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ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

ΘΡΙΑΣΙΟΘΡΙΑΣΙΟ

ΙΣΟΠΑΛΟΙ 0-0
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

- ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 2-1

ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Μεγάλη η προσέλευση
μικρών και μεγάλων 

στο χωριό του Ρούντολφ
Στην πλατεία Ηρώων Ελευσίνας

«Η νίκη θα είναι δική μας»«Η νίκη θα είναι δική μας»

Α. Σαμαράς:
Εκλογές στις 25

Ιανουαρίου, 
δεν υπάρχει

καιρός
για χάσιμο!

ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ 
Επιβολή σκληρών διοικητικών

κυρώσεων, από κλιμάκια 
της Οικονομικής Αστυνομίας

ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΓΕΤΟΥΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΓΕΤΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΧΩΡΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΧΩΡΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ομάδα Πολιτικής Προστασίας 
Ολυμπιακού Χωριού Αχαρνών

Με το νέο έτος η υλοποίηση προγράμματος 
αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 

«Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους».

Σελ: 2

«Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατό να καλείται 
η Φυλή, να δώσει πάλι λύση στο πρόβλημα 

των απορριμμάτων όλης της Ελλάδας», 
τόνισε ο δήμαρχος και πρόσθεσε ότι πάγιο αίτημα του

Δήμου είναι η παύση λειτουργίας της χωματερής   

Σελ: 7

Σελ: 2

Σελ: 5

Face painting, χοροί, 
γλυκίσματα και μπασκέτες 

Στη μεγάλη γιορτή
στην κεντρική πλατεία

Δημαρχείου Φυλής 

Διπλή 
ανθρωποκτονία 
στα Άνω Λιόσια
Οι σωροί φέρουν τραύματα 

από κυνηγητικό όπλο. 
Η νεκροψία αναμένεται να ρίξει
φως στα ακριβή αίτια θανάτου 

Σελ: 3

Σελ: 9

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ

Την ακύρωση των 4
διαγωνισμών Μονάδων 
Επεξεργασίας Αστικών
Απορριμμάτων με ΣΔΙΤ

Σελ: 8

Σελ:  7

Τιμή : 0,01€ 

Σελ: 10-11

Σελ: 3

STOP Χρ.
Παππού στα
σκουπίδια
της Τρίπολης

Σελ: 16

Σελ: 6



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Αθλητικά:

Ανέστης Τσακίρογλου

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4
19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Εθνική Τράπεζα

 IBAN: GR72 0110 2000 0000   2004 4032 660

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου

 Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. 
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη 

τις απόψεις της εφημερίδας

Ελευσίνα

Μηλιώσης Νικόλαος
Ι. Κοντούλη 79, 

Τηλέφωνο:
2105544250
2105548498

Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αναστάσιος
Γ. Λεωφόρος Δημο-

κρατίας 20, 
Τηλέφωνο

2105573243
Φυλή - Άνω Λιόσια 

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.
Παναγίας Γρηγορού-
σης 50 & Μπότσαρη,

2102387965

Αχαρνές
Στεφανίδης Στέφα-
νος Ν. Δημοκρατίας

272, Αχαρνές, 
Τηλέφωνο
2102310318

Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρνηθος 118, 

Τηλέφωνο
2102403004

Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτή-
ριος Ν. Στρατηγού

Ρόκα Ν. 84, 
Τηλέφωνο:
2105556375

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

8,12,16,20, 24, 28

 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΚΑΙΡΟΣ: Κρύο
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 
Από 06 έως 14
βαθμούς Κελσίου  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γεδεών, Φιλέταιρος, Φιλέταιριος,
Φιλεταίρης, Φιλεταιρία, Φιλεταίρη
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Την εκπόνηση νέου 
χωρικού σχεδιασμού

για την ανάπτυξη απομακρυσμένων περιοχών 

Μελετά απόψε το Δ.Σ. Φυλής

Εκτεταμένοι φορολογικοί και ασφαλιστικοί έλεγχοι
πραγματοποιήθηκαν απο κλιμάκια της Οικονομικής
Αστυνομίας, το διάστημα της εορταστικής περιόδου,

σε κέντρα διασκέδασης και καταστήματα υγειονομικού ενδια-
φέροντος στο ΧαΪδάρι και άλλες περιοχές της Αττικής

Στο πλαίσιο αυτό,  αστυνομικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν κατά
τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων (από 15-12 ως
28-12-2014) από κλιμάκια αστυνομικών ,οι οποίοι διαπί-
στωσαν στο Χαϊδάρι:

·  Σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
(ψητοπωλείο, ταβέρνα-ψησταριά και ταβέρνα-ουζερί), διαπι-
στώθηκε η μη έκδοση συνολικά είκοσι δύο (22) αποδείξεων
λιανικών συναλλαγών κατά την εκτέλεση–ολοκλήρωση των
παραγγελιών, ενώ επιπλέον στο ψητοπωλείο, εντοπίστηκαν τέσσερις (4) εργαζόμενοι να απασχολού-
νται εκτός του ωραρίου εργασίας, κατά παράβαση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Για τις παραπάνω παραβάσεις θα ενημερωθούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. και του Σ.ΕΠ.Ε., για
την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων.

Οι φορολογικοί και ασφαλιστικοί έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν με
εντατικούς ρυθμούς, όλο το διάστημα της εορταστικής περιόδου.

ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ 

Επιβολή σκληρών διοικητικών
κυρώσεων, από κλιμάκια 

της Οικονομικής Αστυνομίας

Με κυρίαρχο θέμα την έγκριση του ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας, για
το οποίο ο δήμο Φυλής έχει προβεί τελευταία σε συντονισμένες
ενέργειες αλλά και την εκπόνηση νέου χωρικού σχεδιασμού για
την ανάπτυξη των περιοχών του ενιαίου Δήμου, συνεδριάζει
σήμερα στις 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής, στην Αίθου-
σα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ». 

1. Έγκριση του ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας.
2. ΛΉΨΗ απόφασης για την εκπόνηση νέου χωρικού σχεδια-

σμού για την ανάπτυξη των περιοχών του ενιαίου Δήμου μας,
σύμφωνα με το Ν. 4269/28-6-2014.

3. Λήψη απόφασης για την παροχή εξουσιοδότησης στο
Δήμαρχο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την υπογρα-
φή του συμφωνητικού με το Ινστιτούτο Εργασίας, για την υλο-
ποίηση του χρηματοδοτούμενο προγράμματος «Στέγαση και
επανένταξη».

4. Επικύρωση του υπ'αριθμ. πρωτ. 61383/22-12-2014 πρα-
κτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης.

5. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
6. Διαγραφή χρεών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλό-

γους.
7. Επικύρωση των υπ'αριθμ. 2/14-10-2014, 3/21-10-2014 &

4/8-2-2014 πρακτικών της Φορολογικής Επιτροπής που αφο-
ρούν ενστάσεις τελών ύδρευσης.

8. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης πέραν
της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 354Α». Προϋπο-
λογισμός : 3.136.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

9. Εισήγηση έγκρισης του Πρακτικού κλήρωσης και συγκρό-
τησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του

έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ. 150/08.

10. Εισήγηση έγκρισης του Πρακτικού κλήρωσης και συγκρό-
τησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του
έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» (Α.Μ.
5/10).

11. Εισήγηση έγκρισης του Πρακτικού κλήρωσης και συγκρό-
τησης Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 10ου ΔΗΜ.
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854» (Α.Μ : 33/2011).

12. Επικύρωση της αρ. 124/2014 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ.
«Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» περί έγκρισης προϋπολογι-
σμού για το οικονομικό έτος 2015.

13. Επικύρωση της αρ. 82/2014 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ.
«Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» περί έγκρισης απογραφής
έναρξης (1/1/2013) και ισολογισμού χρήσης 2013 (1
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) του ν.π.δ.δ.

14. Επικύρωση της αρ. 103/2014 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ.
Αθλητισμού και Πολιτισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί έγκρισης προϋ-
πολογισμού για το οικονομικό έτος 2015. κ.ά. 



Δύο νεκρούς εντόπισαν πριν από λίγη ώρα οι
άντρες της αστυνομίας στην περιοχή Λίμνη στα
Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από υψηλό-
βαθμους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ, οι δύο άντρες φέρουν
τραύματα από κυνηγητικό όπλο. Μάλιστα ο ένας από
τους δύο άντρες βρέθηκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο ενώ ο
δεύτερος εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το αυτο-
κίνητο. 

Στο σημείο βέθηκαν αμέσως  άντρες του τμήματος
Ανθρωποκτονιών προκειμένου να διενεργήσουν κάνουν
αυτοψία στο χώρο.

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα
ακριβή αίτια θανάτου αλλά και πριν πόσες ώρες σημει-
ώθηκαν οι δολοφονίες.

Διπλή 
ανθρωποκτονία 
στα Άνω Λιόσια

Οι σωροί φέρουν τραύματα 
από κυνηγητικό όπλο. 

Η νεκροψία αναμένεται να ρίξει
φως στα ακριβή αίτια θανάτου 
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Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού Χωριού Αχαρνών

Με το νέο έτος η υλοποίηση προγράμματος 
αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
«Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους».

Με στόχο την ανάδειξη του εθελοντισμού, το Ίδρυμα Νεολαί-
ας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, υλοποιεί το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης

Κινδύνων και Κρίσεων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών «Προστα-
τεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους».

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης τα Υπουργεία: Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη - Γενική Γραμματεία Πολι-
τικής Προστασίας - Πυροσβεστικό Σώμα -  Υπουργείο Ναυτιλίας και
Αιγαίου - Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας/ΓΕΑ – Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών, Υπουρ-
γείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων - Οργανισμός Αντισεισμικού
Σχεδιασμού και Προστασίας, καθώς και οι Μ.Κ.Ο. Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός και  PRAKSIS.

Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-
ΑΧΑΡΝΩΝ πρόκειται να υλοποιήσει εκ νέου το Πρόγραμμα «Προ-
στατεύω τον Εαυτό μου και τους άλλους» τους πρώτους μήνες του
2015. Το 2011 που είχε ξανά διοργανωθεί από την ομάδα μας 80 εθε-
λοντές πιστοποιηθήκαν και μοριοδοτίθηκαν από τον μοναδικό δημό-
σιο φορέα που διενεργεί αυτού του είδους τις εκπαιδεύσεις. 

Τις επόμενες ημέρες θα προωθηθεί ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα   από το www.covert.gr το facebook
https://www.facebook.com/covert.gr.1 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα "Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους" έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί από την Γενική Γραμματεία Δια
Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και χρηματοδοτείται από
Εθνικούς Πόρους.  Η εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική έχει διάρκεια 100 ώρες.

Οι 100 ώρες υλοποιούνται σε 25 τετράωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις, που διεξάγονται περίπου δύο φορές ανά εβδομάδα,
απογευματινές ώρες (17:00 – 21:00)Κάποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή, πρωινές ώρες.

Το πρόγραμμα πιστοποιείται με Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2000 και υποστηρίζεται από Εθνικό Δίκτυο Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων.  Οι βασικοί άξονες του προγράμματος :Κίνδυνοι -  Αντιμετώπιση-  Σεισμοί  - Ομαδική
δράση-Πυρκαγιές  -   Παροχή Πρώτων Βοηθειών- Πλημμύρες  -   Εθελοντισμός- Καύσωνες - Παγετοί   -  Διαχείριση πληροφο-
ρίας- Θαλάσσια Ατυχήματα  - Ψυχοκοινωνική στήριξη των πληγέντων- Τεχνολογικά Ατυχήματα   - Οργάνωση καταυλισμών
-    Στρατηγικές λύσης προβλήματος –  Λήψης απόφασης - Διαχείριση πανικού

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ
Την ακύρωση των 4 διαγωνισμών Μονάδων 
Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων με ΣΔΙΤ
Την ακύρωση των τεσ-

σάρων διαγωνισμών
με αντικείμενο τη

Μελέτη, Χρηματοδότηση,
Κατασκευή, Συντήρηση,
Τεχνική Διαχείριση και Λει-
τουργία των Μονάδων Επε-
ξεργασίας Αστικών Απορριμ-
μάτων στις Ολοκληρωμένες
Εγκαταστάσεις Διαχείρισης
Απορριμμάτων της Αττικής με
ΣΔΙΤ, αποφάσισε εχθές η
Εκτελεστική Επιτροπή του
Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέ-
σμου Νομού Αττικής, ύστερα
από σχετική εισήγηση της
πρόεδρου του, Περιφερειάρ-
χη Αττικής, Ρένας Δούρου.

Η πρόεδρος του Συνδέσμου
ζήτησε από την Εκτελεστική
Επιτροπή (Ε.Ε.) την ακύρω-
ση των τεσσάρων διαγωνι-
σμών σε συνέχεια της υπ’
αριθ. 312/2014 απόφασης
της Ε.Ε., ανατρέποντας το σχέδιο των ΣΔΙΤ για τις 4
μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων,
που είχε δρομολογήσει η προηγούμενη διοίκηση του 

ΕΔΣΝΑ. Η ίδια υπογράμμισε ότι το σχέδιο αυτό είναι
ασύμβατο με την ανάγκη ριζικής αναθεώρησης του
ΠΕΣΔΑ, την οποία έχει ως προτεραιότητά της η νέα

Διοίκηση. 
"Το ισχύον ΠΕΣΔΑ

συντηρεί τη διαχείριση
σύμμεικτων απορριμμά-
των και επιβάλλει την
ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής ως
εσαεί κύριο υποδοχέα του
85% των παραγομένων
αποβλήτων. 

Το σχέδιο των 4 ΜΕΑ
υπηρετεί ακριβώς αυτή τη
στρατηγική επιλογή", τόνι-
σε η Περιφερειάρχης,
Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ,
προσθέτοντας: "Είμαστε
σαφείς: απορρίπτουμε
συνολικά και επί της
αρχής το περιεχόμενο και
τον τρόπο της υλοποίησης
του σχεδίου για τις 4
Μονάδες Επεξεργασίας
Απορριμμάτων με ΣΔΙΤ".
Και η ίδια κάλεσε την Ε.Ε.
να δικαιώσει τους πολυε-

τείς αγώνες των τοπικών κοινωνιών, των εργαζομένων
στους ΟΤΑ και των κοινωνικών κινημάτων και να ακυ-
ρώσει τους σχεδιασμούς για σειρά λόγων. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΝΗΘΑ»

Ταχ. Δ/νση : Αιγαίου
Πελάγους(Πάρκο Πόλης), Άνω
Λιόσια, Δημοτικό Κολυμβητήριο 
Τ.Κ: 133 41
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 210- 24 84 453 
Φάξ: 210- 24 83 143
e - m a i l :
athlitiko.ken@hotmail.com

‘Ανω Λιόσια 24/12/2014
Αριθ.πρωτ…664.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Πρόσληψης προσωπικού για
την υλοποίηση του προγράμ-

ματος Μαζικού Αθλητισμού
για την περίοδο 2014 - 2015.

Ο   Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Φυλής « Η

ΠΑΡΝΗΘΑ» , προτίθεται να προ-
σλάβει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, βάση της με
αριθμ.           /14  απόφασης του
Δ.Σ. του  ΝΠΔΔ, με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου με ωριαία αντιμι-
σθία, προκείμενου να λειτουργή-
σει τα εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα Μαζικού Αθλητισμού, τα οποία
γίνονται με την συνεργασία της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,
για την περίοδο 2014-2015 με τις
παρακάτω ειδικότητες :
1)  Ένα  (1) άτομο  για Ενόργα-
νη  
2)  Tέσσερα  (4) άτομα  για
Παραδοσιακούς Χορούς
3)  Τρία (3) άτομα   για  Κολύμ-
βηση 
4)  Δύο  (2 ) άτομα  για  Ποδό-
σφαιρο 
5)  Ένα (1) άτομο για ΡΥΘΜΙΚΗ   
6)  Δύο (2) άτομα  για
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ  
7)   Ένα ( 1) άτομο για Μαζικό
Λαϊκό Αθλητισμό 

87)  Ένα (1) άτομο Ειδικής
αγωγής 

Ειδικά Τυπικά Προσόντα :
Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής
ΠΕ
Η μοριοδότηση από το Οργα-

νωτικό πλαίσιο Προγραμμά-
των Άθλησης για Όλους ΦΕΚ Β
2527/08-10-2013 που τροπο-
ποίησε και αντικατέστησε το
ΦΕΚ Β΄ αρ. φύλλου 828/09-04-
2013, που τροποποίησε και
αντικατέστησε την υπ’ αριθμ.
4843/12.02.2008 (ΦΕΚ
211/Β΄/11-02-2008).
Oι υποψήφιοι δεν πρέπει να
έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22
του Υπαλληλικού Κώδικα (κατα-
δίκη, υποδικία, δικαστική αντίλη-
ψη, δικαστική απαγόρευση)
Χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ (8)
μήνες
Ο αριθμός προσληφθέντων θα
είναι σύμφωνος με τις  υπ.αρθ.
ΤΣΠΕΠΑΟ/321793/1788/92/36/1
1-12-2014 &

ΤΣΠΕΠΑΟ/321793/1788/92/37/1
1-12-2014 &   εγκρίσεις  της Γενι-
κής Γραμματείας Αθλητισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλλουν αιτήσεις στα Γρα-
φεία του    Πολιτιστικού & Αθλητι-
κού Οργανισμού,  στην οδό Αιγ.
Πελάγους, Πάρκο Πόλης Άνω
Λιόσια,  εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερολογιακών ημερών που
να αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευ-
σης της παρούσης σε δύο (2)
ημερήσιες εφημερίδες και ώρες
9.00-13.00. 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στα
Γραφεία του  ΝΠΔΔ  και στο
Δημαρχείο  Φυλής .

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
είναι :
Aίτηση  
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3.Δήλωση ν. 1599/86 ότι τα στοι-
χεία στην αίτηση και στο βιογρα-
φικό είναι αληθή.
4. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυ-

χίου, ειδικότητας και βαθμού πτυ-
χίου, μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού διπλώματος.

5. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυ-
τότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης.
7. Βεβαίωση  Δήμου περί μόνιμης
κατοικίας.
8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ   ότι είναι
άνεργος ).
9. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
στα Προγράμματα Άθλησης για
Όλους (αναλυτική αναγραφή
ωρών).
10.Έγγραφα που αποδεικνύουν
την ιδιότητα του πολυτέκνου ή
του γονέα μονογονεϊκής οικογέ-
νειας   σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 στην οποία να δηλώνε-
ται:
Κάθε πράξη του βίου η οποία θα
ασκούσε επιρροή στην κρίση της
καταλληλότητας για την υπηρεσία
που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα

εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό
αδίκημα
•    Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευ-
ση ή δικαστική αντίληψη
•    Ότι δεν παραπέμφθηκε με
τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο
από τα αναφερόμενα στο άρθρο
22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα
έστω και εάν δεν επακολούθησε
ποινική δίκη λόγω παραγραφής,
καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον
του κατηγορία για οποιοιδήποτε
πλημμέλημα ή κακούργημα
•   (μόνο για άντρες) Ότι έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις του  ή  έχει  νόμιμη
απαλλαγή και την  αιτία απαλλα-
γής

Εάν επιλεγεί, θα απασχολη-
θεί σε όποια δημοτική ενότητα
του Δήμου του υποδειχθεί (Δημο-
τικές   Ενότητες Φυλής – Ανω Λιο-
σίων – Ζεφυρίου ).

