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Ασπρόπυργος

Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π.
Περικλέους 1, 2105575600

Ελευσίνα
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α. 

∆ήµητρος 54, 2105549968

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι. 

Στρατηγού Ρόκκα  56, 2105555550

Aχαρνές
Παγώνας Σπυρίδων Χ. 

Πλατεία Αγίου Νικολάου 8, 2102467156

Άνω Λιόσια

Αναστόπουλος Σταµάτιος 
∆ηµαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος 

Παπανδρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,
2105813912

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

βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα

Φιλούµενος, Φίλος, Φιλουµένη, Φιλοµίνα,
Φιλοµίλα, Φιλοµίλη, Φίλη

ΣΣττοουυςς  2233  οοιι  ννεεκκρροοίί  σσττηη  ΜΜάάννδδρραα  
Βρέθηκε η σορός του 22ου θύµατος

στο αµαξοστάσιο της πόλης  
Κατέληξε µια ηλικιωµένη στο Θριάσιο

Η
σορός ενός ακόµη ατόµου  εντοπίσθηκε το πρωί της ∆ευτέρας, πλησίον του αµαξοστασίου του ∆ήµου Μάνδρας, ανεβά-
ζοντας πλέον τους νεκρούς από τις πληµµύρες που έπληξαν τη δυτική Αττική, στους 23, αφού λίγο µετά  τον εντοπισµό του
22ου νεκρού , έγινε γνωστό πως κατέληξε και µία 85 ηλικιωµένη που νοσηλευόταν στην Εντατική στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκο-

µείο από την πρώτη µέρα της τραγωδίας. 
∆υνάµεις της ΕΚΑΜ και της Πυροσβεστικής εντόπισαν τη σορό του άνδρα, που όπως ταυτοποιήθηκε ανήκει στον 70χρονο κυνηγό

Χρήστο Γεωργακόπουλο που ήταν µόνιµος κάτοικος Αθήνας µε καταγωγή από το Σανταµέρι Αχαΐας.
Στην ίδια περιοχή είχαν εντοπιστεί οι σοροί ακόµα τριών θυµάτων, ενώ οι έρευνες για τον 70χρονο, που δεν είχαν σταµαατήσει

λεπτό, είχαν επεκταθεί µέχρι και την περιοχή του Ασπροπύργου.

Σ
υν εδριάζει σήµερα
Τρίτη, 28 Νοεµβρίου
2017, και ώρα 19:00

µ.µ., το ∆.Σ.
Ασπροπύργου στην
αίθουσα συν εδριάσεων
του ∆ηµαρχ ιακού Μεγάρου,
για τη συζήτηση και τη
λήψη αποφάσεων  στα
παρακάτω  θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης:

Θέµα 1ο :
Γν ωµοδότηση επί της
ίδρυσης µον άδας διαλογής,
προσωριν ής αποθήκευσης
και επεξεργασίας µη επικίν δυν ων  αν ακυκλώσιµων
αποβλήτων  (χαρτί, ξύλο, πλαστικό), της εταιρείας “GS
RECYCLING Ο.Ε.”, στη θέση Κουταλά, του ∆ήµου
Ασπροπύργου.

Εισηγήτρια: Η ∆ιευθύν τρια Περιβάλλον τος και Πολιτικής
Προστασίας, κα Ελέν η Βερούτη.

Θέµα 2ο : Προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης του άρθρου 32, παρ.2, Ν4412/16, λόγω
µη υποβολής προσφοράς και ως εκ τούτου κήρυξης ως
άγον ου του τεύχους Η` που αφορά τη προµήθεια
οικοδοµικών  υλικών , στα πλαίσια διεξαχ θείσας
συν οπτικής δηµοπρασίας. 

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 3ο : Έγκριση Προϋπολογισµού και
Ολοκληρωµέν ου Πλαισίου ∆ράσης του Πν ευµατικού

Κέν τρου ∆ήµου
Ασπροπύργου, για το
οικον οµικό έτος 2018.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος
του ∆.Σ., του
Πν ευµατικού Κέν τρου
∆ήµου Ασπροπύργου, κ.
Μελέτιος Μπουραν τάς.

Θέµα 4ο : Έ γ κ ρ ι σ η
Προϋπολογισµού και
Ολοκληρωµέν ου Πλαισίου
∆ράσης του Οργαν ισµού
Άθλησης και Φρον τίδας
Νεολαίας & Τρίτης Ηλικίας

(Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), για το οικον οµικό έτος 2018.
Εισηγητής: Ο Αν τιπρόεδρος του ∆.Σ., του

Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός.
Θέµα 5ο : Έγκριση ∆` Αν αµόρφωσης

Προϋπολογισµού Φορολογικού Έτους 2017.
Εισηγητής: Ο Αν τιπρόεδρος του ∆.Σ., του

Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός.
Θέµα 6ο : Αποδοχή αίτησης παραίτησης από

Μέλος του ∆.Σ., του Οργαν ισµού Άθλησης και Φρον τίδας
Νεολαίας & Τρίτης Ηλικίας (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), του κ.
Αν αστάσιου Κουρή, του Γεωργίου και αν τικατάσταση
αυτού.

Εισηγητής: Ο Αν τιπρόεδρος του ∆.Σ., του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός.

Συν εχ ίζεται στη σελ. 10

ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Γνωµοδότηση επί της ίδρυσης µονάδας διαλογής και επεξεργασίας 

µη επικίνδυνων ανακυκλώσιµων αποβλήτων  της “GS RECYCLING Ο.Ε.” 



Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά στην προ-
σπάθειά του να βοηθήσει τους δοκιµαζόµενους
κατοίκους και επιχειρηµατίες της Μάνδρας και

της Νέας Περάµου, συγκροτεί οµάδες συνεργείων, από
εθελοντές υδραυλικούς, συντηρητές καυστήρων και
ηλεκτρολόγους, σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες κλαδι-
κές ενώσεις της ∆υτικής Αττικής και του Πειραιά, για να
συµβάλλουν στο έργο της αποκατάστασης των ζηµιών,
που υπέστησαν από τη βιβλική καταστροφή που προ-
κάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία σε νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις.

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά καλεί τους
κατοίκους και επιχειρηµατίες των περιοχών που επλήγ

ησαν να επικοινωνήσουν µε το Επιµελητήριο και να
δηλώσουν τα στοιχεία και τις ανάγκες τους και, παράλ-
ληλα, τους επαγγελµατίες µέλη του, υδραυλικούς,
τεχνίτες καυστήρων και ηλεκτρολόγους, να δηλώσουν
στο Επιµελητήριο τη επιθυµία τους να συµµετέχουν στις
οµάδες – συνεργεία, ώστε να συµβάλλουµε στην απο-
κατάσταση των ζηµιών.

Οι κάτοικοι των περιοχών και οι επαγγελµατίες µέλη
του Επιµελητηρίου µπορούν να επικοινωνούν στα
τηλέφωνα 2104174765 και 2104121298, κατά τις εργά-
σιµες ηµέρες και ώρες, για να δηλώσουν τα στοιχεία
τους.

Αρµόδια υπάλληλος κ. Ε. Γκλεζάκου
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Έρχεται διαγωνισµός 
για µόνιµο εξειδικευµένο 
προσωπικό στους δήµους

Τις επόµενες µέρες αναµένεται η προκήρυξη
για θέσεις εξειδικευµένου προσωπικού, που
θα στελεχώσουν νευραλγικές υπηρεσίες των

δήµων, οι οποίες λόγω των περιορισµών στις προσλή-
ψεις δεν µπορούν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά.

Την εξαγγελία έκανε ο υπουργός Εσωτερικών, Π.
Σκουρλέτης, αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη για
νέο προσωπικό, που θα ενισχύσει τεχνικές και οικονο-
µικές υπηρεσίες δήµων. 

Σε αυτόν τον διαγωνισµό, προτεραιότητα δίνεται στα
“κενά” σε νησιωτικούς και ορεινούς δήµους, όπου το
εξειδικευµένο προσωπικό είτε έχει συνταξιοδοτηθεί, είτε
έχει µεταταχθεί σε άλλες υπηρεσίες του κράτους, µε
αποτέλεσµα, οι δήµοι να ανταπεξέρχονται µε τεράστια
δυσκολία στις καθηµερινές τους λειτουργίες.

“Τις επόµενες µέρες προκηρύσσεται ο διαγωνισµός
για 100 µηχανικούς και οικονοµολόγους στοχευµένα σε
νησιωτικούς και ορεινούς δήµους. Εκεί που υπάρχει η
πλήρης απογύµνωση των υπηρεσιών”, είπε ο υπο-
υργός Εσωτερικών µιλώντας στην ΕΡΤ. Υπογράµµισε,
επίσης, ότι “η κινητικότητα ενδεχοµένως να λύσει το
ζήτηµα του προσωπικού στους δήµους”. 

Ωστόσο, οι δήµοι αναµένεται να ενταχθούν στην
δεύτερη φάση της κινητικότητας, λόγω του ότι έχουν
καθυστερήσει να συντάξουν πλήρη οργανογράµµατα
και περιγράµµατα θέσεων.

Πάντως, η ανάγκη εξειδικευµένου προσωπικού είναι
µεγάλη και έχει αποτυπωθεί και κατά τις συνεδριάσεις
της ΚΕ∆Ε ως αίτηµα προς την κυβέρνηση. Άλλωστε,
δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις δήµων, ορεινών και
νησιωτικών, που δεν έχουν διευθυντή ή προϊστάµενο
εξειδικευµένο στα οικονοµικά για να καταρτίσει προϋ-
πολογισµό και την θέση αναλαµβάνει υπάλληλος µε
αναντίστοιχα προσόντα για την θέση. 

Μεγάλο πρόβληµα υπάρχει και στις τεχνικές υπηρ-
εσίες των δήµων, όπου η έλλειψη εξειδικευµένου πολι-
τικού µηχανικού µπορεί να κοστίσει στον δήµο την
απώλεια σηµαντικών έργων υποδοµής. Και βέβαια, η
υποστήριξη από τη Μονάδα Οργάνωσης και ∆ιαχείρι-
σης Αναπτυξιακών προγραµµάτων (ΜΟ∆ Α.Ε.) λειτουρ-
γεί θετικά στην ωρίµανση µελετών για τεχνικά έργα,
αλλά δεν επαρκεί για να επιλυθούν τα απλά, αλλά και
σύνθετα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν καθηµερινά
οι δήµοι.

