης,
έχουν το Disaster Recovery Area στο ∆.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος.

Οι Τηλεφωνικές Γραµµές είναι επίσηµα αναγνωρισµένες ως Γραµµές Έκτακτης Ανάγκης (emergency
lines) και είναι διασυνδεδεµένες µε τον Ευρωπαϊκό Αριθµό Έκτακτης Ανάγκης 112. Το 2016 η «Ευρω-
παϊκή Γραµµή για τα Εξαφανισµένα Παιδιά 116000» στην Ελλάδα, στο πλαίσιο αξιολόγησης όλων των
Γραµµών 116000 πανευρωπαϊκά, πιστοποιήθηκε συγκεντρώνοντας τη µέγιστη βαθµολογία 100%. 
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Η απώλεια εν ός αγαπ-
ηµέν ου προσώπου
οδηγούσε τακτικά τον
τελευταίο µήν α στο Β’
Νεκροταφείο Αθην ών  την
άτυχη 32χρον η που το
απόγευµα της Τετάρτης
δολοφον ήθηκε στο
σηµείο, κατά τη διάρκεια
µίας ακόµα επίσκεψης στο
µν ήµα του φίλου της. 

Σύµφων α µε πληροφο-
ρίες, τον  περασµέν ο Ιαν ουάριο ο παιδικός φίλος της
∆ώρας σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχηµα.

Την  απώλεια επιβεβαίωσε και ο πατέρας της γυν αίκας
µιλών τας στον  ΑΝΤ1. «Τώρα τελευταία πήγαιν ε τακτικά
γιατί πέθαν ε κάποιος φίλος της», είπε συγκεκριµέν α.

Η 32χρον η δολοφον ήκε άγρια µε επτά µαχαιριές στο
θώρακα και στο πρόσωπο. Ο δολοφόν ος τής κατάφερε
τις πρώτες µαχαιριές πάν ω από το µν ήµα, εν ώ η
32χρον η στη συν έχεια σύρθηκε 15 µέτρα αν αζητών τας
βοήθεια. 

Ο δολοφόν ος όµως την  ακολούθησε και της κατάφερε
το τελειωτικό χ τύπηµα µε το µαχαίρι, δίν ον τάς της τη
«χαριστική βολή». 

Η δολοφον ία έγιν ε λίγο πριν  κλείσει το ν εκροταφ-
είο. Το µαχαίρι του εγκλήµατος δεν  βρέθηκε. 

Η 32χρονη ∆ώρα εργαζόταν στην Α' ∆ΟΥ Πειρ-
αιά ως ελέγκτρια.

Κατά τη διάρκεια της συν έν τευξης του πατέρα της,
χθες το πρωί, σε ερώτηση ότι κάποιοι παρακολουθ-
ούσαν  την  32χρον η, ο πατέρας της απάν τησε
«ασφαλώς», κάν ον τας µάλιστα λόγο για πληρωµέν ο
δολοφόν ο. 

Η ΕΛ.ΑΣ., από την  πλευρά της, αφήν ει όλα τα
εν δεχόµεν α αν οιχ τά, εξετάζον τας και το σεν άριο της
ληστείας µετά φόν ου, αλλά και της προσωπικής διαφο-
ράς, χωρίς ν α µπορεί ν α αποκλείσει το σεν άριο περί
µαν ιακού δολοφόν ου. 

Πιτσιλής: Οι υπηρεσίες της ΑΑ∆Ε στη διάθεση της
ΕΛ.ΑΣ για την διαλεύκανση της δολοφονίας

Στη διάθεση της ΕΛ.ΑΣ για κάθε πληρoφορία που θα
βοηθήσει στη διαλεύκαν ση της δολοφον ίας  Θεοδώρας
Ζεµπέλη είν αι οι υπηρεσίες της Αν εξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων  Εσόδων , στην  οποία εργαζόταν  η άτυχη
32χρον η.

Ο διοικητής Αν εξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων , Γιώργος
Πιτσιλής, δήλωσε σχετικά:«Είµαστε συγκλον ισµέν οι
από τη βάν αυση δολοφον ία της υπαλλήλου µας,
Θεοδώρας Ζέµπερη, στο Β’ Νεκροταφείο Αθην ών .

