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Υ∆ΑΤΩΝ ΣΕ ΑΜΜΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνάντηση του Νικ. Μελετίου µε τον
Υπουργό Παν. Κουρουµπλή

∆ήµαρχος Ασπροπύργου: «Ικανοποίηση για την άµεση
κινητοποίηση. Επαγρυπνούµε!...».
σελ. 3

Ασάφεια ή οριστική
απόφαση

Το δίληµµα στην σηµερινή
συνεδρίαση του ΟΛΕ
για τα διαλυτήρια Μπακόπουλου

σελ. 2-8

Κλιµάκιο µε επικεφαλής την ειδική γραµµατέα
Κατερίνα Γιάντσιου, διενήργησε αυτοψία
σε καταυλισµούς Ροµά στο Μενίδι

ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ∆ΟΣΕΩΝ

Και οι δήµοι θα
συµµετέχουν
στις
κατασχέσεις
κατοικιών

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

σελ. 7

∆ωρεάν έλεγχος
αναπνευστικής
λειτουργίας
το Σάββατο 30/9
σελ. 9

Τοπικό αστυνοµικό
τµήµα στην Αυλίζα, ζήτησε
ο Γιάννης Κασσαβός

σελ. 5

ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΗ Η ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ

«Η άγνοια στο ∆ιαδίκτυο σκοτώνει!»

Ενηµερωτική εκδήλωση
στον ∆ήµο Φυλής µε
βασικό οµιλητή τον τέως
∆ιευθυντή
της Υπηρεσίας ∆ίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος
Μανώλη Σφακιανάκη

σελ. 3-13

Κυκλοφοριακές
ρυθµίσεις σε Ελευσίνα
και Μέγαρα την
Κυριακή 1 Οκτωβρίου

σελ. 9

Λόγω διεξαγωγής του αγώνα
«17ος Ηµιµαραθώνιος ∆ρόµος
– Στα Χνάρια του Παυσανία»

2-θριάσιο
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Ασπρόπυργος
Κολιός Αντώνιος Ν. 28ης Οκτωβρίου 17Α
& Θρασυβούλου,2105577744
Ελευσίνα
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250
Μάνδρα

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
Aχαρνές

Στράγκα Μαρία Χ. Βενιζέλου Ελευθερίου 78, Έναντι
Ιερού Ναού Παναγίας Σουµελά, 2102440400
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Μπουρούνη Αθηνά ∆. Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1
- ∆ροσούπολη, 2102470650
Χαϊδάρι

Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής, 2105821897

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
7,7,11,15,19,23,27

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Τοπική συννεφιά
Η θερµοκρασία από 18 έως 23
βαθµούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Κυριάκος, Κυριακή,
Παγκόσµια Ναυτική Ηµέρα
Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

Ασάφεια ή οριστική απόφαση
Το δίληµµα στην κρίσιµη συνεδρίαση του ΟΛΕ
για τα διαλυτήρια Μπακόπουλου

Μ

ια απο τις πιο κρίσιµες
συνεδριάσεις
αναµένεται να πραγµατοποιηθεί σήµερα στα γραφεια του Οργανισµού Λιµένος
Ελευσίνας. Ανάµεσα στα θέµατα που θα συζητηθούν, το 18ο
αποτελεί η λήψη απόφασης για
την παραχώρηση στην εταιρία
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ απλής
χρήσης χώρου στον λιµένα της
Ελευσίνας για τις ανάγκες της
εταιρίας. Το θέµα είναι εξ΄αναβολής καθοτι στην προηγούµενη συνεδρίαση λόγω
έντονης
διαµαρτυρίας
κατοίκων, του δήµου και της
Περιφέρειας, είχε αναβληθεί.
Το θέµα έχει να κάνει µε την
εταιρία «Σπανόπουλου» η
οποία αφού απέκτησε την
ιδιοκτησία της έκτασης του πρώην διαλυτηρίου «Μπακόπουλου» ζητά την παραχώρηση απλής χρήσης απο τον
ΟΛΕ. Το οξύµωρο στην υπόθεση αυτή είναι οτι την παραχώρηση δεν την αιτείται η εταιρία «Σπανόπουλου» αλλα η
εταιρία «Μπακόπουλου» η οποία έχει πάψει εδω και 15 περίπου χρόνια να λειτουργεί ως διαλυτήριο(!).
Το γεγονός είναι σοβαρό καθώς συνδέεται άµεσα µε τις πρόσφατες παχωρήσεις παράκτιων χώρων απο τον ΟΛΕ
προς τους δήµους Ελευσίνας και Ασπροπύργου.
Η επιστολή του Προέδρου του ΟΛΕ

Θυµίζουµε εδώ πως διεξήχθη σύσκεψη στην
Αντιπεριφέρεια Αττικής την 21η Ιουλίου 2017 σχετικά µε το θέµα οπου φορείς, αντιπεριφέρεια και
δήµος εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους σχετικά µε
την ως άνω παραχώρηση. Οι αντιδράσεις αυτές
είχαν να κάνουν µε την επιθυµία του δήµου να του
παραχωρηθεί ο χώρος αυτός για τη δηµιουργία
κοινόχρηστων ή άλλων χώρων. Στη σύσκεψη
αυτή ο ∆ιευθύνος Σύµβουλος του ΟΛΕ κος Σταύρος ∆ρακονταειδής µε επιστολή του αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης επισήµανε πως
ο Οργανισµός είναι αµιγώς εκτελεστικός φορέας και δεν προβλέπεται να προβαίνει σε δηµόσιο διάλογο για πολιτικά
ζητήµατα µε κανέναν άλλον φορέα, ιδίως µε φορείς ιδιωτικού δικαίου µε τους οποίους ο ΟΛΕ ουδεµία θεσµική σχέση
έχει. Επίσης ανέφερε πως δεν επιτρέπει σε τρίτους φορείς να επεµβαίνουν στις διαδικασίες του ΟΛΕ παρα µόνον
µέσω συγκεκριµένων νοµικών οδών, εφόσον διαθέτουν το «απαιτούµενο έννοµο συµφέρον». Επίσης αναφέρθηκε
σε ολιγοµελής οµάδες ονοµατίζοντας την ECOELEUSIS και ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, σηµειώνοντας πως «οι πραγµατικές τους προθέσεις ελέγχονται και έχουν σαν πλατφόρµα διεκδικήσεις των οποίων τα σχέδια
είναι ατεκµηρίωτα, αντιδρούν επι παντός επισθητού προς τον ΟΛΕ». Συνεχίζοντας ανέφερε: «σε πολλές δε περιπτώσεις λειτουργούν µε συκοφαντίες και αναλήθειες ενω αυτοαποκαλούνται σαν «θεσµοί» της Ελευσίνας». Σε άλλο
σηµείο της επιστολής ο κος ∆ρακονταειδής αναφέρει πως το Εργατικό Κέντρο ήταν υπέρ της παραχώρησης.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο αιτών την παραχώρηση, έχει στείλει εξώδικο προς τον ΟΛΕ ζητώντας την τήρηση της
κείµενης νοµοθεσίας. Σηµειώνουµε εδώ πως ο Πρόεδρος του Οργανισµού βρίσκεται σε δύσκολη θέση καθώς απο
τη µια εποπτεύεται απο το ΤΑΙΠΕ∆ οπου ανάµεσα στα άλλα το λιµάνι της Ελευσίνας είναι προς παραχώρηση σε
ιδιώτες, απο την άλλη -πληροφορίες µας λένε – πως το Υπουργείο Ναυτιλίας επιθυµεί να παραµείνει ανοιχτό το θέµα
γιαI ευνόητους λόγους.