Αντιλαµβανόµενος την ανάγκη ενίσχυσης των
µικρών ορεινών και νησιωτικών δήµων, ο υπουργός
Εσωτερικών ανταποκρίθηκε και στο αίτηµα για οικονο-
µική ενίσχυσή τους. Άλλωστε, ο Π. Σκουρλέτης έχει
δεσµευτεί ότι και για το 2018 θα υπάρξει πρόγραµµα
έκτακτης χρηµατοδότησης ύψους 20 εκατ. ευρώ. 

ΓΓεεννιικκήή  ΑΑσσττυυννοοµµιικκήή  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΑΑττττιικκήήςς
ΓΓιιαα  όόσσοο  δδιιάάσσττηηµµαα  ααππααιιττηηθθεείί,,  ηη  δδιιάάθθεεσσηη  εεννιισσχχυυττιικκώώνν
δδυυννάάµµεεωωνν  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  &&  ττηη  ΝΝέέαα  ΠΠέέρρααµµοο  

Συνεχίζεται, για όσο διάστηµα απαιτηθεί, η διάθεση από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής
ενισχυτικών δυνάµεων στην περιοχή της Μάνδρας – Νέας Περάµου, για την αντιµετώπιση των προβ-
ληµάτων που προέκυψαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. µέχρι την   Παρασκευή 24 Νοεµβρίου 2017,
είχαν διατεθεί συνολικά (205) αστυνοµικοί, που στελεχώνουν (3) Ο.Π.Κ.Ε., (65) εποχούµενες και πεζές
περιπολίες και (6) Οµάδες ∆Ι.ΑΣ.
Συνολικά, από 16 Νοεµβρίου, έχουν διατεθεί (2.297) αστυνοµικοί µε ανάλογο αριθµό µέσων.

Οµάδες-συνεργεία τεχνιτών
συγκροτεί το ΒΕΠ για τους

πληµµυροπαθείς της ∆υτ. Αττικής
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ΠΠρροοσσφφοορράά  ΚΚααρρδδιιάάςς  ααππόό
ττηηνν  ΓΓέέφφυυρραα  ΖΖωωήήςς  &&  

ττοουυςς  φφίίλλοουυςς  ττηηςς  σσττοουυςς
ππλληηγγέέννττεεςς  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα

Tην  Μάνδρα επισκέφθηκε το Σάββατο 25-11-17 αντιπρ-
οσωπεία της Γέφυρα Ζωής προκειµένου να παραδοθ-
ούν στον ∆ήµο τα είδη πρώτης ανάγκης και ρουχισµού

για τους πληµµυροπαθείς της περιοχής, τα οποία συγκεντρώθη-
καν από φίλους  της Γέφυρα Ζωής έπειτα από την  πρωτοβου-
λία του εθελοντικού Πολυχώρου παιδιών και νέων µε αναπηρία .

Ο κ Γουράνιος , συνοδευόταν από τον Αντιπρόεδρο ∆ηµήτρη
Μελιδωνιατη την Γραµµατέα  Γιώτα Μαντζαβίνου κ τον εθελοντή
µας Παναγιώτη ∆ολαπτσή. 

Τον Προέδρο της Γέφυρα Ζωής τον  υποδέχθηκε ο Υπεύθυνος
της Κοινωνικής Υπηρεσίας τον ενηµέρωσε για το χρονικό της
τραγωδίας και την παρούσα κατάσταση στην περιοχή , και τον
ευχαρίστησε εκ µέρους της  ∆ήµαρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας
Ιωάννα Κριεκούκη για την πρωτοβουλία της Γέφυρα Ζωης να
συνδράµει στην προσπάθεια στήριξης των πληγέντων της Μάν-
δρας .

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία
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- ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

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

∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη
θέρµανση, µεγάλο περιβάλλοντα χώρο.

Τηλ. 6973823418

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ                                          
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                               
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
E-mail: ssona@patt.gov.gr

Αθήνα,   27-11-2017 
Αρ. Πρωτ.: οικ.: 246747

ΘΕΜΑ: «Αποστολή εγγράφου για
δηµοσίευση παροράµατος».

<<Στο φύλλο της 27/11/17, στην υπ
αρ. πρωτ. 245558/17 ανακοίνωση της
Περιφέρειας Αττικής, διορθώνεται στην
παράγραφο Ζ)  η  εφηµερίδα
δηµοσίευσης από ‘’Επικαιρότητα’’,
στο ορθό ‘’Θριάσιο’’>>.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆Η ΚΑΙ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙ∆Η

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ
ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ

Η ΠΕΣΙΡΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΒΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ

ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
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ΤΤρριιάάνντταα  εεφφττάά  ννέέοοιι  δδόόττεεςς  µµυυεελλοούύ  ττωωνν  οοσσττώώνν
από τις Αχαρνές για το Παράρτηµα της Αντικαρκινικής

Το Πιστοποιηµένο Κέντρο Υποστήριξης της Τράπεζας Εθελοντών ∆οτών
Μυελού των Οστών του Συλλόγου » Όραµα Ελπίδας», του Παραρτή-
µατος Αχαρνών & Φυλής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ευχα-

ριστεί θερµά τους
συµπολίτες του ∆ήµου
Αχαρνών οι οποίοι
δηλώθηκαν ως υποψήφιοι
δότες Μυελού των Οστών.

Πιο συγκεκριµένα η εγγρ-
αφή των νέων µελών έγινε
στο πλαίσιο των αιµοδο-
σιών που διοργάνωσαν:

A. Το Παράρτηµα Αχα-
ρνών -Θρακοµακεδόνων
της ΟΝΝΕ∆, το Σάββατο
11 Νοεµβρίου 2017,όπου
δηλώθηκαν 17 υποψήφιοι
δότες και

Β. Ο Σύλλογος Κρητών
Αχαρνών , την Κυριακή 19
Νοεµβρίου 2017 όπου
προστέθηκαν στη λίστα
των εθελοντών άλλοι 20
συµπολίτες µας.

Μ
ε χειρόγραφες συνταγές
και παραπεµπτικά θα
εξυπηρετούνται στο εξής

και µέχρι το τέλος του 2017 οι ασφ-
αλισµένοι του ΕΟΠΥΥ στη ∆υτική
Αττική, οι οποίοι έχασαν τα βιβλιάρ-
ια υγείας τους στις πληµµύρες.

Η αρµόδια διεύθυνση του Οργανι-
σµού, µε απόφασή της, τονίζει
επίσης πως θα χορηγούνται κατ΄
εξαίρεση από την Περιφερειακή
∆ιεύθυνση ΕΟΠΥΥ Ελευσίνας, δύο
συνταγολόγια ανά γιατρό που έχει
ως έδρα την Μάνδρα.

Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ:
Θέτουµε υπόψη σας ότι λόγω των

πρόσφατων καταστροφικών
πληµµυρών που έπληξαν την Μάν

δρα Αττικής και για την κάλυψη
των αναγκών των πολιτών της, από
σήµερα και µέχρι το τέλος του έτους,
θα χορηγούνται κατ’ εξαίρεση από
την ΠΕ.∆Ι ΕΟΠΥΥ Ελευσίνας δύο
(2) συνταγολόγια ανά γιατρό µε
έδρα την Μάνδρα (συµβεβληµένων,
πιστοποιηµένων, Π.Ι. Μάνδρας
κλπ) προκειµένου να συνταγογραφ-
ούν την φαρµακευτική αγωγή των
δικαιούχων στο πρώτο συνταγολό-
γιο και στο δεύτερο διαγνωστικές
εξετάσεις καθώς και λοιπά προβ-
λεπόµενα στον Ενιαίο Κανονισµό
Παροχών του ΕΟΠΥΥ όπως π.χ.
αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό, είδη
πρόσθετης περίθαλψης κλπ.

Η συνταγογράφηση των ανωτέρω
θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από

Υπεύθυνη ∆ήλωση του ασφαλισµέ-
νου για την απώλεια του βιβλιαρίου
και τυχόν ηλεκτρονικών παραπεµ-
πτικών που είχαν ήδη εκδοθεί και
έχουν καταστραφεί, καθώς και απο-
δεικτικό εγγραφής του στους
καταλόγους πληγέντων του ∆ήµου
Μάνδρας και Μεγάρων (∆ηµοτική
Ενότητα Νέας Περάµου).

Τέλος, τα αιτήµατα εκκαθάρισης
παροχών των πληγέντων ασφαλι-
σµένων του Οργανισµού καθώς και
των συµβεβληµένων προµηθευτών
Υγείας (Πάροχοι – Φαρµακεία ) µε
έδρα την Μάνδρα Αττικής, θα
εκκαθαρίζονται και θα αποζ-
ηµιώνονται κατά προτεραιότητα
από την αρµόδια ΠΕ.∆Ι. ΕΟΠΥΥ
στην οποία οι συµβεβληµένοι προµ-
ηθευτές θα πρέπει να προσ-
κοµίζουν τα ανωτέρω αναφερόµενα
δικαιολογητικά Μαρούσι,
22/11/2017 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
(Ηλεκτρονική ή χειρόγραφη συντα-
γή - παραπεµπτικό, Υπεύθυνη
∆ήλωση του Ασφαλισµένου και
αποδεικτικό εγγραφής του στους
καταλόγους των πληγέντων).

ΕΕππίίθθεεσσηη  ττοουυ  ««ΡΡοουυββίίκκωωνναα»»  
σσττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς

Μέλη του «Ρουβίκωνα» έκαναν επίθεση,
εχθές πολύ νωρίς το πρωί, στο κτίριο
της Περιφέρειας Αττικής, στη λεωφόρο

Συγγρού.
Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες από την

αστυνοµία, προκάλεσαν φθορές µε βαριοπούλες
στην είσοδο του κτιρίου, από την οδό Λεµπέση,
ενώ πέταξαν µπογιές και στη συνέχεια αποχώρη-
σαν.

Τα µέλη του «Ρουβίκωνα» γνωστοποίησαν την
επίθεσή τους µε σχετική ανάρτηση σε ιστοσελίδα
του αντιεξουσιαστικού χώρου, ενώ αναφέρονται
στις πρόσφατες πληµµύρες στη ∆υτική Αττική και
επιρρίπτουν ευθύνες στον κρατικό µηχανισµό.