Ο   Πρόεδρος 
Μαυροειδής  Γεώργιος  

ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα
13341 Άνω Λιόσια 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Emai: dtexnyp@fyli.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ
31Β΄/14.01.2014) όλα τα σημεία
υδροληψίας  όπως γεωτρήσεις-
πηγάδια ανεξάρτητα αν χρησι-
μοποιούνται ή όχι, πρέπει να
καταχωρηθούν στο σχετικό
μητρώο του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος.

Για το σκοπό αυτό υποχρεού-
νται όλοι οι κάτοχοι/χρήστες
τέτοιων σημείων  οι οποίοι δεν
έχουν λάβει άδεια  χρήσης
νερού, να τα δηλώσουν έως τις
28 Ιανουαρίου 2015.

Προσοχή η διαδικασία δεν
αφορά το σύνολο
ιδιοκτητών/χρηστών σημείων
υδροληψίας αλλά μόνο όσους
δεν έχουν κάνει καμία ενέργεια
για τη δήλωση τους  στις αρμό-
διες αρχές (Περιφέρεια Αττικής ή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττι-
κής.)

Η διαδικασία είναι απλή αφού
η αίτηση εγγραφής δεν συνο-
δεύεται από κανένα φάκελο/ 

δικαιολογητικά και κατατίθεται
στο Δήμο. 

Η αίτηση για εγγραφή στο εθνι-
κό μητρώο σημείων υδροληψίας
(Ε.Μ.Σ.Υ) συμπληρώνεται από
τον αιτούντα και κατατίθενται
στην Δ/νση Περιβάλλοντος του
Δήμου. Προς τους Δημότες
παρέχεται βοήθεια από αρμόδιο
υπάλληλο του Δήμου για τον
προσδιορισμό των συντεταγμέ-
νων της θέσης υδροληψίας. Εάν
οι δικαιούχοι/χρήστες είναι
περισσότερο του ενός (π.χ
πολυκατοικία) συμπληρώνονται
όλα τα ονόματα ή γίνεται κοινή
από όλους αίτηση.

Σύμφωνα με τη νέα Κ.Υ.Α
Η εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ ενός

σημείου υδροληψίας αποτελεί
πλέον προϋπόθεση για την
αδειοδότηση.

Στο Ε.Μ.Σ.Υ εγγράφονται και
τα ανενεργά σημεία υδροληψίας
δηλαδή τα σημεία από τα οποία
δεν αντλείται νερό.

Η εγγραφή  ενός ενεργού
σημείου υδροληψίας στο
μητρώο διασφαλίζει για κάθε
νόμιμο χρήστη τη δυνατότητα
συνέχισης του χρήστη μέχρι την
έκδοση της σχετικής άδειας χρή-
σης. Προϋπόθεση η κατάθεση
αίτησης για αδειοδότηση στη
Περιφέρεια Αττικής  έως και την
30 Ιανουαρίου 2015.

Καλούνται οι Δημότες του 

Δήμου Φυλής όσοι έχουν στην
κατοχή τους (γεώτρηση, πηγάδι,
) είτε είναι ενεργό κάνουν χρήση
νερού ή ανενεργό (δεν κάνουν
χρήση νερού)  να καταθέσουν
την αίτηση στην Τεχνική Υπηρε-
σία του Δήμου Φυλής, 

Δ/νση Κωστή Παλαμά & Καρ-
καβίτσα στα Άνω Λιόσια από τις
8 -28 Ιανουαρίου 2015. 

Η αίτηση κατατίθεται στα πλαί-
σια της υπ’αρ.  κοινής υπουργι-
κής απόφασης (ΦΕΚ
31Β΄/14.01.2014) που τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’αρ. κοινή
υπουργική απόφαση
14056/2014 (Β’31) που αναφέ-
ρεται στην εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ
(Εθνικό μητρώο σημείων υδρο-
ληψίας).

Σύμφωνα με την υπ’αρ.  κοινή
υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ31Β΄/14.01.2014)  όσοι
ιδιοκτήτες δεν προβούν σε
δήλωση των πηγαδιών –γεω-
τρήσεων ενδέχεται να τους επι-
βληθεί πρόστιμο.

Μετά από την 28η Ιανουαρίου
καμία αίτηση δεν θα γίνεται
δεκτή.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:    
Ματάκος Χρήστος Γεωλόγος
Βερούτη Σπυριδούλα 

Γεωλόγος
Καπερώνης Χρήστος 
Γεωπόνος      

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Υποχρεωτική δήλωση πηγαδιών και γεωτρήσεων 
στο Δήμο Φυλής, μέχρι 28 Ιανουαρίου 2015 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΜΕ ΚΑΛΑΝΤΑ
ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΕΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

ΟΣύλλογος Γυναικών Μαγούλας προετοιμάστηκε
πριν από αρκετό καιρό για τις γιορτές των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Τοποθέτησε

όπως κάθε χρόνο στην πλατεία της Μαγούλας, ένα σπιτάκι
που είναι ο χώρος συγκέντρωσης  και εξόρμησης για διά-
φορες δραστηριότητες, εορταστικού, κοινωνικού και φιλαν-
θρωπικού περιεχομένου.

Από τις αρχές Δεκεμβρίου και κάθε απόγευμα, είναι το
σημείο συνάντησης των γυναικών. Εκεί, μέσα σε εορταστικό
κλίμα, με  χαμόγελα και αστεία, κατασκευάζονται ημερολόγια
και διάφορα  δώρα,  που θα διατεθούν για φιλανθρωπικό
σκοπό.

Προγραμματίζετε η παρασκευή εδεσμάτων και γλυκών
που προορίζονται για να προσφερθούν στα μέλη τους που
παραβρίσκονται στις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου
αλλά και σε άπορους συμπολίτες μας.

Το Σάββατο στις 27 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα  έγινε
μία  εορταστική εκδήλωση την οποία άνοιξαν  τα παιδιά του
Συλλόγου Γυναικών Μαγούλας,  που έψαλαν τα κάλαντα και
ευχήθηκαν χρόνια πολλά στους παραβρισκόμενους, οι
οποίοι τα χειροκρότησαν. Στην συνέχεια τον χορό άνοιξαν
τα  χορευτικά του προσκεκλημένου από τις γυναίκες, Συλ-
λόγου Ποντίων Μαγούλας και Περιχώρων που εισέπραξαν
άφθονο χειροκρότημα . 

Συνέχισε και έκλεψε την παράσταση το παιδικό χορευτικό,
για να ακολουθήσει το μεγάλο χορευτικό του Συλλόγου
Γυναικών Μαγούλας και να κλείσει την βραδιά το χορευτικό
τμήμα LATIN. Κατά την διάρκεια  της εκδήλωσης έκαναν την
εμφάνιση τους ο Αϊ Βασίλης, οι Αϊ Βασιλίτσες και ο χιονάν-
θρωπος, ενώ υπήρχαν καλλιτέχνες που ζωγράφιζαν τα
πρόσωπα μικρών και μεγάλων δίνοντας χρώμα στην εκδή-
λωση.

Αξιοσημείωτο  είναι  ότι ο κόσμος τίμησε με την παρουσία
του και την υπομονή του, την εκδήλωση που παρά το τσου-
χτερό κρύο δεν έφυγαν, έμειναν και χειροκρότησαν καθ όλη
την διάρκεια της εκδήλωσης και ως την παραλαβή των
δώρων που μοίρασε ο Αϊ Βασίλης σε όλα τα παιδιά. Η βρα-
διά έκλεισε με την ανταλλαγή ευχών. 

Ο Σύλλογος Γυναικών Μαγούλας θέλει να ευχαριστήσει
τον κόσμο που παραβρέθηκε  στην εκδήλωση, τον Δήμο
που προσέφερε τα οπτικοακουστικά συστήματα και ιδιαίτε-
ρα,  τον Αντιδήμαρχο κύριο Ανδρώνη Χαράλαμπο, που
παρευρέθη, αλλά και τον Σύλλογο Ποντίων Μαγούλας και
Περιχώρων,  που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του.
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Με αμείωτο ενδιαφέρον και μεγά-
λη προσέλευση παιδιών και μεγά-
λων συνεχίζεται και αυτή την εβδο-
μάδα η λειτουργία του χωριού του
Ρούντολφ στην πλατεία Ηρώων του 

δήμου Ελευσίνας . 
Το Σάββατοκύριακο 21 & 22 Δεκεμ

βρίου, εκτός από τα παιχνίδια, το
καρουζέλ, ξεκίνησε η παρουσίαση
των προγραμμάτων που παρουσιά

ζουν οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι της
πόλης. 

Το Σάββατο παρουσιάστηκαν
κάλαντα, χοροί και τραγούδια από το

Σύλλογο Ηπειρωτών Θριασίου Πεδί
ου για να συνεχίσουν την Κυριακή

η Χιακή Ένωση, ο Σύλλογος Πελο-
ποννησίων και ο λαογραφικός Σύλ-
λογος "Αδράχτι". Κι οι εκπλήξεις
συνεχίζονται!

Οι Εθελοντές Θριασίου Πεδίου…
έχουν αποδείξει πως δεν τους πτο-
ούν μήτε οι βροχές μήτε το κρύο. Με

το περίπτερό τους βρέθηκαν από το
πρωί του Σάββατο 27 μέχρι  και την
Κυριακή το βράδυ στις 28 Δεκεμβρί-
ου στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό
στην κεντρική πλατεία , περιμένο-
ντας υπομονετικά τους φίλους να
υποστηρίξουν την προσπάθεια τους  

με μοναδικό σκοπό  τη στήριξη στα
παιδιά του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

Μεγάλη η προσέλευση μικρών και μεγάλων στο
χωριό του Ρούντολφ στην πλατεία Ηρώων Ελευσίνας

Με σύνθημα «το καλύτερο ΔΩΡΟ, 
η προσφορά στον συνάνθρωπο» 

ηη  ΚΚοοιιννωωφφεελλήήςς  ΕΕππ ιιχχεείίρρηησσηη  ΔΔήήμμοουυ  ΦΦυυλλήήςς  εεττοοίίμμαασσεε  
κκααιι   μμοοίίρραασσεε  εεκκααττοοννττάάδδεεςς  δδέέμμαατταα  ααγγάάππηηςς

Τη δυνατότητα να βάλουν στο γιορτινό τους
τραπέζι όλα εκείνα τα τρόφιμα που θα
είχαν, υπό διαφορετικές συνθήκες και επο-

χές, έδωσε σε 200 οικογένειες της περιοχής, η Κοι-
νωφελής Επιχείρηση δήμου Φυλής. 