Επικοιν ών ησα εχθές το βράδυ, αµέσως µόλις πληρο-
φορήθηκα το τραγικό περιστατικό, µε τον  Αρχηγό της
Ελλην ικής Αστυν οµίας και του αν έφερα ότι οι υπηρεσίες
µας είν αι στη διάθεση των  διωκτικών  αρχών  της
ΕΛ.ΑΣ., προκειµέν ου ν α παράσχουν  κάθε πληροφο-
ρία, που θα µπορούσε ν α βοηθήσει στη διαλεύκαν ση
του στυγερού αυτού εγκλήµατος.

Βαθύτατα συλλυπητήρια, εκ µέρους όλου του προσω-
πικού της Α.Α.∆.Ε., στην  οικογέν εια και τους οικείους
της αδικοχαµέν ης συν αδέλφου µας».

3322χχρροοννηη  δδοολλοοφφοοννήήθθηηκκεε  ππιισσώώππλλαατταα  
σσττοο  ΒΒ''  ΝΝεεκκρροοττααφφεείίοο  
- Ηταν ελέγκτρια στην Α' ∆ΟΥ Πειραιά 

Ανοίγει (και) µε την ψήφο των ΑΝΕΛ ο δρόµος για την καύση των νεκρώνΑνοίγει (και) µε την ψήφο των ΑΝΕΛ ο δρόµος για την καύση των νεκρών

Ν
α υπερκεράσει το εµπόδια για την δηµιουργία από Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών στο
∆ήµο Αθηναίων επιχειρεί η κυβέρνηση. Συγκεκριµένα, στο νοµοσχέδιο για τα αυθαίρετα
εισήχθη διάταξη σύµφωνα µε την οποία ξεµπλοκάρει (σε αυτό το στάδιο) η ανέγερση ενός

τέτοιου κέντρου, µε δεδοµένο ότι το συγκεκριµένο οικόπεδο που είχε υποδείξει ο ∆ήµος είναι
χαρακτηρισµένο ως «κοινόχρηστο πράσινο».  

Όπως άλλωστε αναφέρει το άρθρο 139 του νοµοσχεδίου «η χωροθέτηση των Κέντρων Απο-
τέφρωσης Νεκρών επιτρέπεται σε περιοχές στις οποίες έχουν καθοριστεί χρήσεις γης των άρθρ-
ων 5, 6 ,7 και 10 του από 23-2-1987 π.δ/τος, καθώς και σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών
λειτουργιών οι οποίοι βρίσκονται µέσα στους κοινόχρηστους χώρους της παρ. 8 του άρθρου 3
του από 20-9-1995 π.δ/τος της περιοχής του Ελαιώνα». «Η δυνατότητα αυτή είναι συµβατή µε
το νέο υπό έγκριση σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος των χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο οι

κοινόχρηστοι χώροι στον Ελαιώνα µε βάση τις υφιστάµενες χρήσης γης, µπορούν να είναι εν δυνάµει χώροι υποδοχής ΚΑΝ µε την ταυτόχρονη
προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι ανάγκες του ΚΑΝ σε κτίρια και αδόµητους χώρους µε βάση τους ισχύοντες περιορισµούς για τον καθορισµό κοινω-
νικών λειτουργιών», επισηµαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου για το σχετικό άρθρο.

Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριµένο  άρθρο ψηφίστηκε προχθες από όλα τα κόµµατα της Βουλής (φυσικά και τους ΑΝΕΛ) πλην της Χρυσής Αυγής.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγε-
λµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερ-
µοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. Κοντά σε αστική συγκοινωνία
και προαστιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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 διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

,κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κου-
ζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

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

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο δια-
µέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως
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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

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

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

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

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

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη 
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 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 Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπε-
δο στον Περιφερειακό
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου - Τηλ:
6946971237(6.5.16)

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021

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

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

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΠΠΟΟ
ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
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
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

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

ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ
ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  
∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..  66997722772288330000



16-θριάσιο Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017