ΕΕΟΟΠΠΥΥΥΥ::  ΧΧεειιρρόόγγρρααφφεεςς  σσυυννττααγγέέςς  κκααιι  ππααρρααππεεµµππττιικκάά
για τους ασφαλισµένους που έχασαν τα βιβλιάρια τους στις πληµµύρες
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Μ
ε την συµµετοχή πλήθους πιστών πραγ-
µατοποιήθηκε ο εορτασµός του προ-
στάτη των παιδιών Αγίου Στυλιανού

στο Ζεφύρι.

Ο τριήµερος πανηγυρισµός ξεκίνησε την προ-
παραµονή στις 24 Νοεµβρίου µε την παράκληση
του Αγίου, συνεχίστηκε την εποµένη 25 Νοεµ-
βρίου µε Όρθρο και θεία Λειτουργία ενώ ανήµερα
του εορτασµού το πρωί της Κυριακής 26 Νοεµ-
βρίου τελέστηκε ο Όρθρος και η πανηγυρική
Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Αρχιµαν-
δρίτη Ηλιουπόλεως κ.κ. Θεόδωρου.

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας τελέστηκε ο
Εσπερινός προεξάρχοντος του Αρχιερέα ου
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας κ.κ. Μακαρίου, ενώ
ο εορτασµός κορυφώθηκε µε την κατανυκτική
λιτάνευση της εικόνας, της οποίας επικεφαλής
τέθηκε η Φιλαρµονική του ∆ήµου Φυλής.

Την εικόνα συνόδεψε µεγάλος αριθµός ιερέων,
ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και πλήθος πιστών.

Κατάνυξη και πλήθος πιστών στον εορτασµό του Αγίου Στυλιανού στο Ζεφύρι

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το σεµινάριο
εργοφυσιολογίας, που διοργάνωσε ο ΑΟ Χαϊδαρίου 

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των γονιών των αθλητών του ΑΟ Χαϊδαρίου,
στο σεµινάριο εργοφυσιολογίας που διοργανώθηκε την Πέµπτη (16/11).
Αναλυτικά,  το σεµινάριο εργοφυσιολογίας πραγµατοποιήθηκε  από τον

καθηγητή φυσικής αγωγής Κο. Ρουσόπουλο στα γραφεία του συλλόγου µας, µε παρ-
ουσία του προέδρου κου Παπαϊωάννου, τους προπονητές της Ακαδηµίας µας
∆ηµήτρη ∆ιαµάντη, Γιάννη Μπαϊρακταρίδη, Γιώργο Μπελεγρίνη και τον ∆ιευθυντή
Ακαδηµιών Σταύρο Τζαναβάρα.

∆όθηκαν τα αποτελέσµατα των εργοµετρικών εξετάσεων των αθλητών µας,
αναλύθηκαν τα αποτελέσµατα τους και απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις γονιών και
αθλητών. Η ∆ιοίκηση και η Επιτροπή Ακαδηµιών, θα συνεχίσουν την επιµόρφωση
των αθλητών µας, σε διάφορους τοµείς, ώστε να βγουν έτοιµοι εκτός από τους αγω-
νιστικούς χώρους αλλά και στη κοινωνία.

ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΓΓοοννέέωωνν  77οουυ  δδηηµµοοττιικκοούύ  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν
«Μην το πετάξειςP δώσε στο βιβλίο σου µια δεύτερη ευκαιρία»«Μην το πετάξειςP δώσε στο βιβλίο σου µια δεύτερη ευκαιρία»

Με το σύνθηµα «Μην το πετάξειςP δώσε στο βιβλίο σου µια δεύτερη ευκαιρία», ο
σύλλογος γονέων 7ου
δηµοτικού Άνω Λιοσίων,

στα πλαίσια της δράσης «Αγαπώ-
σέβοµαι-ανακυκλώνω το βιβλίο» ξεκι-
νά να συγκεντρώνει µεταχειρισµένα
βιβλία.

Σκοπός είναι να ευαισθητοποιηθ-
ούν παιδιά και ενήλικες, να αγαπήσουν
τα βιβλία και να συνειδητοποιήσουν τη
διαχρονικότητά τους.

Όσοι επιθυµούν µπορούν να
στηρίξουν την εξαιρετική πρωτοβουλία
του συλλόγου γονέων, προσφέροντας
βιβλία που δε χρειάζονται πια (ανεξα-
ρτήτου θέµατος), µε µοναδική
προϋπόθεση να είναι σε καλή κατά-
σταση και να µη λείπουν σελίδες.

Ο σύλλογος θα συγκεντρώσει όλα
τα βιβλία, θα τα ταξινοµήσει και θα τα
προσφέρει στο Χριστουγεννιάτικο
Bazaar του σχολείου. Όσα περισσέ-
ψουν θα παραµείνουν στη σχολική βιβ-
λιοθήκη.

Η διάρκεια της δράσης θα είναι
µέχρι τις 8/12/17 και είναι σηµαντικό να
δωρίσουν βιβλία όσοι περισσότεροι
γονείς γίνεται, γιατί πρόκειται για τα ίδια
τους τα παιδιά.
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ΜΜέέχχρριι  ττηηνν  ΤΤρρίίττηη  1122  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  
οοιι  ααιιττήήσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  κκοοιιννωωννιικκόό  µµέέρριισσµµαα

ΤΤοο  υυπποουυρργγεείίοο  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν    αανναακκοοιιννώώννεειι  όόττιι  οο  δδιιαα--
δδιικκττυυαακκόόςς  ττόόπποοςς  wwwwww..kkooiinnoonniikkoommeerriissmmaa..ggrr  γγιιαα  ττηηνν
υυπποοββοολλήή  ααιιττήήσσεεωωνν  γγιιαα    ττηηνν  κκααττααββοολλήή  ττοουυ  κκοοιιννωωννιικκοούύ
µµεερρίίσσµµααττοοςς,,  άάννοοιιξξεε  σσήήµµεερραα  ΚΚυυρριιαακκήή  2266  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  
22001177  κκααιι  θθαα  ππααρρααµµεείίννεειι  ααννοοιιχχττόόςς  µµέέχχρριι    τταα  µµεεσσάάννυυχχτταα
((0000..0000))  ττηηςς  ΤΤρρίίττηηςς  1122  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22001177  ..

Κόρινθος: Φωτιά ξέσπασε σε λεωφορείο 
στον Ισθµό 

Λεωφορείο το οποίο βρισκόταν σε κίνηση, τυλίχθηκε στις φλό-
γες, στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος
του Ισθµού.

Στο λεωφορείο επέβαιναν 22 άτοµα, τα οποία πρόλαβαν και αποµα-
κρύνθηκαν εγκαίρως, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυµατισµός.
Το όχηµα εκτελούσε το δροµολόγιο Αθήνα - Τίρανα, έφερε αλβανικές
πινακίδες και τους επιβάτες προειδοποίησε εγκαίρως ο οδηγός του.
Στο σηµείο έσπευσαν τρία οχήµατα της Πυροσβεστικής, µε επτά
άνδρες.Το όχηµα καταστράφηκε ολοσχερώς. 

∆ήµος Φυλής: Εκδήλωση του Συµβουλευτικού Κέντρου Γυναικών και 
Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας στις 29 Νοεµβρίου

Εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας θα υπογραφθεί η
Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας, διοργανώνει το Συµβουλευτικό
Κέντρο Γυναικών του ∆ήµου Φυλής την Τετάρτη 29 Νοεµ-

βρίου 2017, στις 17.30, στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του
∆ηµαρχείου Φυλής. µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Εξάλειψης
της Βίας κατά των Γυναικών.
Το πρόγραµµα της εκδήλωσης:
- Υπογραφή Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις
Τοπικές Κοινωνίες µεταξύ της Γενικής Γραµµατέας Ισότητας κα
Κούβελα Φωτεινή και του ∆ηµάρχου Φυλής κου Παππού Χρήστο.
- Παρουσίαση της έναρξης συνεργασίας µεταξύ του Συµβουλευτι-
κού Κέντρου Γυναικών και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού µε την
προϊσταµένη κα Πλακίδα Αριστέα.
- Παρουσίαση των εξειδικευµένων υπηρεσιών του Συµβουλευτικού
Κέντρου Γυναικών από την Κοινωνική Λειτουργό κα Μηλιώνη
Πόπη και την Ψυχολόγο κα Βεοπούλου Βίκυ, επιστηµονικούς συνε-
ργάτες του Συµβουλευτικού Κέντρου.
- Παρουσίαση του βιβλίου της Γωγώ Ατζολετάκη "Το Ζ της Ζωής",
εκδόσεις Ιωλκός.
Αποσπάσµατα του βιβλίου θα διαβάσουν η ηθοποιός -συγγραφέας

Στέλλα Νικολοθανάση και η συγγραφέας-κοινωνιολόγος Νατάσα Γκουτσικίδου.

ΠΠααρράάδδοοσσηη  εειιδδώώνν  ππρρώώττηηςς
ααννάάγγκκηηςς  σσττηη  ΜΜάάννδδρραα

ααππόό  ττοονν  δδήήµµοο  ΑΑιιγγάάλλεεωω

Ο∆ήµος Αιγάλεω παρέδωσε  στο ∆ηµα-
ρχ είο Μάν δρας-Ειδυλλίας µεγάλο αριθµό

κουβερτών , σκευών  µιας χ ρήσης, ιµατισµού
και τροφίµων .

Η εν έργεια θα επαν αληφθεί, καθώς οι αν άγ-
κες εξακολουθούν  ν α είν αι µεγάλες, εν ώ έχ ει
υπάρξει κάλεσµα του ∆ήµου Αιγάλεω προς
τους δηµότες του για συλλογή τροφίµων
µακράς διάρκειας.

Η συλλογή γίν εται στο Κοιν ων ικό Παν το-
πωλείο του ∆ήµου µας (Μιλτιάδου 4) καθηµερ-
ιν ά 08:00-15:00.

Ιατρικό Κέντρο Περιστερίου και 
Π. Φαλήρου, παρέχουν δωρεάν
εξετάσεις σε πληµµυροπαθείς
της Νέας Περάµου

Την αλληλεγγύη του προς τους πληµµυροπαθείς του
∆ήµου Μεγαρέων εκφράζει  ο Όµιλος του Ιατρικού Κέντρου
Αθηνών και  προσφέρει  δωρεάν επισκέψεις στις κλινικές
του στα παραρτήµατα Περιστερίου και  Παλαιού Φαλήρου.