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Συνεχίζεται στη σελ. 8
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«Η άγνοια στο ∆ιαδίκτυο σκοτώνει!»

ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΗ Η ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ

θριάσιο-3

Ενηµερωτική εκδήλωση στον ∆ήµο Φυλής µε βασικό οµιλητή τον τέως ∆ιευθυντή
της Υπηρεσίας ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος Μανώλη Σφακιανάκη

Μ

ε µεγάλη επιτυχία και µαζική
συµµετοχή µαθητών, γονέων,
εκπροσώπων φορέων και
συλλόγων, πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στο ∆ηµαρχείο
Φυλής η ενηµερωτική οµιλία που οργάνωσε ο Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας µε
θέµα: «Ασφαλής πλοήγηση και προστασία
παιδιών και ενηλίκων στο διαδίκτυο».
Παρουσία του ∆ηµάρχου Φυλής αλλά και
µαθητών του ο βασικός οµιλητής στην
εκδήλωση, Αντιστράτηγος ε.α., ιδρυτής
και τέως ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.), κ. Μανώλης
Σφακιανάκης καθήλωσε το κοινό όταν µοιράστηκε µε τους παρευρισκόµενους δυο
από τα συγκλονιστικότερα περιστατικά
που βίωσε στην πολυετή θητεία του και
αφορούσαν νεαρά παιδιά και ενήλικες που
εγκλωβίστηκαν στα µέσα ηλεκτρονικής
δικτύωσης.
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε παρουσίαση
του βιογραφικού του Μανώλη Σφακιανάκη
από τον οικοδεσπότη της εκδήλωσης Νίκο
Χατζητρακόσια, ο οποίος ευχαρίστησε τον
Αντιστράτηγο για την παρουσία του και
τον κόσµο για τη συµµετοχή του.
Ο κ. Σφακιανάκης ξεκίνησε την οµιλία
του µε την είδηση πως το µη κερδοσκοπικό Ινστιτούτο που ίδρυσε µε το όνοµα
«Cyber Security International» (CSI), αναλαµβάνει πρωτοβουλία επιµόρφωσης των
παιδιών της άγονης γραµµής, στα οποία
σε λίγες µέρες θα δοθεί η δυνατότητα
µέσω του YouTube να µάθουν κώδικα,
προγραµµατισµό και ροµποτική.

«Όποιος νέος βγαίνει σήµερα στην
αγορά εργασίας και δεν ξέρει κώδικα και
προγραµµατισµό είναι αδύνατο να ενσωµατωθεί. Κοιτάξτε να δώσετε στα παιδιά
σας πρόσβαση και γνώση στο κοµµάτι
που λέγεται προγραµµατισµός, αν θέλετε
να έχουν σωστή υποδοµή µόρφωσης και
πιθανότητες επαγγελµατικής καταξίωσης.
Η τεχνολογία είναι φως και τα παιδιά από
την ηλικία των 3 ετών πρέπει να τα βάζουµε στη διαδικασία εκµάθησης του µέσου
ώστε 8 ή 9 ετών να ξέρουν ήδη που να
σταµατήσουν. Το διαδίκτυο δεν είναι παιγνιδοµηχανή είναι γνώση» συνέστησε
στους γονείς ο κ. Σφακιανάκης.
Ο Αντιστράτηγος αφού ευχαρίστησε το
Νίκο Χατζητρακόσια και το ∆ήµαρχο
Φυλής για την πρόσκληση υπογράµµισε «
Ήρθα εδώ σήµερα χάριν της επιµονής του
κ. Χατζητρακόσια και γιατί εκτιµώ το ∆ήµαρχο σας που τον γνωρίζω χρόνια. Έχω
αυξηµένες δραστηριότητες και πολύ βαρύ
πρόγραµµα αλλά δέχθηκα την πρόσκληση
γιατί στη χώρα µας υπάρχει µεγάλη
άγνοια γύρω από το διαδίκτυο.

Η άγνοια όµως στην περίπτωση του
διαδικτύου σκοτώνει και αυτό δεν είναι
χαριτολόγηµα είναι πραγµατικότητα.
∆υστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που
έχουν χάσει τη ζωή τους µέσα από το
διαδίκτυο. Καθηµερινά χάνονται ζωές.
Όµως δεν φταίει το διαδίκτυο. Φταίνε οι
άνθρωποι που δεν ξέρουν το χειρισµό
του» τόνισε ο κ. Σφακιανάκης.
Μέσα από µια σύντοµη, περιεκτική και
απολύτως κατανοητή οµιλία ο κ. Σφακιανάκης εξήγησε στους παριστάµενους τα
οφέλη αλλά και τους κινδύνους του διαδικτύου. Επικεντρώθηκε σε κυρίως θέµατα
εθισµού, παιδοφιλίας και bulling µέσω διαδικτύου, αλλά επέστησε την προσοχή και
όσον αφορά την χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο εθισµός είναι τεράστια απειλή για
τα παιδιά µας. ∆εν µπορεί να ανοίγουµε στο παιδί τον υπολογιστή ή να του
δίνουµε το tablet για να περάσει την
ώρα του χωρίς να µας ενοχλεί» συνέστησε στους γονείς.

«Όλοι έχουµε µια διαδικτυακή ταυτότητα. Κανείς δεν είναι ανώνυµος. Ότι δηµο
σιεύεται δεν διαγράφεται ποτέ. Άρα δεν
βάζουµε φωτογραφίες των παιδιών µας µε
µαγιό και προσωπικά µας δεδοµένα στο
διαδίκτυο γιατί υπάρχουν µυστικές δεξαµενές δεδοµένων που καταγράφουν τα
πάντα. Προκαλούµε τους απέναντι που
µας βλέπουν και µπορεί να γίνουν
επικίνδυνοι για εµάς. Τίποτα δεν είναι
ιδιωτικό στο διαδίκτυο. Όταν κάποιος µε
καλό βιογραφικό πάει σε µια εταιρεία και
παρά τα προσόντα του τον απορρίψουν
πρέπει να σκεφτεί ότι κάτι άλλο συµβαίνει.
Μήπως έχει γράψει κάτι στο Facebook στο
παρελθόν; Μην αφήνετε τα παιδιά σας
ανεξέλεγκτα. Ενηµερώστε τα πως ότι γράφουν σήµερα αύριο το πιθανότερο είναι
πως το βρουν µπροστά τους» υπογράµµισε ο κ. Σφακιανάκης.
Τους µύθους αλλά και την πραγµατικότητα γύρω από το cyber bulling ανέλυσε
συνεργάτιδα του κ.Σφακιανάκη η εγκληµατολόγος –ψυχολόγος Μαρίσα Βουλγαράκη.

συνεχιζεται στη σελ. 13

ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΙΣΡΟΗ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΕ ΑΜΜΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Συνάντηση του Νικ. Μελετίου µε τον Υπουργό Παν. Κουρουµπλή

∆ήµαρχος Ασπροπύργου: «Ικανοποίηση για την άµεση κινητοποίηση. Επαγρυπνούµε!...».