Πιστός στη υπόσχεση ότι οι οικογένειες, που
έχουν πραγματική ανάγκη και σιτίζει η ΚΕΔΗΦ, δε
θα μείνουν χωρίς τρόφιμα τις άγιες τούτες ημέρες,
ο πρόεδρος της επιχείρησης Γκίκας Χειλαδάκης
έκανε ένα ακόμα βήμα, φέρνοντας πιο κοντά την
πραγματικότητα με τις επιθυμίες αυτών των
ανθρώπων…

Με το σύνθημα «το καλύτερο ΔΏΡΟ, η προσφο-
ρά στον συνάνθρωπο» η Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Φυλής ετοίμασε και μοίρασε εκατοντάδες 

δέματα αγάπης σε οικογένειες κατοίκων που αντι-
μετωπίζουν κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. 

Η πρωτοβουλία ήταν του
κ. Χειλαδάκη, ο οποίος
δήλωσε πως, κάθε μέρα
αλλά ειδικά τις μέρες των
εορτών, πρέπει να θυμό-
μαστε πως «είμαστε πάνω
από όλα άνθρωποι, νοιαζό-
μαστε και σκεφτόμαστε
τους γύρω μας και κυρίως
όλους όσοι βιώνουν δύσκο-
λες καταστάσεις».

Τα δέματα συσκευάστη-
καν στο κτίριο των κοινωνι-
κών δομών της ΚΕΔΗΦ και

μεταφέρθηκαν με αυτοκίνητα στα σπίτια των δικαι-
ούχων οικογενειών.
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Face painting, χοροί, γλυκίσματα  και μπασκέτες
Στη μεγάλη γιορτή στην κεντρική πλατεία Δημαρχείου Φυλής 

Όμορφες στιγ-
μές, έζησαν
μικροί και

μεγάλοι το πρωί της
Κυριακής 28 Δεκεμβρίου
στην Πλατεία Δημαρχεί-
ου στη Δημοτική Ενότητα
της Φυλής, συμμετέχο-
ντας σε μια υπέροχη
γιορτή που στήθηκε στο
πλαίσιο των εκδηλώσε-
ων «Χριστούγεννα στην
πόλη μας» που διοργά-
νωσε ο Δήμος. 

Χριστουγεννιάτικες
μεγαλοφιγούρες και ο
Άγιος Βασίλης, υποδέ-
χθηκαν μικρούς και
μεγάλους, ενώ Ανιματέρ
παρότρυναν τα παιδιά
να συμμετέχουν σε Ομα-
δικά παιχνίδια και διαγω-
νισμούς. 

Τα παιδιά συνοδευό-
μενα από τους γονείς
τους, συμμετείχαν με
μεγάλο κέφι σε μουσικο-
χορευτικά παιχνίδια και διασκέδασαν με πολλές
εκπλήξεις. 

Τα παιδιά επιδόθηκαν επίσης, με μεγάλη φαντα-
σία, σε χριστουγεννιάτικες κατασκευές συνθέτοντας
με πληθώρα υλικών, στολίδια, κάρτες, Χριστουγεν-
νιάτικα κρεμαστά (mobile) Χαρτοκοπτική και κολάζ. 

Οι… αθλητικοί τύποι έδωσαν διέξοδο στα χόμπι
και στο ταλέντο τους με μπασκέτες και ποδοσφαιρά-

κι, ενώ εκπλήξεις επεφύλαξαν στα
μικρά, μπαλονάδες και ξωτικά που
τους έφτιαξαν Χριστουγεννιάτικο face
painting και τους πρόσφεραν γλυκί-
σματα. 

Ξεχωριστή νότα παράδοσης στην γιορτή έδωσε ο
Αντιδήμαρχος Φυλής Σπύρος Μπρέμπος που προ-
έτρεψε μικρούς και μεγάλους να μπουν στο χορό. 

Στις εκδηλώσεις έδωσαν το «παρών» η Πρόεδρος

του Τοπικού Συμβουλίου Ελένη Λιάκου που συμμε-
τείχε ψυχή τε και σώματι, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρό-
εδρος του Παιδικού Σταθμού της Χασιάς, Βαγγέλης
Σταματάκος και Στέλιος Νίκας αντίστοιχα, οι αναπλη-
ρωτές Δήμαρχοι Γιώργος Αντωνόπουλος και Μαρί-
νος Σαρλάς, ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ η «ΠΑΡΝΗΘΑ»
Γιώργος Μαυροειδής, η Τοπική Σύμβουλος Λία
Καψή και πολύς κόσμος.

ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Εταιρεία μελετών και κατασκευών
Δώστε στη ΔΕΗ δεύτερο ρόλο.
Κατασκευαστικές επεμβάσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας όπως :
Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερΑλλαγή παλαιών κουφωμάτων σε ενερ--

γειακά.         γειακά.         
Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-Μονώσεις, εξωτερικής τοιχοποιίας-

ταρατσών.        ταρατσών.        
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών.                  
Εγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμόΕγκατάσταση συστήματος αντλίας θερμό--

τητας.       τητας.       
Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  Εγκατάσταση συστήματος  γεωθερμίας.                  
Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Τοποθέτηση  λαμπτήρων  Led.                                Led.                                
Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. Μελέτες για την απαιτούμενη αναβάθμιση δωρεάν. 
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδωσης στο τέλος των κατασκευών δωρεάν. 
Τώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμοΤώρα και για όσους έχουν ρυθμίσει το αυθαίρετό τους το μισό πρόστιμο

(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις(50%) αντί για την καταβολή του προστίμου μπορεί να χρησιμοποιηθή στις
κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. κατασκευαστικές επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του αυθαιρέτου. 

Σε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί ναΣε συνδυασμό των παραπάνω η εξοικονόμηση  σε ετήσια βάση μπορεί να
φτάση και να ξεπεράση το 70%.φτάση και να ξεπεράση το 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε 
στο γραφείο μας, Φυλής 8Α Ασπρόπυργος. 
Τηλέφωνο  210-5573042  κ. Μαλιά Άννα.  

8.10.14
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Ο ΔΗΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ενημερώνει τους
πολίτες ότι                       
ενόψει των χαμη-

λών θερμοκρα-
σιών, που θα επι-
κρατήσουν 30 και
31 Δεκεμβρίου
στην περιοχή μας,
θα διατηρήσει
ανοικτούς, τους
παρακάτω κλιματι-
ζόμενους χώρους:
Το Γ΄ ΚΑΠΗ, που βρίσκεται στην οδό Γενο-

κτονίας, στον οικισμό «Γκορυτσάς»  του
Δήμου μας. 
Υπεύθυνος: κ. Μαλαματάς Βαγγέλης, τηλέφω-

να επικοινωνίας: 210 5598125 - 6977292657.
Το Β΄ ΚΑΠΗ, που βρίσκεται στον οικισμό

Παραλίας. 

Υπεύθυνος: κ.
Κοναξής Αντώνης ,
τηλέφωνα επικοι-
νωνίας:

210 5573549  -
6932380529. 
Το Πολιτιστικό

Κέντρο, στην
περιοχή Γερμανι-
κά. 
Υπεύθυνοι: κ.

Ευθυμίου Νικόλα-
ος & Καμενίδης
Ελευθέριος, τηλέ-

φωνα επικοινωνίας:  210 5575596 

Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης, Φροντί-
δας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, του Δήμου
μας, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος
Τσόκας, με τηλέφωνο επικοινωνίας:
6986995060.

Μετακομίζουν 
υπηρεσίες του 
δήμου Αχαρνών

Μετακομίσεις έγιναν πριν τις γιορτές
στον δήμο Αχαρνών , καθώς πολλα
γραφεία υπηρεσιών  άλλαξαν κτίριο,

με σκοπό τη εύρυθμη λειτουργίας τους και της
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους δημότες.

Στο πλαίσιο αυτό η κοινωνική υπηρεσία μετα-
κόμισε στο κτίσμα που λειτουργούσε, επί χρόνια
η πολεοδομία η οποία με τη σειρά της μεταφέρ-
θηκε δίπλα στο γραφείο σχεδίου,στις τεχνικές
υπηρεσίες.

Δηλαδή, εκεί που είναι ο φυσικός της χώρος
ώστε να μην πηγαινοέρχονται οι δημότες από το
ένα κτίριο στο άλλο.

Στο χώρο του ισογείου, δεξιά μετά την είσοδο,
«επεκτείνεται» ουσιαστικά η αντιδημαρχία διοί-
κησης καθώς δημιουργείται-για πρώτη φορά-
γραφείο Παλιννοστούντων και μεταφέρεται ο
ιατρός του δήμου,ενώ το γραφείο πρασίνου
πηγαίνει στον όροφο που στεγάζεται ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος. 

Η μετακόμιση των γραφείων πραγματοποιήθη-
κε Σαββατοκύριακο ώστε ο δήμος να είναι
καθ΄όλα έτοιμος να λειτουργήσει τις καθημερι-
νές.

ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΓΕΤΟΥΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΓΕΤΟΥ
ΑΑΝΝΟΟΙΙΧΧΤΤΟΟΙΙ  ΚΚΛΛΙΙΜΜΑΑΤΤΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  

ΧΧΩΩΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ

Οδός Αιγάλεω 3 - Ασπρόπυργος 
Τηλ: 210 5578138 - 210 5579997 

& 210 5571996

Να δοθούν οι οφειλόμενοι πόροι στο 
Κέντρο ΦΑΕΘΩΝ, ζητά ο δήμος Ιλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη
18.12.2014, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με θέματα που
αφορούν την λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων

Ουσιών «ΦΑΕΘΩΝ»:

«Στο Δήμο μας λειτουργεί το αναφερόμενο Κέντρο, με τη συμμετοχή των Δήμων Ιλίου,
Πετρούπολης, Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Περιφέρειας και λοιπών τοπικών φορέων,
εποπτευόμενο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία του οικονομικού – λογιστικού ελέγχου, που διενεργείται σε αυτό και βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη για τα έτη 2006 έως 2014, προκύπτει οφειλή προς το Κέντρο από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ συνολικού
ποσού τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (353.709,83 €).

Όσον αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού, που στηρίζει τις δράσεις του «ΦΑΕΘΩΝ» έχει ενταχθεί στις διατάξεις
των Νόμων 4024/2011 και 4093/2012.

Έχοντας υπόψη τα αναφερόμενα, το Δημοτικό Συμβούλιο, με ευαισθησία στο θέμα της εξάρτησης από τα ναρκωτι-
κά, ζητά:

Την άμεση καταβολή όλων των μη αποδοθέντων πόρων προς το «ΦΑΕΘΩΝ», ώστε να εκτελεί με όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη επιτυχία το έργο του.

Την εφαρμογή της μισθολογικής αντιμετώπισης των εργαζομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαί-
σιο της ίσης μεταχείρισης όλων των αμειβομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.»

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
Στον τοπικό τύπο, στο διαδίκτυο, στο Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών «ΦΑΕΘΩΝ»
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Κάναμε ό,τι μπορούσα-
με για να εκλέξει η
Βουλή Πρόεδρο και να
αποτραπούν οι πρόω-

ρες εκλογές, που δεν συμφέρουν
τη χώρα,  τόνισε ο πρωθυπουρ

γός μετά την τρίτη ψηφοφορία. 
«Μια μειοψηφία βουλευτών

στους οποίους αθροίζεται ο
ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή οδη-
γούν τη χώρα σε εκλογές. Όσοι
καταψήφισαν φέρουν ακέραια την 

ευθύνη» τόνισε.
Ο κ. Σαμαράς ανακοίνωσε

ότι την Τρίτη θα επισκεφθεί
τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας για να ανακοινώσει τη
διάλυση της Βουλής και την
προκήρυξη εκλογών για τις

25 Ιανουαρίου.
Στις επόμενες εβδομάδες ο λαός

θα μάθει όλη την αλήθεια για τα
όσα έγιναν, για το πόσο κοντά
είμαστε στην έξοδο από την κρίση
και τα συμφέροντα που εξυπηρε-
τούν αυτοί που οδηγούν την 

χώρα σε περιπέτεια, συνέχισε.
«Μην έχετε καμία αμφιβολία, η

νίκη θα είναι δική μας» κατέληξε.
* Ο κ. Σαμαράς ξεκίνησε τη δήλω-

σή του εκφράζοντας τη συμπαρά-
σταση στις οικογένειες των θυμάτων
από τη ναυτική τραγωδία στην
Αδριατική.

Ευχαρίστησε τις Ένοπλες Δυνάμεις
και το Λιμενικό Σώμα, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην Ιταλία για τις
προσπάθειες που καταβάλλουν,
«σε μια επιχείρηση που ακόμα
συνεχίζεται» τόνισε.

«Η νίκη θα είναι δική μας»«Η νίκη θα είναι δική μας»
Α. Σαμαράς: Εκλογές στις 25 Ιανουαρίου, 
δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο!

Έως τι ώρα θα είναι ανοιχτά

To ωράριο καταστημάτων
μέχρι τα Θεοφάνεια

Σήμερα Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, τα καταστήμα-
τα θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις
21:00, ενώ την Παραμονή της Πρωτοχρο-

νιάς από τις 09:00 μέχρι τις 18:00. 
Ανήμερα την Πρωτοχρονιά και τη δεύτερη μέρα

του νέου έτους, τα μαγαζιά θα είναι κλειστά.
Από τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, επανέρχεται το

κανονικό ωράριο στη λειτουργία των καταστημά-
των. Στις 6 Ιανουαρίου, των Φώτων, τα καταστή-
ματα θα είναι κλειστά.

ΧΙΟΝΙΑ ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ 
ΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΤΗΝ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 

Σίγουρες θεωρούνται ότι θα είναι  οι χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα λίγο πριν την εκπνοή του
χρόνου. Μέχρι τώρα το πιθανό υψόμετρο είναι γύρω στα 500 μέτρα. Στις Αχαρνές δεν απο-

κλείεται να κάνουν την εμφανισή τους οι λευκές νιφάδες, ενώ τσουχτερό αναμένεται να είναι στην
περιοχή το  κρύο και χιόνια. 

Με τα μεχρι τώρα δεδομένα, πρώτη ασθενή χιονόπτωση θα έχουμε το βράδυ της 30ης Δεκεμ-
βρίου. Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν την δεύτερη ημέρα του νέου χρόνου. Σημαντική
θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας.
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Στο κατάστημά
μας θα βρείτε:

α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά
(μέντα, δυόσμος, ρίγανη,
κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι,
χαμομήλι, φασκόμηλο,
κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη
ποικιλία κάθε είδους
όπως κάρυ, πιπέρι, 

μείγματα μπαχαρικών για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι διαφό-
ρων τύπων και προελεύσεων.
ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος  όπως
μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και αντίστοιχα προ'ι'όντα.
στ)  Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,  κλπ. βασισμένα σε φυτικά
προϊόντα όπως η μαστίχα, η αλόη, η ελιά  κ.λ.π.
ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας όπως
ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.
η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με βιολογικά
υλκά.  
θ) Ζεάλευρα  και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα αλλά
και για να  γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης  μέσα από τα
φυτικά μας προϊόντα.

Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801Φυλής 8Α  Ασπρόπυργος, Τηλέφωνο: 210-5579801

ΙΒΙΣΚΟΣ

Στην επισκευή των οχημάτων του Δήμου
έχει ρίξει το βάρος της, από τη πρώτη
μέρα ανάληψης των καθηκόντων της, η

νέα διοίκηση του Δήμου Φυλής.
Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Οικο-

νομάκης, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου για την έγκριση του προϋπολογισμού,
στις αρχές Σεπτεμβρίου, που εγκαταστάθηκε η
διοίκηση Παππού, το 80% του στόλου των οχη-
μάτων ήταν ακινητοποιημένο εξαιτίας βλαβών.
«Αυτό ήταν απαράδεκτο, γιατί ο μέσος όρος ηλι-
κίας του στόλου είναι μικρός και γιατί ο βασικός
λόγος ακινητοποίησης των οχημάτων ήταν η
έλλειψη τακτικής συντήρησης», τόνισε ο Αντιδή-
μαρχος, σημειώνοντας ότι επί της θητείας Παπ-
πού, στο Δήμο Άνω Λιοσίων, είχε ανανεωθεί,
ριζικά, ο στόλος των οχημάτων. 

«Αρκετά από τα οχήματα είχαν βγει εκτός
κυκλοφορίας, λόγω φθορών στα ελαστικά, ενώ,
παρά την προσπάθεια του προσωπικού, τα
περισσότερα ήταν επικίνδυνα, ελλείψει ανταλλα-
κτικών. 

Έτσι, από την πρώτη στιγμή ρίξαμε βάρος στην
προμήθεια ελαστικών και μπαταριών, αλλά και
στην συντήρηση των οχημάτων που είχαν ακινη-
τοποιηθεί από μικροβλάβες. 

Το αποτέλεσμα ήταν να βγουν, άμεσα, στην
κυκλοφορία αρκετά οχήματα και κυρίως απορ-
ριμματοφόρα, καθώς ο Δήμος είχε φτάσει στο
σημείο να χρησιμοποιεί μόνο τρία. 

Επιπλέον επισκευάσθηκε το πλυντήριο των
κάδων, ένα όχημα που είναι απόλυτα αναγκαίο 

για τη δημόσια υγεία στην αποκομιδή των
απορριμμάτων», πρόσθεσε ο Μιχάλης Οικονο-
μάκης και κατέληξε:

«Σύντομα, χάρη στην ευσυνειδησία των εργαζο-
μένων, οι οποίοι εργάζονται υπό αντίξοες συνθή-
κες, στο εργοτάξιο του Δήμου Φυλής, θα μπει
στην κυκλοφορία το σύνολο των οχημάτων που
διαθέτει ο Δήμος Φυλής. 

Από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε,
παράλληλα, να εκσυγχρονίσουμε τις εγκαταστά-
σεις και να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας
στο εργοτάξιο, ώστε να εκμεταλλευθούμε το
ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά και τον μηχανολογικό
εξοπλισμό που διαθέτει ο Δήμος, με στόχο να
προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στους δημό-
τες».

Το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού 
του προσπαθεί να επισκευάσει ο Δήμος Φυλής 
Προτεραιότητα στα σκαπτικά μηχανήματα και απορριμματοφόρα, 
που βοηθούν στις εκστρατείες καθαριότητας 
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Γράφει ο Ανέστης Τσακίρογλου tsakiroglou@thriassio.gr
anetsak@yahoo.gr

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α.Σ. ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ Κο ΜΑΡΤΙΝΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΣ
ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. 

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΕΙ ΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΠΛΑ
ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ. 

ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ Κο ΠΑΓΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ
ΤΟΝ Κο ΦΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.  