Με επιστολή η οποία έφθασε στον ∆ήµο Μεγαρέων η
διοίκηση του Κέντρου γνωστοποιεί  στον ∆ήµαρχο ότι  οι  κλι -
νικές του Οµίλου στο Περιστέρι  και  στο Παλαιό Φάληρο
για τους µήνες Νοέµβριο και  ∆εκέµβριο θα δέχονται  επισ-
κέψεις ασθενών δωρεάν στους εφηµερεύοντες ιατρούς είτε
µε την επίδειξη της βεβαίωσης από την Πυροσβεστική, είτε
µε τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησης η οποία έχει  υποβ-
ληθεί  στο ∆ήµο.

Οι εφηµερεύοντες ιατροί  των δύο κλινικών θα καλύπτουν
τις ειδικότητες των ιατρών παθολόγου, καρδιολόγου, ορθο-
πεδικού και  γενικού χειρουργού.

Τηλέφωνο κλινικής Περιστερίου 210 57 99 029
Τηλέφωνο κλινικής Παλαιού Φαλήρου 210 98 92 120
Ωράριο επικοινωνίας 09.00 έως τις 15.00, εκτός σαββα-

τοκύριακου, δηλώνοντας το έγγραφο µε το οποίο θα προσέ-
λθουν στις εξετάσεις.
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Ηαιθαλοµίχλη αναµένεται να απλωθεί απειλ-
ητικά στον αττικό ουρανό και τον εφετινό
χειµώνα. Παρότι η εµφάνιση του τοξικού

νέφους δεν είναι ακόµη  έντονη -γεγονός που
αποδίδεται στις ήπιες µέχρι τώρα θερµοκρασίες,
αλλά και στις χαµηλές τιµές  φυσικού αερίου - θα
ενοχλήσει και πάλι τους κατοίκους της δυτικής
κυρίως Αθήνας.

Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε τον συντάκτη
παλιότερης της έρευνας κ. ∆ηµήτρη Χατζηδάκη,
δρα χηµικό µηχανικό µε πολύχρονη θητεία στην
αρµόδια διεύθυνση για την ατµοσφαιρική ρύπανση
του υπουργείου Περιβάλλοντος, η δυτική περιοχή
του λεκανοπεδίου θα είναι η πιο επιβαρηµένη και
λιγότερο οι ανατολικές περιοχές της Αθήνας.

Ειδικότερα, όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία της
έρευνας σε ορισµένους δήµους (Χαλάνδρι, Παλαιό
Φάληρο, Πειραιάς, Πετρούπολη, Περιστέρι και
Νίκαια), αλλά και σε περιοχές του ∆ήµου Αθηναίων
(Κυψέλη, Πατήσια), το πρόβληµα των οσµών και
των οχλήσεων οφειλόταν αφενός στην εκτεταµένη
χρήση τζακιών στους δήµους βόρεια και ανατολικά
της πρωτεύουσας, αφετέρου και στην καύση άλλων

επικίνδυνων υλικών στις υπόλοιπες περιοχές, όπου
από 25% ως 55% των ερωτηθέντων αντιλήφθηκαν
πρόβληµα οσµών διαφορετικών από αυτή του
καµένου ξύλου.

Ένα ενδεικτικό εύρηµα της έρευνας ήταν τα
υψηλά ποσοστά των ερωτηθέντων που δεν άπλω-
ναν ρούχα σε εξωτερικό χώρο: το 55% στην Πετρ-
ούπολη, το 47% στο Περιστέρι, το 45% στο Χαλάν-
δρι και στον Πειραιά, το 44% στο Παλαιό Φάληρο,
το 42% σε Νίκαια - Ρέντη, το 40% σε Κυψέλη, Άγιο
Ελευθέριο, Πατήσια, το 30% στη Νέα Σµύρνη κ.λπ.

∆υσφορία και άλλες ενοχλήσεις

Συνολικά, το 28% των ερωτηθέντων (το 47% στις
δυτικές περιοχές) δήλωσε ότι ταλαιπωρήθηκε από
ενοχλήσεις κατά την έξαρση του φαινοµένου,
κυρίως στο αναπνευστικό, ερεθισµό στα µάτια και
δυσφορία.

Η αιθαλοµίχλη συνιστά σοβαρό πρόβληµα δηµό-
σιας υγείας για το Λεκανοπέδιο, µε προοπτική µάλι-
στα να επιδεινωθεί σε επόµενες χειµερινές περιό-
δους αν επικρατήσουν χαµηλότερες θερµοκρασίες
και οι οικονοµικές συνθήκες εµποδίσουν περαιτέρω
την πρόσβαση του κοινού σε διαφόρους τρόπους
οικιακής θέρµανσης.

Επιπλέον, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κ. Χατ-
ζηδάκης, «η προβλεπόµενη αύξηση του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου θέρµανσης,

αντί των προσδοκώµενων αυξηµένων δηµοσίων
εσόδων, θα οδηγήσει σε συρρίκνωσή τους, µε
παράλληλη αύξηση της χρήσης στερεών καυσίµων
για οικιακή θέρµανση. Η εµπειρία της περιόδου
2012-14 δεν πρέπει να αγνοείται».

Όσον αφορά τον τρόπο οικιακής θέρµανσης, τον
εφετινό χειµώνα χρησιµοποιήθηκε κυρίως πετρέ-
λαιο στο 50% πολυκατοικιών (µε περισσότερα από
επτά διαµερίσµατα) και φυσικό αέριο στο 30%. Στις
υπόλοιπες πολυκατοικίες (20%) που εξετάστηκαν
δεν υπήρξε κατανάλωση καυσίµου.

Στα µικρότερα κτίρια κατοικίας χρησιµοποιούνταν
πετρέλαιο ή φυσικό αέριο σε ποσοστό 60% και 15%
αντίστοιχα, ενώ στο 20% δεν υπήρχε κατανάλωση
καυσίµου. 

Τόσο στις πολυκατοικίες όσο και στα µικρότερα
κτίρια κατοικίας οι µεταβολές στον τρόπο θέρµαν-
σης από τον χειµώνα 2012-13 ως και σήµερα είναι
µικρότερες του 10%, κυρίως από το πετρέλαιο προς
το φυσικό αέριο.

Η έρευνα διεξήχθη από τις 2.1.2016 ως τις
19.4.2016, µε περίοδο αναφοράς το διάστηµα
24.12.2015 - 6.1.2016 (οπότε καταγράφηκαν οι
υψηλότερες τιµές αιωρούµενων σωµατιδίων της
χειµερινής περιόδου 2015-16) και κάλυψε το λεκα-
νοπέδιο των Αθηνών, εκτός από ορισµένους δήµο-
υς (Άνω Λιόσια, Αχαρναί, Παλαιά Πεντέλη, Αργυρ-
ούπολη, Ελληνικό, Γλυφάδα).

Ενοχλητική αναµένεται και τον φετινό 
χειµώνα η αιθαλοµίχλη στη δυτική Αθήνα
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Ακόµα 53 µετάλλια προστέθηκαν στην ελληνική συλλογή µεταλλίων, από την 3η
και τελευταία ηµέρα του Greece Open G1 που διεξήχθη στο Ολυµπιακό Κέντρο
Άνω Λιοσίων. Τα οκτώ εξ αυτών ήρθαν στις βαθµολογούµενες για το «Τόκιο

2020» κατηγορίες ανδρών και γυναικών, ενώ τα υπόλοιπα στις κατηγορίες
παίδων/κορασίδων και εφήβων/νεανίδων.

Mε µια σειρά εντυπωσιακών εµφανίσεων ο αθλητής του τµήµατος Ταε Κβο Ντο του
Ολυµπιακού, Φώτης Μπάτσης, κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο στο G1 Greece Open 2017
φτάνοντας σε µια πραγµατικά µεγάλη επιτυχία.

Ο αθλητής του Θρύλου, πανηγύρισε µια πολύ σηµαντική διάκριση στο
βαθµολογούµενο από την Παγκόσµια Οµοσπονδία πρωτάθληµα G1 στο οποίο
συµµετείχαν συνολικά 900 αθλητές από 30 χώρες και διεξήχθη στο Ολυµπιακό Κέντρο
Άνω Λιοσίων.

Ο Φώτης Μπάτσης µετά από πέντε (5) νικηφόρους αγώνες ανέβηκε στο υψηλότερο
σκαλί του βάθρου στην κατηγορία -59kg, πετυχαίνοντας σηµαντικές νίκες, απέναντι
στον κατά πολύ ψηλότερο Τούρκο αθλητή στο δεύτερο αγώνα και απέναντι στον αθλητή
από την Ιορδανία στον τρίτο αγώνα.

Στο διεθνές τουρνουά συµµετείχαν 900 αθλητές και αθλήτριες από 31 χώρες. Το
συνδιοργάνωσαν η World Taekwondo Europe (WTE) και η Ένωση Ταεκβοντό Νοτίου
Ελλάδος (ΕΤΑΝΕ). Χορηγοί επικοινωνίας ήταν η COSMOTE TV, το ZOUGLA GR και η
εφηµερίδα SPORTIME.

Τα χρυσά µετάλλια της τελευταίας ηµέρας στις βαθµολογούµενες κατηγορίες
κατέκτησαν οι Γρηγόριος Νικολαίδης (-87κ) και Αθανάσιος Νικολαίδης (+87κ.) της
Αθλητικής Κίνησης Αµπελοκήπων.

Τα ασηµένια µετάλλια πήραν οι Ευγενία Σαρρή (Αίαντας Αγ. ∆ηµητρίου, -73κ.) και
Χριστόφορος Καλλιφώνης (Θησέας Αιτωλοακαρνανίας, -87κ.), ενώ στο τρίτο σκαλοπάτι
του πόντιουµ των νικητών ανέβηκαν οι Μαρία Μωϋσίδου (Hwarang Μαχητές, -73κ.),
Ασπασία Μούκα (Νέα Φλόγα, -73κ.), Αθανάσιος ∆ηµητρακόπουλος (+87κ., Θησέας
Αιτωλοακαρνανίας) και Μιχαήλ Λάκης (Taekwondo Κερατσινίου).

ΝΕΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

Οι συµβολαιογράφοι σταµατούν την αποχή 
- Ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί την Τετάρτη - Ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί την Τετάρτη 

Στην τελική ευθεία έχει µπει η έναρξη των ηλεκτρονικών
πλειστηριασµών µε το τελευταίο εµπόδιο για την επίσηµη
πρεµιέρα τους την Τετάρτη 29 Νοεµβρίου να ετοιµάζεται

να αρθεί µε την γενική συνέλευση των συµβολαιογράφων.
Οι συµβολαιογράφοι αναµένεται να άρουν την αποχή που είχαν
εξαγγείλει, αφού όπως φαίνεται µετά από διαπραγµατεύσεις µε
την κυβέρνηση βρέθηκε λύση σε µια σειρά ζητήµατα που τους
απασχολούσαν, τα οποία είχαν να κάνουν κυρίως µε την
προστασία τους κατά την διάρκεια των πλειστηριασµών.
Έτσι την Τετάρτη, όπως όλα δείχνουν, θα πραγµατοποιηθούν οι
πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, οι οποίοι θα ξεκινήσουν
δοκιµαστικά αλλά θα επεκταθούν γρήγορα, αφού ο στόχος είναι
µέσα στο πρώτο τετράµηνο του 2018 το 70% των
πλειστηριασµών να γίνονται ηλεκτρονικά.
Σηµειώνεται ότι οι Θεσµοί έχουν ζητήσει να γίνονται 600-700
πλειστηριασµοί τους πρώτους µήνες του νέου έτους µε
σταδιακή αύξηση µετά το δεύτερο εξάµηνο, ώστε ο συνολικός
αριθµός να φτάσει τις 18.000.
Tο ηλεκτρονικό σύστηµα στην αρχική του φάση θα λειτουργήσει
µία φορά την εβδοµάδα αντί των τριών ηµερών που προβλέπει
ο νόµος, δηλαδή κάθε Τετάρτη. 
∆ύο ηµέρες πριν, δηλαδή µέχρι και χθες ∆ευτέρα στις 5 µ.µ.
ίσχυε  και η προθεσµία που έχουν οι υποψήφιοι πλειοδότες να
εγγραφούν στο σύστηµα και να καταθέσουν την εγγυητική επι-
στολή που υποχρεούνται, προκειµένου να λάβουν µέρος στη
διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
Η ηλεκτρονική πλατφόρµα µε τους πρώτους περίπου δέκα πλει-
στηριασµούς θα ανοίξει σε όσους έχουν εγγραφεί στο σύστηµα
και έχουν καταθέσει την απαιτούµενη εγγύηση, που ισούται µε
το 30% της πρώτης προσφοράς.

Εξαιρετική η διοργάνωση στο Ολυµπιακό Κέντρο Άνω ΛιοσίωνΕξαιρετική η διοργάνωση στο Ολυµπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων

Φινάλε στο Greece Open G1 µε 53 νέα ελληνικά µετάλλια
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Θέµα 7ο : Έγκριση Προϋπολο-
γισµού Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.) οικο-
νοµικού έτους 2018.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ∆.Σ., της
Κ.Ε.∆.Α., κα Σοφία Μαυρίδη.

Θέµα 8ο : Έγκριση Εισηγητι-
κής Έκθεσης Τεκµηρίωσης εσόδων-εξό-
δων Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.), οικονοµικού
έτους 2018.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ∆.Σ., της
Κ.Ε.∆.Α., κα Σοφία Μαυρίδη.

Θέµα 9ο : Κατάρτιση και ψήφι-
ση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης της
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.), για το οικο-
νοµικό έτος 2018.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ∆.Σ., της
Κ.Ε.∆.Α., κα Σοφία Μαυρίδη.

Θέµα 10ο : Κατάρτιση Ολοκληρ-
ωµένου Πλαισίου ∆ράσης της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου
(Κ.Ε.∆.Α.), για το οικονοµικό έτος 2018.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ∆.Σ., της
Κ.Ε.∆.Α., κα Σοφία Μαυρίδη.

Θέµα 11ο : Έγκριση της υπ`
αριθµ. 41/09-11-2017 απόφασης του
∆.Σ. του ATTICA TV, µε τίτλο: «Λήψη
απόφασης για την έγκριση σχεδίου
προϋπολογισµού χρήσεως 2018 της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης
∆ήµου Ασπροπύργου, ATTICA TV».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ATTICA
TV, κ. Κωνσταντίνος Τσολερίδης.

Θέµα 12ο : Έγκριση 4ης κατα-
νοµής Κ.Α.Π. έτους 2017 για λειτουργι-
κές δαπάνες σχολείων και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού
60.728,20€, υπό Κ.Α. 00.6711.000, µε
τίτλο «ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ».

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 13ο : Έγκριση ή µη Πρω-
τοκόλλων οριστικής Παραλαβής διαφόρ-
ων υπηρεσιών, σύµφωνα µε την υπ`
αριθµ. 871/ΟΙΚ.ΥΠ./20-11-2017 εισήγ-
ηση του ∆ιευθυντή Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 14ο : Έγκριση ή µη Πρω-
τοκόλλων οριστικής Παραλαβής διαφόρ-
ων υπηρεσιών, σύµφωνα µε την υπ`
αριθµ. 894/ΟΙΚ.ΥΠ./23-11-2017 εισήγ-
ηση του ∆ιευθυντή Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 15ο : Παραχώρηση του
υπ  ̀αριθµ. Γ 0024 οικογενειακού τάφου
στην  ΚΑΡΥ∆Α ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικ-
ητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ.
Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 16ο : Παραχώρηση του
υπ  ̀αριθµ. Θ 0276 οικογενειακού τάφου
στον ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ,
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικ-
ητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ.
Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 17ο : Παραχώρηση του
υπ  ̀αριθµ. Ζ 1305 οικογενειακού τάφου
στον ΜΑΝΓΚΑΣΑΡΩΒ ΝΙΚΟΛΑΗ, ΤΟΥ
ΑΛΕΞΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΜΙΑ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικ-
ητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ.
Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 18ο : Μεταβίβαση δικαιω-
µάτων του υπ  ̀ αριθµ. Γ 0085 τάφου
στην Ευτυχία Εφραιµίδου, του Ιωάννη.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµ-
πούλας.

Θέµα 19ο : Μεταβίβαση δικαιω-
µάτων του υπ  ̀ αριθµ. Ζ 0368 τάφου
στον  Αναστάσιο Κορων ίδη, του
∆ηµητρίου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµ-
πούλας.

Θέµα 20ο : ∆ωρεά εξόδων
κηδείας (ανόρυξης & ενταφιασµού) για
τη νεκρή, πρώην δηµοτική υπάλληλο
της Κ.Ε.∆.Α., Παπουλίδου Γκαλίνα, του
Αναστασίου, µε ηµ/ν ια θανάτου την
22/02/2017.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 21ο : ∆ωρεά εξόδων
κηδείας (ανόρυξης, εν ταφιασµού &
τριετίας) για το νεκρό, πρώην δηµοτικό
υπάλληλο, Πουµπουρίδη Νικόλαο, του
Ιωάννη, µε ηµ/ν ια θανάτου την
19/11/2017.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 22ο : ∆ωρεά εξόδων
κηδείας (ανόρυξης & ενταφιασµού) για
τον  θανόντα Κωσταρά Γεώργιο, µε
ηµ/ν ια θανάτου την 24/06/2017.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 23ο : Αν τ ικ ατ άσ τ ασ η
µέλους - εκπροσώπου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, στη Γεν ική Συνέλευση της
ΠΕ∆Α και της ΚΕ∆Ε, σύµφωνα µε την
υπ  ̀ αριθµ. 381/2014 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 24ο : Έγκριση αιτηµάτων
χορήγησης Οικονοµικών Ενισχύσεων
– Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 25ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ –
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

48
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Μεγάλη ήταν η
συµµετοχή των
εµπόρων στην Black

Friday, µε θετικά αποτελέσµατα
για τα ταµεία τους, και τώρα
ετοιµάζονται για την έναρξη της
Cyber Week.

Βέβαια, πρόκειται για...
ελληνική πατέντα στην
προσπάθεια τόνωσης της
αγοράς, καθώς στο εξωτερικό
έχει γίνει θεσµός η «cyber
Monday» (µία συγκεκριµένη
∆ευτέρα του χρόνου) και όχι η
«cyber week».

Πάντως, ο πρόεδρος της
Ελληνικής Συνοµοσπονδίας
Εµπορίου και
Επιχειρηµατικότητας Βασίλης
Κορκίδης ανέφερε πως η
«Εβδοµάδα Ηλεκτρονικού
Εµπορίου 2017», τελεί υπό την
αιγίδα του υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και
φέτος θα διαρκέσει από την
Παρασκευή 1 ∆εκεµβρίου έως
την Πέµπτη 7 ∆εκεµβρίου.

Κατά το διάστηµα αυτό, πάνω
από 250 ελληνικά ηλεκτρονικά
καταστήµατα παρέχουν
ελκυστικές προσφορές προς το
καταναλωτικό κοινό,
προτρέποντάς το να "βιώσει" τη
διαδικτυακή αγοραστική εµπει-
ρία. Στόχος της επιτυχηµένης
δράσης που διενεργείται στην
Ελλάδα για 5η χρονιά από το
2013, είναι αφενός µία ευκαιρία
του καταναλωτικού κοινού να
αγοράσει σε τιµές προσφοράς
και αφετέρου η εκπαίδευση και

ενηµέρωσή του στη διαδικασία 
της «online» αγοράς και των

πλεονεκτηµάτων της
«Μετά την Black Friday και τη

cyber week µπαίνουµε στον
τελευταίο µήνα του έτους και στη
τελική ευθεία της Χριστουγεννιά-
τικης εορταστικής αγοράς που
θα κρίνει και το τελικό αποτέλε-
σµα της συνολικής κατανάλωσης
και του ετήσιου τζίρου των
επιχειρήσεων του λιανικού εµπο-
ρίου για φέτος...» δήλωσε ο κ.
Κορκίδης.

ΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  225500  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΙΙ∆∆ΩΩΝΝ
ΜΜΜΜεεεεττττάάάά    ττττηηηηνννν    BBBBllllaaaacccckkkk    FFFFrrrriiiiddddaaaayyyy    έέέέρρρρχχχχεεεεττττααααιιιι     ηηηη.... .... ....     CCCCyyyybbbbeeeerrrr    
WWWWeeeeeeeekkkk    ----ΠΠΠΠρρρροοοοσσσσφφφφοοοορρρρέέέέςςςς    γγγγιιιιαααα    oooonnnnllll iiiinnnneeee    ααααγγγγοοοορρρρέέέέςςςς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ
Και επίσηµα νωρίτερα οι συντάξεις 
Ιανουαρίου για το ∆ηµόσιο

Ο
ι συντάξεις του ∆ηµοσίου µηνός Ιανουα-
ρίου 2018 θα καταβληθούν, αντί της 29ης
∆εκεµβρίου 2017 (προτελευταία εργάσιµη

ηµέρα του µήνα), την 21η ∆εκεµβρίου 2017,
ηµέρα Πέµπτη.