Ο

∆ήµαρχ ος Ασπ ροπ ύργου κ. Νικόλαος
Μελετίου, µόλις έγιν ε γν ωστό πως, το αµµοληπτικό πλοίο ''Ελέφαν τας'',το οποίο βρισκόταν στον όρµο του Ασπ ρόπ υργου,π αρουσίασε
έν τον η εισροή υδάτων , µε αποτέλεσµα ν α εµφαν ίζει
κλίση, επικοιν ών ησε πρώτα µε τον Αρχ ηγό του Λιµεν ικού Σώµατος - Ελλην ικής Ακτοφυλακής, Αν τιν αύαρχ ο Λ.Σ. κ. Σταµάτιο Ράπτη.
Ο Αρχ ηγός του Λιµεν ικού του γν ωστοποίησε ότι,
άµεσα στο σηµείο κατέπλευσε περιπολικό σκάφος
του Λιµεν ικού, το πλήρωµα του οποίου διαπίστωσε
πως, σταδιακά, το µεγαλύτερο µέρος της πλώρης, της
πρύµν ης και του κυρίου καταστρώµατος του εν λόγω
π λοίου, καλύφθηκε απ ό τη θάλασσα, εν ώ στη
συν έχ εια το πλοίο σταθεροποιήθηκε, αφού επικάθησε στον πυθµέν α της θάλασσας. Ο Αν τιν αύαρχ ος κ.
Ράπτης, εν ηµέρωσε τον κ. Μελετίου ότι, στο σηµείο
του όρµου του Ασπρόπυργου κατέπλευσε και δεύτερο περιπολικό σκάφος του Λιµεν ικού, έν α Ε/Γ-Φ/Γ,
λάν τζες, εν ώ παράλληλα µετέβη και Κλιµάκιο Μον άδας
Υ ποβρύχ ιων Αποστολών του Σώµατος, καθώς κι
έν ας ιδιώτης δύτης. Ο Οργαν ισµός Λιµέν ος Ελευσίν ας,
επιµελήθηκε την τοποθέτηση αν τιρρυπαν τικού φράγµατος, για την αποφυγή θαλάσσιας ρύπαν σης.
Η επαφή του ∆ηµάρχ ου Ασπροπύργου, µε
την ηγεσία του Υ π ουργείου Ναυτιλίας είχ ε και

συν έχ εια, καθώς το µεσηµέρι ο κ. Μελετίου µετέβη
στον Πειραιά, και είχ ε συν άν τηση µε τον Υ πουργό
Ναυτιλίας, κ. Παν αγιώτη Κουρουµπλή, ο οποίος τον
εν ηµέρωσε και για τις πρωτοβουλίες που αν αλαµβάν ει, για τα παροπλισµέν α πλοία, που βρίσκον ται
στον όρµο της πόλης. Ο κ. Μελετίου εξέφρασε την
ικαν οποίηση του, για την άµεση κιν ητοποίηση του
Λιµεν ικού Σώµατος – Ελλην ικής Ακτοφυλακής, καθώς
και την επαγρύπν ηση της ∆ηµοτικής Αρχ ής και της
∆ιεύθυν σης Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου.
Παράλληλα, ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου, παρουσία
και του Γεν ικού Γραµµατέα Λιµέν ων , Λιµεν ικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επεν δύσεων , κ. Χρήστου Λαµπρίδη, έθεσε το καυτό ζήτηµα των διοικητικών προστίµων , που έχ ουν επιβληθεί στα καταστήµατα της
Παραλίας. Ο κ. Μελετίου, υπογράµµισε ότι, τα άδικα
πρόστιµα, για κατασκευές (τέν τες), οι οποίες µάλιστα
έχ ουν ν οµιµοποιηθεί, απειλούν µε αφαν ισµό, δεκάδες οικογέν ειες επιχ ειρηµατιών και εργαζοµέν ων . Ο
Υ πουργός Ναυτιλίας ζήτησε και θα λάβει, την Πέµπτη, 28/09/2017, λεπτοµερέστερο, συµπληρωµατικό
υπόµν ηµα, από τον κ. Μελετίου, πέραν αυτού που
του κατέθεσε ο ∆ήµαρχ ος, στη διάρκεια της συν άν τησής τους, και υποσχ έθηκε ν α αν τιµετωπίσει το ζήτηµα, στη βάση των τεκµηριωµέν ων στοιχ είων που ο
∆ήµος θέτει υπόψη του.

4-θριάσιο

Συνελήφθησαν παράνοµες αποκλειστικές σε νοσοκοµείο της Αττικής

Σ

τοχευµένος έλεγχος πραγµατοποιήθηκε, από το Τµήµα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής,
στις 27-9-2017 το βράδυ, σε κλινικές Νοσοκοµείου της Βορειοανατολικής Αττικής, για τον εντοπισµό αλλοδαπών γυναικών που εργάζονται παράνοµα ως αποκλειστικές νοσοκόµες.
Ειδικότερα, κλιµάκιο Αστυνοµικών διενήργησε ελέγχους στο ανωτέρω Νοσοκοµείο, κατά τη διάρκεια
του οποίου διαπιστώθηκε ότι πέντε αλλοδαπές γυναίκες µε καταγωγή από την Γεωργία εργάζονταν ως
αποκλειστικές νοσοκόµες, χωρίς να διαθέτουν το προβλεπόµενο πτυχίο Σχολής Αδελφών Νοσοκόµων
και δεν ήταν εγγεγραµµένες στο µητρώο (λίστα) αποκλειστικών νοσοκόµων του Νοσοκοµείου.
Παράλληλα, δύο γυναίκες από τις προαναφερόµενες δεν είχαν νοµιµοποιητικά έγγραφα παραµονής
στη χώρα µας.
Σηµειώνεται ότι η άσκηση του επαγγέλµατος της αποκλειστικής νοσοκόµας, χωρίς τις νόµιµες προϋποθέσεις, έχει σαν αποτέλεσµα τη στέρηση εσόδων από το ∆ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία, καθώς
δεν εκδίδονται οι απαιτούµενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ενώ επιπρόσθετα δεν καταβάλλονται
οι προβλεπόµενες από το Νόµο ασφαλιστικές εισφορές.
Οι συλληφθείσες, µε τη σχηµατισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών.

Ανατίναξαν ΑΤΜ στα Οινόφυτα - 137.000 € η λεία των δραστών

Α

νατί ναξη µηχανήµατος αυτόµατων συναλλαγών
χρηµάτων ATM, σηµειώθηκε τα ξηµερώµατα της
Πέµπτης, στα Οινόφυτα Βοιωτίας.Αναλυτικότερα,
περίπου στις 3:30 π.µ., ολόκληρη η περιοχή γύρω από
το υποκατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς, "σηκώθηκε στο
πόδι" από ισχυρή έκρηξη που προερχόταν από ανατίναξη
του µηχανήµατος αυτόµατων συναλλαγών χρηµάτων.
Με τη γνωστή µέθοδο, αυτή τη φορά οι κακοποιοί πέτυχαν να φύγουν µε γερή µπάζα στα χέρια τους, αφού η λεία
υπολογίζεται σε 137.000 ευρώ, που ήταν το περιεχόµενο
των δύο "κασετών".
Σύµφωνα µε πληροφορίες, στο σχέδιο συµµετείχαν τρία
άτοµα, τα οποία και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση
µε ένα σκουρόχρωµο 5θυρο ΙΧ.
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Συνεδριάζει τη ∆ευτέρα η αρµόδια
Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας

Σ

υν εδριάζει τη ∆ευτέρα 2.10.2017 και ώρα 9:00 στο
∆ηµοτικό Μέγαρο της ∆ηµοτικής Κοιν ότητας Μάν δρας
η αρµόδια Οικον οµική Επιτροπή του ∆ήµου ώστε ν α
συζητήσει και ν α αποφασίσει για τα ακόλουθα θέµατα :
1. Έγκριση του µε αριθµ. πρωτ. 18998/26.9.2017 πρακτικού της επιτροπής διεν έργειας του διαγων ισµού «Προµήθεια οχ ηµάτων και µηχ αν ηµάτων έργου» για την αν άδειξη προσωριν ού αν αδόχ ου.
2. Υποβολή αιτήµατος στην Προϊσταµέν η ∆/ν σης Οικον οµικών Υπηρεσιών για έκδοση απόφασης αν άληψης
υποχ ρέωσης για προµήθεια ηλεκτρον ικών υπολογιστών
και ηλεκτρον ικών συγκροτηµάτων
3. Υποβολή αιτήµατος στην Προϊσταµέν η ∆/ν σης Οικον οµικών Υπηρεσιών για έκδοση απόφασης αν άληψης
υποχ ρέωσης για προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος
αν τιµπλοκαρίσµατος τροχ ών (ΑΒS) σε οχ ήµατα του
∆ήµου
4. Έγκριση παράστασης δικηγόρου εν ώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθην ών (28ο Τµήµα- Τριµελές), στη
δικάσιµο της 27.09.2017, καθώς και σε κάθε άλλη µεταγεν έστερη δικάσιµο µετά από αν αβολή ή µαταίωση, για την
υπεράσπιση των συµφερόν των του ∆ήµου και την
απόρριψη της
από 11.11.2010 προσφυγής του Αριστείδη Μάµαλη,
Νικολάου Μάµαλη και Βασιλικής Παν αγάκου εν αν τίον του
∆ήµου Μάν δρας - Ειδυλλίας, καθώς και κάθε άλλης εν έργειας που έχ ει γίν ει µέχ ρι σήµερα για την απόρριψη της
πιο πάν ω προσφυγής.
5. Παροχ ή εν τολής και εξουσιοδότησης σε δικηγόρο για
άσκηση έφεσης κατά της 4737/2017 απόφασης του Ειρην οδικείου Αθην ών
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Παραδοσιακό γλέντι διοργανώνει
ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας
µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα
των Ηλικιωµένων

Μ

ε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα των
Ηλικιωµένων, γνωστή και ως «Παγκόσµια Ηµέρα για την Τρίτη Ηλικία» η
οποία εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου, ο
∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας και το ∆ΟΚΑΠ διοργανώνουν ένα παραδοσιακό ξεφάντωµα το Σάββατο 30 Σεπτεµβρίου 2017. Η Πρόσκληση είναι
ανοιχτή και απευθύνεται όχι µόνο προς τα µέλη
όλων των ΚΑΠΗ του ∆ήµου αλλά προς όλους
όσους θέλουν να διασκεδάσουν και να περάσουν
ένα ξέγνοιαστο βράδυ µε καλή παραδοσιακή µουσική και πολύ χορό.
«Μέσα σε µια καθηµερινότητα µε πολλά προβλήµατα είναι σηµαντικό να µπορούµε να δηµιουργούµε και να χαιρόµαστε από κοινού στιγµές ξεγνοιασιάς και διασκέδασης», δήλωσε η ∆ήµαρχος
Γιάννα Κριεκούκη µε αφορµή την συγκεκριµένη
εκδήλωση η οποία πάντα βρίσκεται κοντά στις
δράσεις των µελών των ΚΑΠΗ.

θριάσιο-5

Κλιµάκιο µε επικεφαλής την ειδική γραµµατέα Κατερίνα Γιάντσιου,
διενήργησε αυτοψία σε καταυλισµούς Ροµά στο Μενίδι

Τοπικό αστυνοµικό τµήµα στην Αυλίζα
ζήτησε ο Γιάννης Κασσαβός

Σ

το πλαίσιο αποστολής από την ειδική
Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης ΡΟΜΑ,
του Υπουργείου Εργασίας, κλιµάκιο µε
επι κεφαλής την ει δι κή γραµµατέα Κατερί να
Γιάντσιου, διενήργησε αυτοψία στον καταυλισµό
των Ροµά (Αυλίζα/Αγ. Σαράντα, Νεκροταφείο και
Κύπρου/Αγ. Σωτήρα) καθώς και στο στρατόπεδο
ΚΑΠΟΤΑ, από κοινού µε εκπροσώπους της
Περιφέρειας Αττικής και της δηµοτικής αρχής.
Οι συµµετέχοντες
ενηµερώθηκαν γι α τα
προβλήµατα των Ροµά ενώ στη σύσκεψη που
ακολούθησε στο δηµαρχεί ο Αχαρνών, η
συζήτηση επικεντρώθηκε στα µέτρα που πρέπει
να ληφθούν άµεσα προς την κατεύθυνση της
κοι νωνι κής ένταξης των Ροµά στην τοπι κή
κοινωνία.

ΜΗΝΥΜΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ, ΓΙΑΝΝΑΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Η 1η ηµέρα του Οκτώβρη έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα Τρίτης Ηλικίας.
Είναι ηµέρα τιµής για τους ανθρώπους εκείνους που
έχουν προσφέρει όχι µόνο στον τόπο τους αλλά στον
καθένα από εµάς προσωπικά. Είναι οι γονείς, οι παππούδες και γιαγιάδες µας, όλοι οι ηλικιωµένοι συγγενείς
και φίλοι που στέκονται δίπλα µας και παρακολουθούν µε
καρτερία και σύνεση τις δικές µας προσπάθειες.
Είναι όλοι εκείνοι που η συγκυρία σήµερα, αντί να τους
αφήνει στην ξεκούραση και την γαλήνη, τους ξανακάνει
µάχιµους, δραστήριους και ενεργητικούς. Όλοι εκείνοι οι
ηλικιωµένοι που στηρίζουν τις οικογένειές τους υλικά,
συναισθηµατικά και ηθικά, που µπαίνουν για ακόµη µία
φορά στην «πρώτη γραµµή» πιστοί στο καθήκον και
γεµάτοι µε αγάπη.
Την Παγκόσµια Ηµέρα των Ηλικιωµένων δεν θα πρέπει
να τη θεωρούµε µόνο σαν ηµέρα γιορτής αλλά σαν µία
ηµέρα που σηµατοδοτεί και αναδεικνύει περισσότερο το
δικό µας χρέος προς αυτούς τους ανθρώπους.
Σήµερα εκφράζουµε τον σεβασµό και τον θαυµασµό
µας, σήµερα τιµούµε και αναγνωρίζουµε την συµβολή
τους, σήµερα ευχαριστούµε όλους αυτούς, τους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας, που το παράδειγµά τους
µας δείχνει το δρόµο για το µέλλον.

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε:
Η δηµιουργία πεν ταµελούς οµάδας στήριξης
των
Ροµά του δήµου Αχαρν ών
µε
χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Η υλοποίηση προγραµµάτων στήριξης και
απασχόλησης των Ροµά της περιοχής.
Να εξεταστεί η δυν ατότητα έν ταξής τους στα
προγράµµατα που υλοποιεί το Υπουργείο για
επιδότηση εν οικίων και έν ταξη των παιδιών

στα σχολεία.