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Α.Σ. ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Ο Κος ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΙ Ο Κος ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕ ΤΟ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Πωλείται ξυλουργικό μηχάνημα 
(πλάτη, σβούρα, ξεχοντριστήρας, δίσκος,

τρυπάνι) σε λογική τιμή. 
Πληροφορίες  στο 210 5548930 ή στο

6972203340
16.11.12

Οι παλαίμαχοι Νέας Περάμου και οι φίλοι τους επι-
σκέφθηκαν την όμορφη Τρίπολη κατόπιν πρόσκλη-
σης του Συλλόγου Φίλων Εθνικών Ομάδων Ελλάδος
Αρκαδίας «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» μαζί με τον Σύλ-
λογο Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Αρκαδίας «ΑΓΩ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ» από τον πρόεδρο της κ. Παπαθανασίου
Δημήτρη ο οποίος μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου
γέρος του Μωριά Ειρηναίο Χριστόφορο διοργάνωσαν
αγώνα φιλανθρωπικό για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Για την ιστορία οι παλαίμαχοι Νέας Περάμου και οι
φίλοι τους επικράτησαν με σκορ 2-1.

Τα τέρματα για την ομάδα της Δυτικής Αττικής σημεί-
ωσαν οι Τσιβλέρης Τσεβρετζής με πέναλτυ. Για λογα-
ριασμό της ομάδος απο την Αρκαδία σκόραρε ο
Ιωσηφίδης.

ΑΓΩ ΑΝΑΚΤΗΣΗ: Γλύμης, Τσιώσης. Μητρόπουλος,
Τζιραλίδης, Προκόπος, Μολούδης, Παπαθανασίου,
Μπουντούρης Ι, Μπάκος, Καλατζής, Αγγελάκος,

Αγωνίστηκαν και οι: Μπουντούρης ΙΙ, Δερμιτζόπου-
λος, Χριστόφιλος, Αλλας, Σπυρόπουλος, Κοίνης,
Ιωσηφίδης.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ: Χατζηδάκης, Ιωαννίδης,
Θυμιόπουλος, Γεωργακής, Πολυχρόνου, Σουγιουλ-
τζής, Τζαμαλής, Τσεβρετζής, Πετρίδης, Γραμματικός,
Τσιβλέρης.

Αγωνίστηκαν και οι Ρασούλης, Βιδάλης Πέτρος,
Βιδάλης Μάκης, Γιακουμής, Κολούκας.

***Παραβρέθηκαν παιδιά απο το ειδικό σχολείο
καθώς και από την Ενωση Αθηνών ο κ. 

Κυριακού απο τον Ηλυσιακό που έκανε δώρα
στις δυο ομάδες ο κ. Πούλιος Γιώργος ο Πέτρο
ς Ζερβουδάκης ο κ. Πάσχος.
Μετά τον αγώνα η ΑΓΩ ΑΝΑΚΤΗΣΗ και ο
γέρος του Μωριά δεξιώθηκαν την αποστολή της
Νεας Περάμου και των φίλων τους σε ταβέρνα
της περιοχής.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η διοίκηση της Νέας Περάμου και ο προέδρος
Ανδρέας Γραμματικός ευχαριστεί τους παίκτες
της ΑΓΩ ΑΝΑΚΤΗΣΗ και τον σύλλογο ο γέ
ρος του Μωριά για την άψογη φιλοξενία καθώς
και τους: Δημήτρη Παπαθανασίου, Ειρηναίο
Χριστόφιλο, Δερμιτζόπουλο.
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ΧΩΡΙΣΑΝ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΑΝΙΑΔΗ-ΑΤΤΑΛΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Ο προπονητής του Ατταλου Νέας Περάμου Γιώργος Ανανιάδης αποτελεί παρελθόν
από τον σύλλογο της Δυτικής Αττικής. Ο λόγος η κοινή συναινέση λήξης της συνερ-

γασίας τους.  Ο Άτταλος βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση νέου τεχνικού.

ΙΣΟΠΑΛΟΙ 0-0
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Σε φιλικό προετοιμασίας ενόψει των αγώνων
πρωταθλήματος με Παναρκαδικό και Φωστήρα
που έδωσαν στα Μέγαρα ο Πανελευσινιακός με
την Καλλιθέα οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν για δε
ύτερη φορά ισόπαλες 0-0. ?? ??? ????????
???????„?????? ????? ???? „??????„?? ?????
???? ??????? ????.
??????????????? („??„????????????? ??????

??): ?????? ????????, ??„?„?????????, ??????,
????????, ???????, ?„?????????, ??????????, ??
?????, ??„??, ????????,. ??????????? ??? ??:
????????????,?????„?„??, ?????„?, ??????? ,
???????????,. ??????????????, ??„?????.
???????? („??„??????????? ????????): ???„??

?„?????(????????? ), ????????(???????), ????
???(??????), ????????? (?????? ), ?„???????(
????????), ????????(????????? ), ???„???((?„?
????), ??????„?????(????????????), ?????? (
??????????? ), ??????? (??????????? ),
??????????????.
***?? ??????? ? ??????????????? ??

?????????????12:00 ?? ??????????? ??„????
???? ?? ??? ???????? ???????.
***? ????????????????????????????? ?????

???? ???? 21:00 ?? ????? ??? ?????????????
??„??„???? ??? ?????? ??????„????????.

Από εργομετρικές εξετάσεις πέρασαν
οι δύο υπό δοκιμή ξένοι στον Αχαρναϊκό

Οι δύο ξένοι επιθετικοί που δοκιμάζονται στον Αχαρναϊκό, ???? ?????? ??????? ?????????, „?
????? ?„? ?????????????????????„??????????? ????????????? ??? ?????? ??? ??????????
???„?????????? ????????? ???? ?„?????????????.
?„? ???????„???, ??„??„???????????????????????? „????????? ????? ????? ???? „????????

??????????? ??? „????????.

ΑΣ Μεγάρων <<Όρσιππος>>: 
Εξετάσεις έγχρωμων ζωνών ταεκβοντό

Πραγματοποιήθηκαν προαγωγικές εξετά-
σεις έγχρώμων ζωνών ταε κβο ντο του
Α.Σ. Μεγάρων ‘’Ορσιππος’’. Οι μαθητές
εξετάσθηκαν από τον δάσκαλο Στέφανο
Πατσίρη και οι εξετάσεις περιλάμβαναν
προκαθορισμένες μάχες (πούμσε), τεχνι-
κές αυτοάμυνας και θεωρητική εξέταση.
Όλοι οι νεαροί μαθητές έδωσαν τον καλύ-
τερο εαυτό τους για να αποκτήσουν την
πολυπόθητη επόμενη ζώνη! Μετά τις εξε-
τάσεις ακολούθησε μια συντομη επίδειξη
με σπασίματα (gyeokpa).

Ο Γιάννης Μπότσης νέος προπονητής 
στον Άτταλο Νέας Περάμου
Σε γνώριμα λημέρια ο Γιάννης Μπότσης είναι πλέον ο νέος προπονητής του Αττάλου

Νέας Περάμου, αντικαταστάτης του Γιώργου Ανανιάδη.MPOTSHS_GIANNHS
Έχει εργαστεί παλιότερα, για δύο χρόνια, στον σύλλογο και γνωρίζει πρόσωπα και

πράγματα.
Ο Μπότσης ο οποίος έπιασε αμέσως δουλειά, φημίζεται για την σκληρή δουλειά μέσα

στο γήπεδο και την πειθαρχία.
Έχει εργαστεί με επιτυχία σε ομάδες που κατέκτησαν το πρωτάθλημα και το κύπελλο

ΕΠΣΔΑ και Αρκαδίας (Απόλλων Ποντίων Ασπροπύργου, Αίας Παραλίας, Άτταλος, Βρα-
σιές Αρκαδίας).
Στον Αστέρα Μαγούλας έχει κοουτσάρει την Κ:20 και για ένα διάστημα δούλεψε στην

Α” ομάδα με τον Αντώνη Πριόνα.

ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του 
με τον προπονητή Αντώνη Αυλωνίτη.Βοηθός και άμεσος συνεργάτης του, θα είναι ο πρώην τεχνικός 
της ομάδας μας Αλκης Ελευθεριάδης.
Τέλος, γίνεται γνωστό ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι επαφές για την ενίσχυση της ομάδας, ενόψει της 

νέας μεταγραφικής περιόδου.  



12 - ΘΡΙΑΣΙΟ Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Associated Press: Associated Press: 

Κινδυνεύει πλέον το πρόγραμΚινδυνεύει πλέον το πρόγραμ--
μα διάσωσης της Ελλάδαςμα διάσωσης της Ελλάδας

Η κάθοδος σε πρόωρες εκλογές, μπορεί να έχει
και πόρτα... εξόδου της Ελλάδας από το πρό-
γραμμα διάσωσης. Το Associated Press, λίγα
λεπτά μετά το πέρας της τρίτης καθοριστικής
ψηφοφορίας, κάνει λόγο για αποτυχία της κυβέρ-
νησης να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά
και για τους κινδύνους που έπονται.

«Η κυβερνητική πλειοψηφία δεν κατάφερε να 

εκλέξει Πρόεδρο ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία
και πλέον ο νέος πολιτειακός άρχοντας θα εκλεγεί
από τη νέα βουλή, όπως αυτή θα προέλθει από
τις πρόωρες εκλογές».

Όσο για τι σημαίνει αυτή η πολιτική εξέλιξη για
την Ελλάδα συνολικά, το πρακτορείο αναφέρει: «Η
κυβέρνηση τώρα έχει 10 ημέρες για να διαλύσει
την υπάρχουσα βουλή και να κηρύξει πρόωρες
εκλογές. 

Αρκετοί είναι αυτοί πλέον που σημειώνουν πως
υπάρχουν φόβοι ότι το ελληνικό πρόγραμμα διά-
σωσης βρίσκεται σε κίνδυνο, με δεδομένο ότι τα
γκάλοπ δείχνουν πρώτο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ αντιτί-
θεται στα προγράμματα διάσωσης που έχουν
χαραχθεί από τους διεθνείς πιστωτές».

ΑΓΝΩΣΤΗ Η
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ

Βαρβιτσιώτης:
Πέντε οι νεκροί

στο Νοrman
Atlantic

E π ι β ε β α ι ώ θ η κ ε ,
δυστυχώς, η πληροφο-
ρία για τέσσερις επιπλέ-
ον νεκρούς -πέραν του
Ελληνα Γιώργου Δούλη-
μετά τη φωτιά που
ξέσπασε στο Norman
Atlantic.