Αυτό προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπο-
υργού Οικονοµικών κ. Χουλιαράκη για την πληρ-
ωµή των συντάξεων του ∆ηµοσίου για τον µήνα
Ιανουάριο 2017 επιβεβαιώνοντας πλήρως το σχε-
τικό ρεπορταζ του dikaigitika news.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε λόγω της ανάγκης για
οικονοµική διευκόλυνση των συνταξιούχων του
∆ηµοσίου εν όψει των εορτών των Χριστουγέν-
νων και του Νέου Έτους.

Να υπενθυµίσουµε ότι όπως δηµοσιεύσαν  τα
dikaiologitika news, ο προγραµµατισµός που έχει
γίνει ήθελε οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2018 να
καταβάλλονται για τους δικαιούχους από τον ΟΓΑ
και τον ΟΑΕΕ, στις 19 ∆εκεµβρίου 2017 και στις
21 ∆εκεµβρίου 2017 για το ∆ηµόσιο, το ΙΚΑ, το
ΝΑΤ και τα υπόλοιπα ταµεία. Κάτι που επιβε-
βαιώνεται όσο αφορά το ∆ηµόσιο µε την απόφαση
Χουλιαράκη.

Ανεστάλη η αποχή των συµβολαιογράφων
από πλειστηριασµούς

Τ
ην  αν αστολή της αποχ ής τους από τους πλειστηριασµούς και τη διεν έργεια
όλων  των  πλειστηριασµών  (φυσικών  και ηλεκτρον ικών ) αποφάσισαν  στην
έκτακτη Γεν ική Συν έλευσή τους οι συµβολαιογράφοι, διασφαλίζον τας έτσι

την  έν αρξη, την  Τετάρτη, και των  ηλεκτρον ικών  πλειστηριασµών , που περιλαµβά-
ν ον ται και στα βασικά προαπαιτούµεν α για την  ολοκλήρωση της γ' αξιολόγησης. 

Ωστόσο, η συν εδρίαση διεξήχ θη σε τεταµέν ο κλίµα, µε πέν τε µέλη του ∆Σ του
Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Αθην ών , Πειραιώς, Αιγαίου και ∆ωδεκαν ήσου ν α
παραιτούν ται κατά τη διάρκεια της συν έλευσης και ν α αποχ ωρούν  σε έν δειξη δια-
µαρτυρίας για µεθοδεύσεις, όπως κατήγγειλαν , από την  πλειοψηφία της διοίκησης
του Συλλόγου. Υπήρξε ωστόσο η απαιτούµεν η απαρτία και συν εχ ίστηκαν  οι
εργασίες της.

∆ιαµαρτυρίες από συλλογικότητες

Εν  τω µεταξύ, την  απόφασή τους για τη στάση που θα κρατήσουν  από εδώ και
στο εξής κλήθηκαν  ν α πάρουν  οι συµβολαιογράφοι, εν ώ συλλογικότητες διαµαρτύρ-
ον ταν  έξω από το Σύλλογο εκφράζον τας την  έν τον η αν τίδρασή τους στους πλει-
στηριασµούς. 

Μάλιστα, συγκεν τρωµέν οι πολίτες δεν  δίστασαν  ν α αποδοκιµάσουν  συµβολαιο-
γράφους έξω απο το σύλλογό τους, µόλις εν ηµερώθηκαν  για την  απόφασή τους.

Μητσοτάκης: Εµπλοκή Τσίπρα στο σκάνδαλο
Καµµένου - «Συγκάλυψη & κουκούλωµα»

Τ
ο σκάν δαλο που ξεκίν ησε ως «σκάν δαλο
Καµµέν ου» είν αι τελικά σκάν δαλο «Τσίπρα-
Καµµέν ου», όπως προκύπτει από τη σηµερ-

ιν ή στάση του πρωθυπουργού στο κοιν οβούλιο,
παρατήρησε ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας,
κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή. 

Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τον  Έλλην α
πρωθυπουργό για απόπειρα συγκάλυψης και «κου-
κουλώµατος» στην  προσπάθειά του ν α υπερασπι-
στεί τον  κυβερν ητικό του εταίρο. Ο Αλέξης Τσίπρ-
ας έπεσε σε µία σειρά αν τιφάσεων  για πράγµατα
που δεν  γν ώριζε πολύ καλά, µπροστά στον
κίν δυν ο ν α «χ άσει την  καρέκλα του», παρατήρη-
σε ο πρόεδρος της Ν∆..

Κάν ον τας λόγο για «σουρεαλιστικό δράµα» ο
Κυριάκος Μητσοτάκης επέµειν ε στο γεγον ός ότι ο υπουργός Εθν ικής Άµυν ας έδωσε
εν τολή ν α συλληφθεί ο ταξίαρχ ος Παπαδάκης, επειδή αποκάλυψε τον  ρόλο του
µεσάζον τα χ αλών τας την  «µπίζν α». 

Χαρακτηρίζον τας «εξαιρετικά ύποπτο» τον  ρόλο του Βασιλείου Παπαδόπουλου,
διεµήν υσε πως «η ιστορία δεν  θα τελειώσει εδώ» και πρότειν ε, στην  ερχ όµεν η
συν εδρίαση της επιτροπής εξοπλισµών  ν α προσέλθουν  τόσο ο φερόµεν ος ως µεσά-
ζων  Βασίλειος Παπαδόπουλος, όσο και ο ταξίαρχ ος Παπαδάκης αλλά και ο Ζωρζ
Σφακιαν άκης, τον  οποίο είχ ε αν αφέρει ν ωρίτερα ο πρωθυπουργός ως έν αν  ακόµα
«εν διάµεσο» στην  διακρατική συµφων ία των  βληµάτων . 

Στην  συν εδρίαση θα µπορούσαν  επίσης ν α προσέλθουν  ο αρµόδιος προϊστάµε-
ν ος της γεν ικής διεύθυν σης εξοπλισµών  κ. Κυριακίδης και ο διοικητής της Εθν ικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών , Γιάν ν ης Ρουµπάτης, πρότειν ε ο κ. Μητσοτάκης.

«Για ποιον  τελικά δουλεύει ο κ. Παπαδόπουλος;» αν αρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης.
«Είν αι µεταφορέας; Έχ ει µεταφορική εταιρεία; Γιατί κ. Καµµέν ε δώσατε εν τολή στον
Παπαδόπουλο ν α κάν ει δουλειά µε τα ΕΑΣ;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος της Ν∆.
«Εάν  η συµφων ία χαλάσει επειδή θέλατε ν α βάλετε έν αν  δικό σας µεσάζον τα, τότε
είν αι µεγάλο ζήτηµα γιατί χ άθηκαν  66 εκατοµµύρια ευρώ», υπογράµµισε. 

«Εάν  η συµφων ία ήταν  ν όµιµη, που είν αι τα λεφτά;», συν έχ ισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης που δήλωσε πρόθυµος ν α γίν ει συζήτηση στη Βουλή για τη φοροδια-
φυγή, όπως προαν ήγγειλε ο πρωθυπουργός, αλλά και τις of f shore και τη Siemens
και τους λόγους που έκλεισε το εργοστάσιο της εταιρείας και απολύθηκαν  200 άν θ-
ρωποι.
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Το ψύχος εν δέχεται ν α αυξήσει τη ζήτηση

ΡΑΕ: Συναγερµός για ενδεχόµενη 
ενεργειακή κρίση τον χειµώνα

Γι α να µην έχουµε... εκπλήξει ς και  τον εφετι νό
χει µώνα, η Ρυθµι στι κή Αρχή Ενέργει ας (ΡΑΕ) έχει
ήδη προγραµµατί σει  τη λήψη των αναγκαί ων

µέτρων, ώστε να µην απει ληθεί  η χώρα µε µι α νέα
ενεργει ακή κρί ση όπως η περυσι νή. Το δρι µύ ψύχος που
εί χε καλύψει  την Ευρώπη τον ∆εκέµβρι ο του 2016 έως και
τον Ιανουάρι ο του 2017 εί χε οδηγήσει  σε µεγάλη
ενεργει ακή ζήτηση, την οποί α ι κανοποί ησε, σε µεγάλο
βαθµό, µε αυξηµένη χρήση των υδροηλεκτρι κών σταθµών,
δηµι ουργώντας ενεργει ακές ελλεί ψει ς.

Φέτος, η στάθµη των υδάτων στους ταµι ευτήρες
βρί σκεται  σε ι στορι κά χαµηλά. Οπότε τα νερά δεν θα
µπορέσουν να συνει σφέρουν, όπως έγι νε τον περασµένο
Ιανουάρι ο, σε µι α ενδεχόµενη αυξηµένη ζήτηση.
Επι πλέον, σύµφωνα µε τα όσα επεσήµανε ο πρόεδρος
της ΡΑΕ κ. Νί κος Μπουλαξής, µι λώντας στο συνέδρι ο
«Ενέργει α και  Ανάπτυξη 2017» του Ινστι τούτου Ενέργει ας
Νοτι οανατολι κής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), αντί στοι χα
προβλήµατα µε την επάρκει α των νερών αντι µετωπί ζουν
και  οι  γει τονι κές χώρες, µε συνέπει α να µην υπάρχουν
πολλές ελπί δες γι α έκτακτες ει σαγωγές. Σε όλα αυτά
έρχεται  να προστεθεί  και  η κατάσταση που επι κρατεί  µε
την πυρηνι κή ενέργει α στη Γαλλί α, η οποί α δεν έχει
επανακάµψει . 