Από την πλευρά του δήµου, θα πρέπει µέχρι
τις 20 Οκτωβρίου να κατατεθεί Σχέδιο ∆ράσης για
τη στήρι ξη των Ροµά µέσω συγκεκρι µένων
προγραµµάτων ενώ ο δήµαρχος Αχαρνών
Γι άννης Κασσαβός έθεσε το θέµα της
παραβατικότητας, ζητώντας καλύτερη αστυνόµευση
της περιοχής του καταυλισµού µε τη δηµιουργία
τοπικού Αστυνοµικού Τµήµατος.
Οι εκπρόσωποι της περι φέρει ας Αττι κής
διαβεβαίωσαν ότι άµεσα θα ολοκληρωθεί ο
καθαρισµός των ρεµάτων της περιοχής ενώ θα
στηρι χθούν κοι νωνι κά προγράµµατα γι α την
ένταξη των Ροµά στις τοπικές κοινωνίες.
Στη σύσκεψη αλλά και στην αυτοψί α που
προηγήθηκε συµµετείχαν επίσης στελέχη της
Ειδικής Γραµµατείας για την Κοινωνική Ένταξη
των Ροµά, από την Περι φέρει α Αττι κής ο
Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος
Φι λί ππου και η Περι φερει ακή Σύµβουλος
Εντεταλµένη για θέµατα Πολιτικής Προστασίας
Γιάννα Τσούπρα, από τον ∆ήµο Αχαρνών ο
∆ήµαρχος Γιάννης Κασσαβός και ο Γενικός
Γραµµατέας Θανάσης Κατσιγιάννης, ο ∆ηµήτρης
Γιαννάκης ως µέλος του Συντονιστικού της ΝΕ
Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και οι

6-θριάσιο

Μνηµειακό έργο του καλλιτέχνη,
Παναγιώτη Τέτση επιχειρεί να
αναδείξει µε πρωτοβουλία του
ο Αναπληρωτής Υπουργος
Εθνικής Άµυνας ∆. Βίτσας
Ξενάγηση σήµερα στον Ιερό Ναό
εντός του Ναυτικού Οχυρού
Σκαραµαγκά – Κέντρο
Εκπαίδευσης «ΠΑΛΑΣΚΑΣ»

Μ

ε πρωτοβουλί α του Αναπληρωτή
Υπουργού Εθνικής Άµυνας ∆ηµήτρη
Βίτσα, σήµερα Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου 2017, ώρα 12.00, θα πραγµατοποιηθεί
ξενάγηση στον Ιερό Ναό του Αγίου ∆ηµητρίου
(εντός Ναυτικού Οχυρού Σκαραµαγκά – Κέντρο
Εκπαίδευσης «ΠΑΛΑΣΚΑΣ»), την αγιογράφηση
του οποίου φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Παναγιώτης
Τέτσης το 1948 κατά τη θητεία του στο Πολεµικό
Ναυτικό.
Η ξενάγηση θα γίνει από τον Αναπληρωτή
Καθηγητή του ΕΚΠΑ, Μάνο Στεφανίδη.
Πρόκειται για ένα άγνωστο στο ευρύ κοινό
µνηµειακό έργο του σηµαντικού αυτού καλλιτέχνη, που αξίζει να αναδειχθεί και να µελετηθεί,
µιας και παρουσιάζει µια διαφορετική πλευρά της
τέχνης του Παναγιώτη Τέτση.
Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να
συµβάλλει στην ανάδειξη πλευρών από την ιστορία και την καλλιτεχνική αξία αυτού του µνηµείου
αλλά και γενικότερα των µνηµείων και των έργων
τέχνης που βρίσκονται στο χώρο των Ενόπλων
∆υνάµεων.
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Τον ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού τίµησε ο Α.Ο.
«Λεωντίδες» για την προσφορά στον Σύλλογο

Ο

υσιαστική και πολύτιµη χ αρακτήρισαν τη στήριξη
και προσφορά του ∆ηµάρχ ου Φυλής Χρήστου
Παππού και της ∆ηµοτικής Αρχ ής προς τον Αθλητικό Όµιλο Άν ω Λιοσίων «Λεων τίδες», η ∆ιοίκηση και ο
προπον ητής του Συλλόγου, καθώς και ο τέως Πρόεδρος
της Ελλην ικής Οµοσπον δίας Πάλης, και Ολυµπιον ίκης
Κων σταν τίν ος Θάν ος, κατά την τελετή αγιασµού που
πραγµατοποίησε ο Σύλλογος για τη ν έα αθλητική χ ρον ιά,
τη ∆ευτέρα 25 Σεπτεµβρίου.
«Ο ∆ήµος Φυλής, ήταν , είν αι και θα είν αι πάν τα δίπλα
στα παιδιά µας», διαβεβαίωσε ο ∆ήµαρχ ος Φυλής, τον ίζον τας ότι ο ∆ήµος είν αι σε µια αν οδική πορεία, απόρροια της
οποίας θα είν αι οι επιχ ορηγήσεις και η προσφορά αθλητικού υλικού ν α είν αι µεγαλύτερες. «Σίγουρα του χ ρόν ου θα
είµαστε ακόµη καλύτερα», εκτίµησε ο ∆ήµαρχ ος υπογραµµίζον τας: «Παλεύουµε ν α κάν ουµε ότι
καλύτερο». Τέλος,
συν εχ άρη το Σύλλογο, τον προπον ητή
Νίκο Αποστόλου και
τους αθλητές για την
πορεία τους.
«∆ήµαρχ ε, η οικογέν εια της Πάλης σε
ευχ αριστεί για όλη τη
στήριξη, και στην
προηγούµεν η θητεία
και τώρα, και ‘µεις
σαν
οικογέν εια,
στους αν θρώπους
που βοηθάν ε αν ταποδίδουµε τη βοήθεια», αν έφερε ο τέως Πρόεδρος της
Ελλην ικής Οµοσπον δίας Πάλης (ΕΛΟΠ), Κων σταν τίν ος
Θάν ος, υπογραµµίζον τας ότι ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς, «ό,τι κι αν χ ρειαστήκαµε, όσες φορές τον χ ρειαστήκαµε, είν αι εδώ και αν ταποκρίν εται άµεσα». Ευχ αρίστησε επίσης τον ∆ήµαρχ ο για το άρτιο γυµν αστήριο
που παρέχ ει στον Σύλλογο. «Έχ ετε έν α εξαιρετικό γυµν αστήριο εδώ, στη ∆ροσούπολη, που έχ ουν λίγοι Σύλλογοι
στην Ελλάδα. Ευχ αριστώ το ∆ήµαρχ ο γι’ αυτό», είπε απευθυν όµεν ος στη ∆ιοίκηση του Συλλόγου, την οποία τόσο
την ίδια όσο και τον προπον ητή συν εχ άρη για την πορεία του Συλλόγου.
«Όταν έν ας Σύλλογος έχ ει καλή διοίκηση, εν εργή, που
ασχ ολείται, πολύ καλό προπον ητή κι όλους εσάς, µόν ο
επιτυχ ίες θα φέρν ει», κατέληξε ο κ. Θάν ος, ευχ αριστών τας τον ολυµπιον ίκη Αλέξαν δρο Παπαδάτο, τον
Μιχ άλη Ιωσηφίδη και όλους τους αθλητές για τις επιτυχ ίες
τους.
Για την προσφορά του στον Σύλλογο τιµητική πλακέτα
απέν ειµε στον ∆ήµαρχ ο Χρήστο Παππού ο Πρόεδρος
των «Λεων τίδων », Ευστάθιος Ιωσηφίδης.