Αμέσως μετά την ολο-
κλήρωση της τρίτης
ψηφοφορίας στη Βουλή
για την εκλογή Προέ-
δρου (η οποία ήταν
άκαρπη και η χώρα οδη-
γείται σε εκλογές) ο
υπουργός Ναυτιλίας
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
επιβεβαίωσε την πληρο-
φορία που έκανε από
νωρίς σήμερα τον γύρο
του Διαδικτύου για τέσ-
σερις επιπλέον νεκρούς
στο φλεγόμενο πλοίο
Norman Atlantic.

Συγκεκριμένα, νωρίτε-
ρα Τούρκος επιβάτης
του πλοίου, μιλώντας σε 

ιταλικά μέσα ενημέρω-
σης, ανέφερε ότι είδε με
τα ίδια του τα μάτια τέσ-
σερις νεκρούς στην
τσουλήθρα, ωστόσο η
πληροφορία δεν επιβε-
βαιωνόταν ούτε από τις
ελληνικές, ούτε από τις
ιταλικές Αρχές.

Δυστυχώς, όμως,
όπως ανέφερε ο κ. Βαρ-
βιτσιώτης, η τραγική
είδηση επιβεβαιώθηκε
λίγο αργότερα, ανεβάζο-
ντας τον συνολικό αριθ-
μό των νεκρών στους
πέντε. 

Η ταυτότητά τους και η
εθνικότητά τους είναι
προς το παρόν άγνω-
στη. 

Σημειώνεται ότι προ-
χθες είχε βρει τραγικό
θάνατο, στη γλίστρα του
πλοίου, ο Ελληνας επι-
βάτης Γιώργος Δούλης.

Ο 35ΧΡΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ
ΩΣ ΠΟΡΤΙΕΡΗΣ

Νέα δεδομένα στο θρίλερ και με το
Smart που ανατινάχτηκε εν κινήσει

στην Αττική Οδό 
-Το είχαν παγιδεύσει με βόμβα

τύπου «χελώνα»

Ενα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της
Δευτέρας στην Αττική Οδό, πολύ κοντά στην έξοδο
για το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όταν ένα
αυτοκίνητο Smart εξερράγη εν κινήσει με αποτέλεσμα
να χάσει τη ζωή του ο 35χρονος οδηγός Αλβανικής
καταγωγής και να τραυματιστεί η συνοδηγός φίλη του
26 ετών.

Αρχικά οι Αρχές εξέταζαν το ενδεχόμενο ο οδηγός
του ΙΧ να είχε πάνω του χειροβομβίδα, η οποία από
άγνωστη αιτία εξερράγη, ωστόσο τελικά καταλήγουν
στο συμπέρασμα πως άγνωστοι είχαν παγιδεύσει το
ΙΧ με εκρηκτικό μηχανισμό τύπου «χελώνα», ο οποί-
ος ενεργοποιήθηκε λίγο μετά την εκκίνηση του αυτο-
κινήτου. Οι Αρχές αποδίδουν το περιστατικό σε ξεκα-
θάρισμα λογαριασμών μπράβων της νύχτας, ενώ
αναφέρεται πως ο 35χρονος εργαζόταν ως πορτιέρης
σε νυχτερινό κέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 36χρονος μετέφερε τη
φίλη του στο αεροδρόμιο και όταν σημειώθηκε η
έκρηξη το αυτοκίνητο ανετράπη και να πήρε φωτιά.
Ενόσω φλεγόταν, σύρθηκε για μερικά μέτρα. Οι δύο
επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν σοβαρά τραυματι-
σμένοι, αλλά ο άνδρας εξέπνευσε ενώ μεταφερόταν
στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω στο όχημα έπε-
σαν μετά άλλα τρία αυτοκίνητα, χωρίς όμως να τραυ-
ματιστούν κι άλλοι οδηγοί ή επιβαίνοντες.

ΛΟΓΩ ΠΡΟΩΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Κραχ στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Στο -10% ο Γενικός Δείκτης
Λίγο μετά το τέλος της τρίτης ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, το ελληνικό Χρηματιστήριο

κατακρημνίζεται, λόγω των πρόωρων εκλογών που σηματοδοτεί η μη εκλογή του Σταύρου Δήμα.
Συγκεκριμένα, στις 12.37 ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρέθηκε στις 774,74 μονάδες,

σημειώνοντας πτώση 9,20%. Νωρίτερα, πάντως, είχε βρεθεί ακόμα και στο -11,30%! Η ισοτιμία ευρώ - δολαρίου
βρίσκεται στα 1,21820 δολάρια. Παράλληλα, τη Δευτέρα στην αγορά ομολόγων η απόδοση του 10ετούς ομολόγου
είναι 8,56%. Πάντως και η κατάσταση στα διεθνή χρηματιστήρια δείχνει μια αρνητική τάση και σε κάποιες άλλες
περιπτώσεις μια μεταιχμιακή ισορροπία.

O διευθυντής του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού Γιώργος Μουρούτης, έσπευσε να αναφερθεί στις απώλει-
ες του χρηματιστηρίου λίγο μετά τις 11 το πρωί, γράφοντας στο Facebook «Μακάρι οι Βουλευτές να κάνουν το
καθήκον τους (Και τα νταούλια του Αλέξη δεν ακούστηκαν ακόμη...)».

Αναλυτικά η εικόνα των διεθνών Χρηματιστηρίων έχει ως εξής:

Στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE κινείται ανοδικά κατά 0,23%.
Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει πτώση 0,68%.
Στο Παρίσι ο δείκτης CAC 40 παρουσιάζει απώλειες 0,02%.
Στο Τόκιο ο δείκτης NIKKEI έκλεισε στις  17.729,84 μονάδες, με

πτώση 0,50%.

Όπως αναφέρει το Reuters, τα χρηματιστήρια που δέχονται από το
πρωί της Δευτέρας μεγαλύτερη πίεση είναι της Ιταλίας και της Ισπανίας. Δηλαδή χωρών που βρίσκονται στην
προβληματική ζώνη της ΕΕ. Ο δείκτης των Bleu-chips και στις δίο χώρες κατέγραψε πτώση 0,7% στην αρχή της
συνεδρίασης, ενώ ο δείκτης Euro STOXX 50 της Ευρωζώνης είχε μείωση της τάξης του 0,3%. Όσο για τον πανευ-
ρωπαϊκό δείκτη FTSEurofirst 300 κινήθηκε ισορροπητικά στις 1.347,76 μονάδες. Όπως δήλωσε στο Reuters ο
Φρεντερίκ Μπουσέλ, επικεφαλής της Tradition Securities and Fortunes, «όποιος θέλει να εμπλακεί σήμερα (σ.σ.:
Δευτέρα) στην αγορά, θα πρέπει πρώτα να περιμένει τα αποτελέσματα της τρίτης ψηφοφορίας στην ελληνική
Βουλή».

Λήγει η προθεσμία για πληρωμή ΕΝΦΙΑ, τελών κυκλοφορίας και διόρθωση Ε9

Δύο μέρες απομένουν για τις πληρωμές των τελών κυκλοφορίας, του ΕΝΦΙΑ και την υποβολή διορ-
θωτικών δηλώσεων για το Ε9.

Οι προθεσμίες για τις πληρωμές των τελών κυκλοφορίας και του ΕΝΦΙΑ λήγουν στο τέλος του έτους
και μετά από αυτές οι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα και προσαυξήσεις που προβλέ-
πει ο νόμος. Σημειώνεται ότι η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας γίνεται στις τράπεζες και στα ΕΛTΑ με
την Ταυτότητα Οφειλής που βρίσκεται στον προσωπικό λογαριασμό του κάθε φορολογούμενου στο
ΤΑΧΙS. Οι ιδιοκτήτες ΙΧ μπορούν όμως και μόνο με τον ΑΦΜ τους και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτο-
κινήτου τους να πληρώσουν τα τέλη στις τράπεζες. 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ
MSc. MSc. Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

•ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
•ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
•ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Φυλής 3, 3ος όροφος  (έναντι Ταχυδρομείου) - Ασπρόπυργος
Τηλ./fax:  210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

22.5.14

- Αθλητικές κακώσεις 
- Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση 
- Παιδοορθ/κα προβλήματα 

- Θεραπεία τενοντίτιδων 
με αυτόλογους βιολογικούς 

παράγοντες PRP

Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 
και της Κλινικής Ιπποκράτης και της Κλινικής Ιπποκράτης 

Για άνεργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ επίσκεψη με τιμολόγηση
ΕΟΠΥΥ.Χατζηδάκη 39 & Δήμητρος γωνία (έναντι Δημαρχείου Ελευσί-

νας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

Γεώργιος ΓιουρμετάκηςΓεώργιος Γιουρμετάκης
Ορθοπεδικός - ΧειρούργοςΟρθοπεδικός - Χειρούργος

(18.3.13)
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται στην παραλία
Ασπροπύργου ισόγειο διαμέρι-
σμα στην οδό Παλαιολόγου, 40
τ.μ. με τζάκι και καλοριφέρ.
Διαθέτει 2 κρεβατοκάμαρες
σαλόνι - κουζίνα και είναι επι-
πλωμένο. Τηλ. 6984188137

Μάνδρα Οικισμός ΤΙΤΑΝ Αγ.
Σωτήρα: Ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 100τμ με ηλιακό, θέρ-
μανση, τζάκι, πάρκινγκ. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6948 911
222 κα Βασιλείου. (22.9.14)

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλω-
μένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ
στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατάστα-
ση, διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση σταθ-
μεύσεως. Τηλ επικοινωνίας:
210-5555391, 6937895583

Ενοικιαζ́εται ισογ́εια κατοικιά
60 τμ στην Ελευσιν́α, με

αυτο-́ νομη θερ́μανση. Τηλ.
επικοινω νιάς 6977680930.
(16.7.14)