Στη δραµατι κή κατάσταση που επι κρατεί  στα
υδροηλεκτρι κά της χώρας αναφέρθηκε και  ο δι ευθυντής
Μι κρών Υδροηλεκτρι κών της ∆ΕΗ Ανανεώσι µες κ.
Στέλι ος Ροντήρης. Όπως υπογράµµι σε, αντί στοι χα εί ναι
και  τα προβλήµατα των γει τονι κών χωρών. Μάλι στα,
όπως ανέφερε ο κ. Ροντήρης, λόγω της ξηρής χρονι άς που
προηγήθηκε, η ∆ΕΗ λει τούργησε γι α πρώτη φορά, µετά
από δύο χρόνι α, τους δύο αναστρέψι µους αντλητι κούς
υδροηλεκτρι κούς Σταθµούς της ∆ΕΗ, στον ποταµό
Αλι άκµονα (ΥΗΣ Σφηκι άς) και  στον ποταµό Νέστο (ΥΗΣ
Θησαυρού) γι α να παράγει  ρεύµα όταν χρει άζεται . 

Σύµφωνα µε τον κ. Μπουλαξή, στα µέτρα που έχει
προγραµµατί σει  η ΡΑΕ προκει µένου να αποφευχθεί  µι α
νέα ενεργει ακή κρί ση περι λαµβάνεται  και  η ενοι κί αση
πλοί ου LNG (Liquefied natural gas - Υγροποι ηµένο
Φυσι κό Αέρι ο), το οποί ο θα «φουντάρει » άροδο κοντά στον
τερµατι κό σταθµό της Ρεβυθούσας, γι α τους κρί σι µους
µήνες του Ιανουρί ου και  του Φεβρουαρί ου. 

Η Αρχή θα ενεργοποι ήσει  επί σης τον όρο που υπάρχει
στι ς συµβάσει ς των ηλεκτροπαραγωγών γι α χρήση εναλ-
λακτι κού καυσί µου, δεν θα βγουν εκτός λει τουργί ας λι γνι -
τι κές µονάδες γι α συντήρηση, θα δι ασφαλί σει  ηµερήσι ες
ποσότητες προκει µένου να µπορεί  να καλύπτεται  το 80%
της λει τουργί ας των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής και  να
υπάρχει  πλήρης κάλυψη των ευάλωτων καταναλωτών
κλπ. 

Κατά τη δι άρκει α της περυσι νής κρί σης παρήχθησαν
200 γι γαβατώρες από πετρέλαι ο, το οποί ο κόστι σε 30
εκατ. ευρώ. Σε κάθε περί πτωση, όπως υποστήρι ξε ο κ.
Μπουλαξής, «µε τα µέτρα που θα πάρουµε δεν θα έχο-
υµε αυτό το κόστος». 

Τον Απρίλιο ο νέος ενεργειακός σχεδιασµός

Τον Απρί λι ο θα εί ναι  έτοι µο το τελι κό κεί µενο γι α τον
εθνι κό σχεδι ασµό της αγοράς ενέργει ας. Σύµφωνα µε τα
όσα επεσήµανε ο Γενι κός Γραµµατέας Ενέργει ας του
Υπουργεί ου Περι βάλλοντος και  Ενέργει ας κ. Μι χάλης
Βερροι όπουλος, στο συνέδρι ο του ΙΕΝΕ, θα συγκροτηθεί
µι α Επι τροπή η οποί α θα αποτελεί ται  από δύο οµάδες.
Η πρώτη θα ασχοληθεί  µε τα µέτρα και  τα µοντέλα πολι -
τι κής και  η δεύτερη µε τι ς µελέτες και  τους κανονι σµούς. 

Αφού καταλήξουν σε ένα πρώτο κεί µενο, θα ακολουθή-
σει  µι α περί οδος δι αβούλευσης στην οποί α θα συµµε-
τέχουν όλοι  οι  φορεί ς του ενεργει ακού χώρου και  οι
εκπρόσωποι  της αγοράς. 

Το τελι κό κεί µενο θα συζητηθεί  µε τους ευρωπαϊ κούς
θεσµούς και , αν όλα πάνε σύµφωνα µε τον προγραµµατι -
σµό, ο νέος ενεργει ακός σχεδι ασµός θα εί ναι  έτοι µος τον
ερχόµενο Απρί λι ο, ο οποί ος θα δι ασφαλί ζει  την ενεργει -
ακή επάρκει α, την ασφάλει α εφοδι ασµού, την ανα-
πτυξι ακή πορεί α της χώρας, τη δι άθεση φι λι κών προς το
περι βάλλον ενεργει ακών προϊ όντων και  υπηρεσι ών κλπ. 

Σχετι κά µε την ανάπτυξη των Ανανεώσι µων Πηγών
Ενέργει ας (ΑΠΕ) και  την εξοι κονόµηση ενέργει ας ο κ.
Βερροι όπουλος σηµεί ωσε ότι  αποτελούν προτεραι ότητα
γι α την κυβέρνηση, αν και  ο λι γνί της θα παραµεί νει
σηµαντι κός γι α το ενεργει ακό µεί γµα τα επόµενα χρόνι α.
Την ερχόµενη εβδοµάδα, µάλι στα, σύµφωνα µε τον ί δι ο,
αναµένεται  Υπουργι κή Απόφαση, η οποί α θα καθορί ζει
τους όρους γι α τους νέους δι αγωνι σµούς που αφορούν
στι ς επενδύσει ς ΑΠΕ. Το ενδι αφέρον εί ναι  µεγάλο, και
όπως είπε ο Γεν ικός Γραµµατέας, υπάρχ ουν  επεν -
δυτικά σχ ήµατα τα οποία εν διαφέρον ται ν α επεν -
δύσουν  σε µεγάλα έργα, ακόµη και πάν ω από 150
µεγαβάτ. 

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

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

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

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

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττοονν
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

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

ΜΜεε  22  οοιικκήήµµαατταα  110000  ττµµ  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  χχρρήήσσηη    66997722008855333366

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

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

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

Με πρωτοβουλία των µαθητών/τριών και των
εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ και ΕΚ Άνω

Λιοσίων συνεχίζουµε σταθερά τις δράσεις
αλληλεγγύης συλλέγοντας τρόφιµα 

στο σχολείο µας ώστε να βοηθήσουµε τους 
συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη.

Σας καλούµε να βοηθήσετε για να δείξουµε
έµπρακτα την αλληλεγγύη µας και τη στήριξή

µας µε ό,τι ο καθένας µπορεί από το 
υστέρηµά του.Σας παρακαλούµε για την

προσφορά σας ειδικότερα σε συσκευασµένα
τρόφιµα για κατανάλωση 

χωρίς µαγείρεµα (κονσέρβες, γάλα µακράς
διάρκειας, κρουασάν, 

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

Βοηθήστε µας για να βοηθήσουµε!
Περισσότερες πληροφορίες:

1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων,
Κωνσταντινουπόλεως 46, 

Άνω Λιόσια, τηλ. 2102484478
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99--1100//1122  ∆∆ΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  
--  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΥΥΜΜΦΦΑΑΛΛΙΙΑΑ  --  ΕΕΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ--  ΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗΤΤΕΕΡΡΟΟ--  ΒΒΥΥΤΤΙΙΝΝΑΑ

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΙΙΝΝΩΩΝΝ  
ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΡΡΟΟΝΝ  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  7755€€

1166--1177//1122  ΜΜΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  --  ΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑΛΛΑΑ
--  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΑΑMMAALLIIAA  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ

∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΥΥΛΛΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  6655€€  ((ππααιιδδιιάά  11--44  εεττώώνν  δδωωρρεεάάνν  ))

Σ
ύµφωνο Συνεργασίας µεταξύ της ΚΕ∆Ε και της Ένω-
σης ∆ήµων Βικτώρια Αυστραλίας υπέγραψαν ο Πρόε-
δρος της Ένωσης Γ. Πατούλης µε την Ελληνοαυστρ-

αλέζα Πρόεδρο της αντίστοιχης αυτοδιοικητικής Ένωσης της
Πολιτείας Βικτώρια Αυστραλίας Μ. Λάλιος, στο πλαίσιο των
πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε µε
στόχο την εν ίσχυση της εξωστρέφειας της Αυτοδιοίκησης Α΄
βαθµού.

Η υπογραφή του Συµφώνου έγινε στο πλαίσιο της
επίσκεψης του Πρόεδρου της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλη στην Αυστρ-
αλία, µε αφορµή τη διοργάνωση Συνεδρίου για την ανάπτυξη
και τις προοπτικές του Τουρισµού Υγείας στη χώρα µας.

Η συνεργασία των δύο αυτοδιοικητικών Ενώσεων θα επι-
κεντρωθεί σε θέµατα όπως ο πολιτισµός, η επιχειρηµατικότ-
ητα, ο ιατρικός τουρισµός ενώ το έντονο ελλην ικό στοιχείο
που υπάρχει στην Αυστραλία θα αποτελέσει τον κεντρικό
άξονα της συνεργασίας αυτής.

Παρόντες στην υπογραφή του Συµφώνου Συνεργασίας
ήταν επίσης ο Μ. Ζαφειρόπουλος πρώην ∆ήµαρχος του
Fitzroy και ∆ηµοτικός Σύµβουλος του Μanninham και ο Λ.
Ταπεινός, ∆ηµοτικός Σύµβουλος στο ∆ήµο Μοreland και µέλος
του ∆Σ της Ένωσης ∆ήµων Βικτώρια.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε τόν ισε τα εξής:
«Το Σύµφωνο Συνεργασίας που υπογράψαµε µε την κα

Λάλιος στέλνει ένα ισχυρό µήνυµα, πως η οικογένεια της Αυτο-
διοίκησης δεν έχει γεωγραφικά όρια. Γεφυρώνουµε τον απαν-

ταχού ελλην ισµό, διαµορφώνοντας µία παγκόσµια αυτοδιοικ-
ητική κοινότητα µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής
των πολιτών αλλά και την εν ίσχυση του Ελλην ικού brand
name.

Αποτελεί βαθιά µου πεποίθηση πως οι Τοπικές Αυτοδιοική-
σεις όλου του κόσµου πρέπει να ενώσουν τις δυνάµεις τους
για ένα κοινό σκοπό. Την τοπική ανάπτυξη και την εν ίσχυση
του ρόλου των δήµων στη λήψη αποφάσεων, όσο το δυνατόν
εγγύτερα στο πολίτη.

Σε αυτή την κρίσιµη συγκυρία για τη χώρα µας  επιβάλλεται
οι Αυτοδιοικητικές Ενώσεις σε όλο τον κόσµο να συνεργα

στούν δηµιουργικά και αποτελεσµατικά, ανε-
ξάρτητα από το τι πράττουν οι κεντρικές κυβερνή-
σεις και τα κόµµατα, προκειµένου να δροµολογηθ-
ούν γόν ιµες και χρήσιµες πολιτικές, που θα συµβάλ-
λουν στην ισχυροποίηση των τοπικών κοινω-
ν ιών.