Τιµητικές πλακέτες έλαβαν επίσης ο Αν τιδήµαρχ ος ∆ηµήτρης Καµπόλης από την Αν τιπρόεδρο
του Συλλόγου Ελευθερία
Μάστορα, ο Πρόεδρος
της «Πάρν ηθας» Γιώργος
Μαυροειδής από τον
Ταµία του Συλλόγου,
Χαράλαµπο Αθαν ασόπουλο και ο Πρόεδρος
της Α΄/ βάθµιας Σχ ολικής
Επιτροπής Εκπαίδευσης
Γιάν ν ης Κρεµύδας από
τον Ταµία του Συλλόγου
Θεόδωρο
Βασιλειάδη.
Στους σύν τοµους χ αιρετισµούς τους οι τιµηθέν τες ∆ηµοτικοί Άρχ ον τες συν εχ άρησαν τον Σύλλογο και τους αθλητές για τις επιτυχ ίες τους και
δήλωσαν αρωγοί στις προσπάθειές τους.
Για τη «σηµαν τική και ουσιαστική στήριξή» τους και την
άριστη συν εργασία, ευχ αρίστησαν τον ∆ήµαρχ ο και τους
∆ηµοτικούς Άρχ ον τες ο Πρόεδρος των «Λεων τίδων »
Ευστάθιος Ιωσηφίδης, ο προπον ητής Νίκος Αποστόλου
και η Γ.Γ. του Συλλόγου Αλεξάν δρα Πουρλίτη, εκφράζον τας τη βεβαιότητα ότι θα συν εχ ιστεί. Αν αφέρθηκαν ιδιαιτέρως δε στο θέµα της µετακίν ησης των αθλητών , το οποίο
έχ ει αν αλάβει η «Πάρν ηθα», «ώστε ν α µην επιβαρύν εται
ο οικογεν ειακός προϋπολογισµός των οικογεν ειών των
αθλητών ».
Τέλος, τιµητικές πλακέτες απον εµήθηκαν στον προπον ητή των «Λεων τίδων » Νίκο Αποστόλου από το µέλος
Ελέν η Πουρουζίδου, στον Ολυµπιον ίκη και τέως Πρόεδρο
του ΕΛΟΠ Κωσταν τίν ο Θάν ο από την Γραµµατέα Αλεξάν δρα Πουρλίτη και στους αθλητές Αλέξαν δρο Παπαδάτο
και Μιχ άλη Ιωσηφίδη από τον Έφορο του Συλλόγου Παν αγιώτη Μαυράκη και τον Πρόεδρο Ευστάθιο Ιωσηφίδη,
αν τίστοιχ α.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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θριάσιο-7

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης επισκέφθηκε το ∆ηµαρχείο Μεγάρων

Ενηµερώθηκε για την ενδεχόµενη λειτουργία ορυχείων βωξίτη στα Γεράνεια Όρη και δήλωσε
τη συµπαράσταση του στον αγώνα του µεγαρικού λαού και της δηµοτικής αρχής

Ο

επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης
Λαφαζάνης, συνοδευόµενος από το µέλος του
Π.Σ. της ΛΑ.Ε Βασ. Πριµικήρη, επισκέφθηκε την
Τρίτη 26 Σεπτεµβρίου 2017 το ∆ηµαρχείο Μεγάρων µε
σκοπό να ενηµερωθεί για το θέµα που έχει δηµιουργηθεί
µε την πρόθεση της κυβέρνησης να χορηγήσει άδεια
εξόρυξης βωξίτη στον όµιλο Μυτιληναίου στα Γεράνεια
Όρη και να εκφράσει τη συµπαράσταση του στον αγώνα
του µεγαρικού λαού και τη στήριξη της ΛΑ.Ε. σε αυτόν.
Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων υποδέχθηκε τον Πρόεδρο και τη

Σ

το π λαίσιο των εν ηµερωτικών
συν αν τήσεων που πραγµατοποιούν ται µε την έν αρξη της σχ ολικής
χ ρον ιάς πραγµατοποιήθηκε σε ιδιαίτερα
εγκάρδιο κλίµα την ∆ευτέρα 19-9-2017
στα γραφεία της Σχ ολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Αχ αρν ών εν ηµερωτική συν άν τηση µε
τον Πρόεδρο και τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Έν ωσης Συλλόγων
Γον έων ∆ήµου Αχ αρν ών .
Στη συν άν τηση συζητήθηκαν θέµατα
αρµοδιότητας της Σχ ολικής Επιτροπής

συνοδεία του στο Γραφείο του όπου παρευρίσκοντο τα
µέλη του Συντονιστικού Οργάνου της Επιτροπής Αγώνα
κ. Γιάννης Μιχάλαρος και κ. Αγγελος Μαραζιώτης και η
συζήτηση κράτησε σχεδόν µία ώρα.Η συνάντηση που
πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του Γραµµατέα της
Λαϊκής Ενότητας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη έγινε σε φιλικό
κλίµα και συζητήθηκαν θέµατα που απασχολούν το ∆ήµο
Μεγαρέων.Ιδιαίτερα συζητήθηκε το θέµα της ενδεχόµενης λειτουργίας Ορυχείων Βωξίτη στη Μεγαρίδα όπου

καθώς και τα προβλήµατα που αν τιµετωπίζουν τα σχ ολεία της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης.
Συγκεκριµέν α, υπήρξε εν ηµέρωση για
το οργαν ωτικό πλαίσιο λειτουργίας της
Σχ ολικής Επιτροπής, για τις εργασίες
που έγιν αν κατά τη θεριν ή περίοδο, την
τοποθέτηση από την 1η Σεπτεµβρίου
καθαριστριών σε όλα τα σχ ολεία, την
τοπ οθέτηση π ροσωπ ικού Γεν ικών
Καθηκόν των σε όλα τα ολοήµερα δηµοτικά σχ ολεία , την πραγµατοποίηση των
καταν οµών των λειτουργικών εξόδων

ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ∆ΟΣΕΩΝ

Ενηµερωτική συνάντηση του Προέδρου
Σχολικής Επιτροπής Αβάθµιας Εκπαίδευσης
µε την Ένωση Γονέων ∆ήµου Αχαρνών
στις σχ ολικές µον άδες και της πληρωµής των ∆ΕΚΟ .
Η διασφάλιση εν ός ασφαλούς και
δηµιουργικού π εριβάλλον τος και οι
καλύτερες συν θήκες εργασίας που θα
καλλιεργήσουν την κριτική ικαν ότητα,
θα διευρύν ουν τους π ν ευµατικούς
ορίζον τες των µαθητών µας και θα τους
οδηγήσουν στην πρόοδο και την επιτυχ ία, αποτελούν πρώτιστο στόχ ο τόσο
της ∆ηµοτικής Αρχ ής όσο και της Σχ ολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας
θα συν εχ ίσουµε την άψογη και εποικοδοµητική συν εργασία µας µε την Έν ωση
Γον έων και τους Συλλόγους Γον έων για
την επίλυση όλων των λειτουργικών
προβληµάτων των σχ ολικών µον άδων
στηρίζον τας µε κάθε δυν ατό τρόπο δράσεις και προγράµµατα που εν ισχ ύουν

Και οι δήµοι θα συµµετέχουν στις
κατασχέσεις κατοικιών

N

ο ∆ήµαρχος κατατόπισε πλήρως κι ενδελεχώς τον κ.
Λαφαζάνη για τους κινδύνους που υπάρχουν για τους
πολίτες του ∆ήµου Μεγαρέων θέτοντας υπόψη του και τις
σχετικές οµόφωνες αποφάσεις και τα ψηφίσµατα του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που λένε ΟΜΟΦΩΝΑ “ ΟΧΙ ση
δηµιουργία Ορυχείων Βωξίτη στη Μεγαρίδα”.
Οι δύο άνδρες κ.κ. Λαφαζάνης και Σταµούλης µετά την
ολοκλήρωση της συνάντησης, προέβησαν σε δηλώσεις
στα ΜΜΕ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο Μεγάρων.