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα δια-
μέρισμα 125 τ.μ.ισόγειο σε διό-
ροφη οικοδομή, 3 κρεββατοκά-
μαρες, 2 μπάνια, ηλιακός, επι-
δαπέδια θέρμανση, ΔΕΗ &
ΕΥΔΑΠ πληρωμένα λόγω
φωτοβολταϊκών. 450€/μήνα

συζητήσημη. Τηλ:
6987165866, κος Τσάμος.
(5.5.14)(5.5.14)

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτόνομη
θέρμανση, στην οδό Κοντούλη ,
πλησίον Δημοτικού πάγκινγκ
Τηλ. 2105542610 ( 10.4.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυγο
διαμέρισμα 60 τμ με ηλιακό,,
αυτόνομη θέρμανση, θέση
p a r k i n g .
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-

πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τελειόφοιτος Μαθηματικού
Αθηνών. Πολυετής πείρα.
Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, Λυκείου. Τηλ:
6974549839 (7.10.14)

Μαθηματικός Πανεπιστημίου
Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-
κού-Γυμνασίου-Λυκείου και
φοιτητές στην περιοχήΘριασί-
ου.Ειδικές Τιμές σε ολιγομελή
group.Τηλέφωνο:
6944132114 (30.1.14)

Φιλόλογος καθηγήτρια κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου,με
12ετή εμπειρία μαθημάτων
θεωρητικής κατεύθυνσης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί-
ου.Τηλέφωνα: 210-5540847,
6932425665(19.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

· ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ CNC
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Τηλ Επι-
κοινωνίας 2105552260.

 ·   ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ CNCCAM.
Τηλ Επικοινωνίας
2105552260.(11.6.14)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Με προϋπηρεσία και συστά-

σεις, για πλήρη απασχόληση σε
φαρμακείο στον Ασπρόπυργο
Αττικής.Απαραίτητες γνώσεις
Η/Υ,αγγλικών και πιστοποιημέ-
νο πτυχίο βοηθού φαρμακείου.

Βιογραφικά:vlazaki.pyrogian
nis@gmail.com .

Τηλέφωνο-Φαξ:
2105575911(έπειτα απο τηλε-
φωνική συννενόηση)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ιταλίδα αναλαμβάνει

τη φύλαξη παιδιών στην
περιοχή της Ελευσίνας. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας:
6971829355 (24.7.14)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά
εργασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές
εργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αλ.
Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Νοδαρά Μαριάνθη,
Νοδαράς Αναστάσιος 
ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Σαλαμίνος 40,
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνα: 210-
5571472, 210-5570337. Fax:
210-5575184. Κινητά:
6979221888, 6979221885.

Πωλείται φούρνος - πιτσαρία
σε άριστη κατάσταση στον
Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο
6938003457 (15.12.14)

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120
τ.μ.) 2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδο-
μήσιμος, σε τριώροφη οικοδο-
μή με πιλοτή. Πωλείται και
χωριστά, ήσυχο σημείο, τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6973315768
(7.5.14)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου

Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com  

Κυρια ελληνιδα αναλαμβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . Τηλεφωνο επι-
κοινωνιας:6908855698

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 

Φυσικοθεραπευτής-Βελονιστής
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Π.Σ. Φυσικοθεραπευτών

Σαλαμίνος  72 & Αιγάλεω -  Ασπρόπυργος     Τηλ. 210. 5578833
bio-solution@hotmail.com    www.bio-solution.gr

Αποκατάσταση ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, 
- Βελονισμός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (μέθοδος Bio -solution)

- Σπονδυλομέτρηση - θεραπεία PULSTAR - YAG LASER

Νέος 35 ετών ψάχνει
σοβαρή γνωριμία

με κοπέλα. 
Τηλέφωνο 6946455806

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΔΙΠΑΤΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΜΕ ΑΥΛΗ ΕΩΣ 140 ΤΜ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΛ. 210 5571855

ΓΑΜΟΣ

Ο Ερωτοκρίτου Χρήστος του Ανδρέα και της Παναγιώτας, το γένος
Κάκου, που γεννήθηκε στη Αθήνα και κατοικεί στον Ασπροπυργο, 

και η Μπουκουβάλα Ελπίδα-Χριστίνα, του  Ευαγγέλου και της Μαρίας,
το γένος Κουτσοχρήστου, που γεννήθηκε Αθήνα και κατοικεί 

στον Ασπρόπυργο, πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί
στο Δημαρχείο Ασπροπύργου.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)

2105586830
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 ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210

5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210

2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ
214 45504562

ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210

5546674-5546285

ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560

(ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210

2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210

5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210

5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210

5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-

5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213

2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

210 2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 
ΑΙΟΛΟΣ (ΜΑΝΔΡΑ) 210 5559701
ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 & ΑΘΗΝΩΝ

210 5150265
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) 210

5546993 - 5560800 - 5543065

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

Ξέφρενο παιχνίδι και πολλές 
εκπλήξεις στη χριστουγεννιάτικη

εκδήλωση στο Ζεφύρι

Σε ξέφρενο παιχνίδι επιδόθηκαν οι λιλιπούτειοι δημότες Ζεφυρίου το πρωί της
Κυριακής, διασκεδάζοντας στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που πραγματοποιή-
θηκε στο Πάρκο Κώστας Λιάρος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διεξήχθησαν

στον Δήμο Φυλής κατά τη διάρκεια των εορτών.
Τα παιδιά ξεφάντωσαν έως αργά το μεσημέρι, διασκεδάζοντας με πλήθος δραστηριότη-

τες όπως ομαδικά παιχνίδια και διαγωνισμούς, ενώ γλέντησαν με την καρδιά τους με
μουσικοχορευτικά παιχνίδια και… αθλήθηκαν παίζοντας ποδοσφαιράκι και μπασκέτες.
Μικρά ξωτικά δημιούργησαν για τους μικρούς δημότες εντυπωσιακές μπαλονοκατασκευές
και τους βοήθησαν να φτιάξουν τη δική τους εορταστική κάρτα. Χριστουγεννιάτικες μεγα-
λοφιγούρες, υπέροχα χριστουγεννιάτικα σχέδια face painting, μπισκοτογλυκίσματα και
πολλές εκπλήξεις εντυπωσίασαν τους λιλιπούτειους δημότες, οι οποίοι παράλληλα απέ-

δειξαν την αστείρευτη ενέργεια που διαθέτουν παίζοντας ασταμάτητα στα τέσσερα τεράστια φουσκωτά παιχνίδια που στήθηκαν στο Πάρκο. Ο Αντιδήμαρχος
Ζεφυρίου, Γιάννης Μαυροειδάκος, μετέφερε τις ευχές του Δημάρχου, Χρήστου Παππού και με αφορμή τη διεξαγωγή της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στο
Πάρκο Κώστας Λιάρος, τόνισε ότι επόμενος στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο Πάρκο ώστε αυτό να είναι έτοιμο το καλοκαίρι.

Ευχές αντάλλαξαν με τους δημότες και ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Σχίζας, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Γιώργος Αντωνόπουλος, ο Πρόεδρος των Παιδικών
Σταθμών Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκουλος, ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού «Η Πάρνηθα» Γιώργος Μαυροειδής και ο υπεύθυνος του ΚΑΠΗ
Ζεφυρίου, Βασίλης Κατηφώρης.
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Ματαιώθηκε, με παρέμβαση του Δημάρ-
χου Χρήστου Παππού, η εκ νέου μετα-
φορά των απορριμμάτων της Τρίπο-

λης στη Χωματερή Φυλής. 
Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

του Φορέα Διαχείρισης των απορριμμάτων
(ΕΔΣΝΑ), που πραγματοποιήθηκε το πρωί της
Δευτέρας, 29 Δεκεμβρίου 2014, ο Χρήστος Παπ-
πούς, με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής,
αντιτάχθηκε, ευθέως, στο αίτημα του Δήμου Τρί

πολης να επιτραπεί η εναπόθεση των απορριμ-
μάτων του στη Χωματερή της Φυλής. 

Εκθέτοντας  το σκεπτικό του ο Δήμαρχος Φυλής
τόνισε ότι η διαχείριση απορριμμάτων που προ-
έρχονται από άλλη Διοικητική Περιφέρεια της
χώρας είναι παράνομη και πρόσθεσε ότι ήδη έχει
δοθεί πίστωση χρόνου στο Δήμο Τρίπολης να
λύσει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμ-
μάτων του. 

«Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατό να καλεί

ται η Φυλή, να δώσει και πάλι, λύση στο πρό-
βλημα των απορριμμάτων όλης της Ελλάδας»,
τόνισε ο Χρήστος Παππούς και πρόσθεσε ότι
πάγιο αίτημα του Δήμου είναι η παύση λειτουρ-
γίας της Χωματερής και η αποκατάστασή της.  

Μετά από την παρέμβαση του Δημάρχου
Φυλής, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου εισηγήθη-
κε να απορριφθεί το αίτημα του Δήμου Τρίπολης,
ικανοποιώντας έτσι το περί δικαίου αίσθημα των
κατοίκων της περιοχής.

«Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατό να καλείται η Φυλή, να 
δώσει πάλι λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων όλης της 
Ελλάδας», τόνισε ο δήμαρχος και πρόσθεσε ότι πάγιο αίτημα 
του Δήμου είναι η παύση λειτουργίας της Χωματερής 

STOP Χρ. Παππού στα
σκουπίδια της Τρίπολης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς, 

ο Αντιδήμαρχος Σπύρος
Μπρέμπος και το Τοπικό
Συμβούλιο της Δημοτικής

Ενότητας Φυλής
σας προσκαλούν στην

κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
Βασιλόπιτας, που θα 
πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη, 1η Ιανουαρίου 2015
και ώρα 10:30, στο 

Δημαρχείο Φυλής, στην
Κεντρική Πλατεία Φυλής