Η ΚΕ∆Ε στηρίζει και θα συνεχίζει να το πράτ-
τει, όλους τους Έλληνες αιρετούς που συµµετέχουν
σε αυτοδιοικητικούς φορείς της Ευρώπης. Το πρώτο
βήµα έγινε µε το ∆ίκτυο Ελλήνων Αιρετών της Αυτο-
διοίκησης της Ευρώπης, όπου Πρόεδρος είναι ο
∆ηµοτικός Σύµβουλος Solna Σουηδίας Γ. Κοντο-
ρίνης και αντιπρόεδρος του ∆ικτύου, το µέλος του
∆.Σ της ΚΕ∆Ε, ∆ήµαρχος Σιθωνίας Ι. Τζίτζιος.
Στόχος µας είναι, µέσα από συνεργασίες που έχο-
υµε δροµολογήσει µε αυτοδιοικητικούς φορείς στο

Μόντρεαλ, το Σικάγο, τη Ν.Υόρκη αλλά και από αυτές που
προωθούµε εδώ στην Αυστραλία, να µετεξελιχθεί το συγκεκρ-
ιµένο ∆ίκτυο σε παγκόσµιο, έτσι ώστε η φωνή της Αυτο-
διοίκησης να γίνει ακόµα πιο δυνατή».

Από την πλευρά της η κα Λάλιος που είναι η πρώτη
γυναίκα Πρόεδρος της Ένωσης ∆ήµων εδώ και 130 χρόνια,
εξέφρασε τη χαρά της για τη συνεργασία µε την ΚΕ∆Ε και επι-
σήµανε πως αποτελεί µία ευκαιρία για την ενδυνάµωση των
σχέσεων των δύο λαών αλλά και την ανταλλαγή τεχνογ-
νωσίας και χρήσιµων εµπειριών µεταξύ των δύο αυτοδιοικ-
ητικών Ενώσεων.

Σύµφωνο Συνεργασίας ΚΕ∆Ε - Ένωσης ∆ήµων Βικτώρια Αυστραλίας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗ

ΕΕννττόόςς  ττωωνν  εεπποοµµέέννωωνν  
ηηµµεερρώώνν  δδωωρρεεάάνν  WWiiFFii  
σσεε  δδηηµµόόσσιιοουυςς  χχώώρροουυςς
«Εντός των εποµένων ηµερών αναµένεται να τεθεί σε

ισχύ ο κανονισµός που παρέχει νοµική βάση για τη
λειτουργία του προγράµµατος WiFi4EU», απαντά η
επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονοµία Μαρίγια
Γκάµπριελ, σε ερώτηση του αντιπροέδρου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της
Ευρωοµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ∆ηµ. Παπαδηµούλη, για τη
δηµιουργία παροχής δωρεάν πρόσβασης σε ασύρµατο
διαδίκτυο, σε δηµόσιους χώρους της ΕE. 

«Η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την
έγκριση των επιλεγµένων έργων θα υιοθετηθεί µετά από
συζήτηση µε τα κράτη µέλη», προσθέτει η επίτροπος.

Ο ∆ηµ. Παπαδηµούλης είχε ζητήσει από την Κοµισιόν
να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει αποκλεισµός των
κοινωνικά ευάλωτων οµάδων, όπως είναι οι συνταξιούχοι, 

οι ΑµεΑ και οι άνεργοι. Ακόµη, είχε ζητήσει να µάθει µε
ποια συγκεκριµένα µέτρα θα διασφαλιστεί η κατανοµή του
προϋπολογισµού µε γεωγραφικά ισορροπηµένο τρόπο,
χωρίς να υπάρχει αποκλεισµός των αποµακρυσµένων και
λιγότερο ανεπτυγµένων περιοχών, όπως τα ελληνικά
νησιά.

Η επίτροπος Γκάµπριελ τόνισε πως η Κοµισιόν θα
εκπονήσει µελέτη αξιολόγησης της πρώτης πρόσκλησης,
προκειµένου να διαπιστώσει τον αντίκτυπό του έργου στις
αποµακρυσµένες και λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές.
Εξήγησε πως η χρηµατοδότηση θα γίνει µε κατανοµή κου-
πονιών, ενώ η γεωγραφική ισορροπία στην κατανοµή των
κουπονιών θα αντιµετωπιστεί βάσει των κριτηρίων που
καθορίζονται στο πρόγραµµα εργασίας του µηχανισµού
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) — Τοµέας τηλεπικοι-
νωνιών.

Όπως ανέφερε η επίτροπος «προβλέπεται να επιτραπεί
µόνο ένα κουπόνι ανά δήµο καθ’ όλη τη διάρκεια του προ-
γράµµατος και να διατίθεται ένας ελάχιστος και ένας µέγι-
στος αριθµός κουπονιών ανά κράτος µέλος». 

Όσον αφoρά στην ενηµέρωση των πολιτών για την
χρήση των σηµείων παροχής WiFi, η Κοµισιόν θα χρησι-
µοποιήσει εργαλεία επικοινωνίας και άλλους διαύλους, 

όπως η πλατφόρµα για την ευρυζωνικότητα που συστά-
θηκε πρόσφατα µε την Επιτροπή των Περιφερειών και το
δίκτυο αρµόδιων γραφείων ευρυζωνικότητας (BCOs).

Ωστόσο, µόλις λειτουργήσουν τα WiFi hotspots θα
εναπόκειται στις τοπικές αρχές να ενηµερώνουν τους
πολίτες τους, χρησιµοποιώντας την κοινή εικαστική ταυ-
τότητα που παρέχεται από την Επιτροπή.

Μάλιστα, η Μ. Γκάµπριελ ανέφερε πως ειδικά για την
Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική συνεδρίαση
στην Αθήνα, στις 28 Μαρτίου 2017, στην οποία προσ-
κλήθηκαν 70 δήµαρχοι της Αττικής.



14-θριάσιο Τρίτη 28 Νοεµβρίου 2017 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγε-

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

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

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

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

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

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

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

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

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

, 

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

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

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

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

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

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

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

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

6974394991
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

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

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα 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 πε-
ριοχη 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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

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 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

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

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

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

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ
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Την Πέµπτη η  εξ αναβολής Συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττι-
κής, κατόπιν πρόσκλησης του
Προέδρου του, Θ. Σχινά, πρόκει-

ται να συνεδριάσει την Πέµπτη, 30-11-
2017 και ώρα 15:30 στο αµφιθέατρο του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών .
Πρόκειται για την 37η (ειδική) Συνεδρία-
ση Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
που διεκόπη λόγω του εκρηκτικού  κλίµα-
τος- φωνές και έντονες αντιδράσεις από
πολίτες και σωµατεία της Αττικής -  που
επικράτησε κατά τη διάρκεια συζήτησης
του κυρίαρχου θέµατος  που δεν ήταν
άλλο από τη φονική θεοµηνία που σάρω-
σε τη Μάνδρα. 

Τα θέµατα της  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Προγράµµατος Εκτελε-
στέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικο-
νοµικού έτους 2018.

(Εισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Χρ. Καραµάνος και η Εντεταλµένη Περ-
ιφερειακή Σύµβουλος κ. Κ. Σταυρο-
πούλου )

2. Έγκριση Προγράµµατος Προµ-
ηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού
έτους 2018.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Χρ. Καραµάνος)

3. Έγκριση Προϋπολογισµού Περ-
ιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2018
και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης
2018.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Χρ. Καραµάνος)

Τη βούληση του για την οριστική τακτοποίηση των εργαζοµένων της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας και την ένταξή τους στο ∆ήµο
εξέφρασε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς κατά τη συνεδρίαση

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το βράδυ της Πέµπτης 23 Νοεµβρίου. 
“Εγώ και οι συνεργάτες µου παλεύουµε για το ζήτηµα των ∆ηµοτικών Επιχει-

ρήσεων από το 2008” επεσήµανε ο ∆ήµαρχος ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτι-
κά στις παρεµβάσεις που έγιναν τόσο από την πλευρά του ∆ήµου όσο και από
το Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να βρεθεί νοµική λύση, στα ζητήµατα που
είχαν ανακύψει. 

“Μετά και την τελευταία πρόσφατη εγκύκλιο εκτιµώ ότι σε συνεργασία µε την
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζωή Αρβανιτάκη και τη Νοµική Υπηρεσία
θα προχωρήσουµε τις διαδικασίες και θα φέρουµε το θέµα προς ψήφιση κατά
την οποία πιστεύω πως θα έχουµε  οµόφωνη απόφαση” υπογράµµισε ο ∆ήµα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Το θέµα έθεσε προ ηµερησίας ο ∆ηµήτρης Μπουραΐµης, ζητώντας να µάθει
το χρονικό πλαίσιο µέσα στο οποίο προτίθεται να κινηθεί η διοίκηση του δήµου
για την επίσπευση των διαδικασιών.

Όπως τόνισε ο κ. Μπουραΐµης, πληρούνται και οι δυο προϋποθέσεις που
θέτει ο νόµος για τη µεταφορά των εργαζοµένων, καθώς είχαν πραγµατική
απασχόληση όταν ελήφθη η απόφαση για τη λύση της επιχείρησης και είναι
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο. 

«Οµπρέλα» σε αυτό αποτελεί η πρώτη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου
το 2012 για τη µεταφορά τους στο δήµο, καθώς και το γεγονός ότι µέχρι τότε
ήταν ασφαλιστικά ενήµεροι. 

Εξέφρασε δε την άποψη, πώς οι δικαστικές αποφάσεις (από την αντιδικία
των εργαζοµένων µε τους εκκαθαριστές) προέκυψαν πολύ αργότερα και,
συνεπώς, δεν αλλάζει το γεγονός ότι, την περίοδο κατά την οποία αναφέρεται
ο νόµος, υπήρξαν και µε τη «βούλα» πραγµατικοί εργαζόµενοι.

ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΠΠΠΠΟΟΥΥΣΣ::  ΠΠρροοςς  οορριισσττιικκήή  λλύύσσηη  ττοο  
θθέέµµαα  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  σσττηη  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΡΡααδδιιοοφφωωννίίαα  