τις προοπτικές και τις δυν ατότητες των
µαθητών µας.
Κλείν ον τας τη συζήτηση ο πρόεδρος
της Σχ ολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης αν έφερε: « Είµαι απόλυτα
ευχ αριστηµέν ος για την προσπάθεια
όλων µας ώστε ν α ξεκιν ήσουν τα σχ ολεία µας χ ωρίς προβλήµατα όπως αυτό
φάν ηκε από το γεγον ός ότι δεν υπήρξε
καµία αν αφορά προβλήµατος από την
Έν ωση Γον έων για τα 76 σχ ολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου µας».
Άλλωστε η καλύτερη δηµόσια παιδεία
χ ωρίς εκπαιδευτικά κεν ά και µε ασφαλή
κτίρια αποτελεί κύριο στόχ ο όλων µας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΡΥ ∆ΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

α ενταχθούν στη ρύθµιση χρεών προς τους δήµους σε 100 δόσεις που «τρέχει» αυτό το διάστηµα
καλούν τους πολίτες αρµόδια στελέχη δήµων απ’ όλη την χώρα, καθώς, όπως τονίζουν, σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν ακόµη και µε πλειστηριασµό πρώτης κατοικίας. Όπως τονίζουν οι ίδιοι,
οι υπηρεσίες των δήµων αναµένουν εντός των επόµενων εβδοµάδων την εγκύκλιο της Α∆ΑΕ η οποία θα
βασίζεται στο νέο αυστηρότερο σύστηµα µέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασµών ακινήτων για οφειλές όχι µόνο
προς το ∆ηµόσιο, αλλά και προς τους δήµους.
Υπενθυµίζουν, δε, ότι µε βάση το προηγούµενο σύστηµα για να διενεργηθεί πλειστηριασµός απαιτούνταν
περισσότερα από δύο χρόνια, ενώ µε το νέο µόλις 15 ηµέρες. Ταυτόχρονα, καθως και τα έσοδα των δήµων
θεωρούνται πλέον δηµόσια, δεν υπάρχει, όπως παλαιότερα προτεραιότητα του ∆ηµοσίου, δηλαδή, πρώτα πληρώνουµε τις οφειλές στην εφορία και µετά στο δήµο.
Πάντως, τα ίδια στελέχη των δήµων, τονίζουν ότι αυτή τη στιγµή οι περισσότεροι οφειλέτες χρωστούν µικρά ποσά που εύκολα µπορούν να διακανονιστούν µέσω της ρύθµισης των 100
δόσεων. Παράλληλα εξηγούν ότι ο πλειστηριασµός είναι το τελευταίο µέσο που θα εφαρµόσει ένας δήµος, καθως αφενός, προηγούνται άλλες διαδικασίες (δέσµευση λογαριασµού καταθέσων, δέσµευση ΑΦΜ κλπ) και αφετέρου, όπως αφήνουν να εννοηθεί, κάτι τέτοιο έχει και µεγάλο πολιτικό κόστος για τη δηµοτική Αρχή. Να σηµειωθεί ότι, µε βάση το νόµο, οι οικονοµικές
υπηρεσίες των δήµων υποχρεούνται να δεσµεύουν ΑΦΜ (φορολογική ενηµερότητα) για ποσά άνω των 293 ευρώ και να προχωρούν σε αναγκαστικά µέτρα (δεσµεύσεις τραπεζικών λογαριασµών, πλειστηριασµοί κατοικίας) για οφειλές ένω των 500 ευρώ.

8-θριάσιο
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Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο αιτών την παραχώρηση, έχει στείλει εξώδικο προς τον ΟΛΕ
ζητώντας την τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας.
Σηµειώνουµε εδώ πως ο Πρόεδρος του Οργανισµού βρίσκεται σε δύσκολη θέση καθώς απο τη
µια εποπτεύεται απο το ΤΑΙΠΕ∆ οπου ανάµεσα
στα άλλα το λιµάνι της Ελευσίνας είναι προς
παραχώρηση σε ιδιώτες, απο την άλλη -πληροφορίες µας λένε – πως το Υπουργείο Ναυτιλίας
επιθυµεί να παραµείνει ανοιχτό το θέµα γιαI
ευνόητους λόγους.
Η θέση ΣΥΡΙΖΑ – Οικολόγων

Η υπόθεση Μπακόπουλου έχει πάρει πολύ
µεγάλες διαστάσεις στην τοπική κοινωνία του
Θριασίου και της Ελευσίνας – ιδιαιτέρως δε στο
κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ.
Στις 2/9/2017 δηµοσιοποιήθηκε απόφαση της
Νοµαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ οπου -ανάµεσα στα άλλα- καλεί τον Οργανισµό να υλοποιήσει
την κυβερνητική πολιτική για απόδοση του παράλιου µετώπου στους δήµους Ασπροπύργου
Ελευσινας και Μεγάρων. Ανακοίνωση για το θέµα
έβγαλε επίσης στις 28/7/2017 το κόµµα των
Οικολόγων Πρασίνων την οποία µεταφέρουµε
και αυτή.
Ερωτηµατικά

Αγαπητοί αναγνώστες, µετά τα τελευταία
γεγονότα σχετικά µε το βυθισµένο πλοίο «Αγια
Ζωνη ΙΙ» και τις επιπτώσεις στο παραλιακό µέτω-

πο του Σαρωνικού, την
εικόνα του κόλπου της
Ελευσίνα οπου τα παροπλισµένα πλοία, τα µισοβυθισµένα κουφάρια, και την
έλλειψη βούλησης για την
αλλαγής αυτής της εικόνας,
δηµιουργούνται πολλά ερωτηµατικά.
Γιατί µέχρι τώρα δεν παίρνονται αυτές οι αποφάσεις
ωστε να λυθούν αυτά τα
προβλήµατα; Θυµίζουµε πως
το διαλυµένο πλοίο µε τους
500 τόνους τοξικών αποβλήτων slops εδω και περίπου 10

χρόνια µολύνει τη θάλασσα. Είναι θέµα ηµερών η οριστική καταστροφή του λόγω των καιρικών συνθηκών µε
άµεσο αποτέλεσµα την περιβαλλοντική καταστροφή του
κόλπου της Ελευσίνας. Και µη ξεχνάµε πως ο κόλπος
της Ελευσίνας είναι κλειστός λόγω της Σαλαµίνας και οι
επιπτώσεις θα είναι πολλαπλάσιες. Ήδη ο δήµος Ελευσίνας και η Περιφέρεια καλεί τον κόσµο αύριο στα γραφεία του ΟΛΕ στην παραλία στη 1 το µεσηµέρι οπου θα
συζητήσει ο οργανισµός τα θέµατα. Ας ελπίσουµε οτι
έστω και τώρα οι αποφάσεις θα είναι στη κατεύθυνση
της οριστικής λύσης και όχι στη διαιώνηση µιας «αρρωστηµένης» κατάστασης.
Ευάγγελος Λιάκος
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Μια αξέχαστη µουσική βραδιά
προσέεφερε στους Χαϊδαριώτες
η διεθνούς φήµης σοπράνο
Σόνια Θεοδωρίδου

Μ

ια παράσταση µε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, µε τη
µοναδική ερµηνεία της διεθνούς φήµης σοπράνο Σόνιας
Θεοδωρίδου, ταξίδεψε τους εκατοντάδες Χαϊδαριώτες, που
βρέθηκαν στο ανοιχτό θέατρο του ∆ήµου, τη ∆ευτέρα 18/9.
Στον απολογισµό της εκδήλωσης, ο ∆ήµος Χαϊδαρίου αναφέρει : «Η
εξαιρετική ορχήστρα υπό τις οδηγίες του µαέστρου Θεόδωρου Ορφανίδη και 3 πολυµελείς χορωδίες συνοδεύαν αυτό το µουσικό ταξίδι.
Πραγµατικά, ήταν από τις πιο πετυχηµένες παραστάσεις που έχουν
πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Η Σόνια Θεοδωρίδου, οι χορωδίες και το κοινό, έγιναν ένα και ο µαέστρος διηύθυνε ένα ολόκληρο θέατρο που τραγουδούσε ασταµάτητα τραγούδια ανεξίτηλα
στις µνήµες και το χρόνο.
«Πριν την έναρξη της παράστασης η Σόνια Θεοδωρίδου ευχαρίστησε το ∆ήµο Χαϊδαρίου για τη πρόσκληση και εξέφρασε την
ευχαρίστησή της που για µια ακόµη φορά συναντά το αγαπηµένο της
Χαϊδαριώτικο κοινό. Αφιέρωσε τη συναυλία στον Παύλο Φύσσα,
δολοφονηµένο αντιφασίστα τραγουδιστή και στην προ τριετίας εκλιπούσα αδερφή της τραγουδίστριας.
Στην παράσταση παρευρέθηκαν ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης
Σελέκος καθώς και πλήθος ∆ηµοτικών Συµβούλων. Ο ∆ήµαρχος
ευχαρίστησε όλους όσους βρέθηκαν εκεί, το κοινό, τους µουσικούς,
τις χορωδίες. Ξεχωριστά ευχαρίστησε τη Σόνια Θεοδωρίδου που για
µία ακόµα φορά ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του ∆ήµου
χαρίζοντας στου Χαϊδαριώτες µια αξέχαστη µουσική βραδιά».

θριάσιο-9

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε Ελευσίνα
και Μέγαρα την Κυριακή 1 Οκτωβρίου
Λόγω διεξαγωγής του αγώνα «17ος Ηµιµαραθώνιος ∆ρόµος
– Στα Χνάρια του Παυσανία»

Σ

ε ισχύ θα τεθούν την προσεχή Κυριακή 1 Οκτωβρίου
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε Ελευσίνα και Μέγαρα,
λόγω του αγώνα δρόµου «17ος Ηµιµαραθώνιος ∆ρόµος – Στα Χνάρια του Παυσανία».
Οι ρυθµίσεις θα ξεκινήσουν στις 08.30 και θα ισχύσουν έως
τις 10.30, ενώ θα πραγµατοποιηθεί προσωρινή και τµηµατική
διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στις εξής οδούς:

• Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου , στο τµήµα της από τη θέση
Μπλόκο Ελευσίνας (οικοδοµικός αριθµός 168) έως τη χ/θ
41,500 και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας.

• Ηρώων Πολυτεχνείου , στο τµήµα της από τον οικοδοµικό αριθµό 108 (∆ΕΗ Ελευσίνας) έως την Π.Ε.Ο. Αθηνών –
Κορίνθου (Μπλόκο Ελευσίνας – οικοδοµικός αριθµός 168) και
στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας.

Σύµφωνα µε την Τροχαία: Κατά το χρονικό διάστηµα εφαρµογής της ανωτέρω κυκλοφοριακής ρύθµισης, η
κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται αντίστοιχα από τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου και από παρακείµενες οδούς.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχηµάτων, για την ασφαλέστερη διεξαγωγή του αγώνα και την αποτροπή
πρόκλησης πρόσθετων κυκλοφοριακών προβληµάτων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνησή
τους στις παραπάνω οδούς και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόµων, που θα βρίσκονται κατά
µήκος αυτής.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆ωρεάν έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας
το Σάββατο 30/9

∆ωρεάν έλεγχος Αναπνευστικής Λειτουργίας µε
Σπιροµέτρηση πραγµατοποιείται το Σάββατο 30
Σεπτεµβρίου 2017 και ώρες 10:00-15:00, στη
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίνας [στο Κτήριο της
Κοινωνικής Υπηρεσίας, Εθνικής Αντιστάσεως και
Ελ. Βενιζέλου].
Η δράση πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το
Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγειών Πόλεων Προα-

γωγής Υγείας (Ε∆∆ΥΠΠΥ), στο πλαίσιο του Προγράµµατος Πρώιµης ∆ιάγνωσης Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας (ΧΑΠ).
Υπεύθυνος Ιατρός Πνευµονολόγος: κος Παπαλευθέρης Ελευθέριος.

Εξέταση µπορούν να κάνουν:
• πολίτες ηλικίας άνω των 40 ετών,
• όσοι καπνίζουν,
• άτοµα που εκτίθενται σε ρυπογόνους παράγοντες,
• άτοµα µε δυσκολία στην αναπνοή ή µε πρωινό
βήχα
• άτοµα που ενδιαφέρονται να ελέγξουν τη λειτουργία των πνευµόνων τους.
Η εξέταση είναι απλή και ανώδυνη, διάρκειας 15
λεπτών.
Θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική για την πρόληψη
και την έγκαιρη διάγνωση των πνευµονικών παθήσεων.
Τηλέφωνο για ραντεβού: 213-1601413

10-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ. επί της Λεωφ όρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφ ωνο επικοινωνίας 6945334415
- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ. στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφ οδιαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµαρες, κουζίνα,
σαλονοτραπεζαρία και µπάνιο.
Τηλέφ ωνο επικοινωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 6972728300

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ

Το ευρωπαϊκό χωριό
βρίσκεται 80 χλµ από
την Αθήνα (Εθνική Οδός
Λαµίας). Είναι 10 λεπτά
από την πεντακάθαρη
θάλασσα Λουκισίων
& 5 λεπτά απο τη λίµνη
Μουρίκιου (ιδανική για
ψάρεµα).
ΜΕΣΑ ΣΕ 500
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Φτιάξαµε έναν πρότυπο
οικισµό κατοικηµένο µε
ωραία ΣΠΙΤΙΑ - ΒΙΛΛΕΣ
δρόµοι 8 & 10 µέτρων,
µεγάλη πλατεία &
εκκλησία µέσα στο
χωριό.
Με φως και νερό δικής
µας γεώτρησης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 10
ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.000 ΕΥΡΩ
ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6977083157
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Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου
στην ∆υτική Αττική

Συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο η 2η αγωνιστική στην Α’ κατηγορία
στην ∆υτική Αττική ενώ έχουµε πρεµιέρα στην Β’ ΕΠΣ∆Α. Αναλυτικά: Ο
αγώνας της Μικρασιατικής µε τον Μανδραικό θα γίνει στο γήπεδο Γιώργος Ρουµελιώτης λόγω τιµωρίας της οµάδος των Μεγάρων από πέρσι.
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(2η αγωνιστική)
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ
Σάββατο
30/09/17
17:00
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Σάββατο
30/09/17
17:00
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΦΡΑΓΚΕΙΟ Σάββατο
30/09/17
17:00
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΒΥΖΑΣ ∆ΗΜ. ΣΤΑ∆ΙΟ ΦΥΛΉΣ
Σάββατο
30/09/17
17:00
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ
Σάββατο
30/09/17
17:00
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ
Κυριακή
01/10/17
17:00

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1η αγωνιστική)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Σάββατο
30/09/17
17:00
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΓΗΠΕ∆Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Σάββατο
30/09/17
17:00
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Σάββατο
30/09/17
17:00
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Κυριακή
01/10/17
17:00
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Κυριακή
01/10/17
17:00

Σχολή Τερµατοφυλάκων προτότυπης
ακαδηµίας ο ΑΓΣ Βύζας Μεγάρων

Α

πό την Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου, ξεκίνησε η λειτουργία της η σχολής τερµατοφυλάκων της Ακαδηµίας του ΑΓΣ Βύζας Μεγάρων! Η σχολή θα δέχεται παιδιά
γεννηµένα από το έτος 2012 και έπειτα κάθε Τρίτη και Πέµπτη από τις 15:30 17:00 στις εγκαταστάσεις του Μegara sports Club στην οδό Βυζαντίου και θα είναι δωρεάν για τους αθλητές της Ακαδηµίας µας.
Προπονητής της σχολής, ο υπεύθυνος εκγύµνασης των τερµατοφυλάκων της ανδρικής οµάδας του Βύζαντα, ∆ηµήτρης Κόκκαλης.
Τα νέα των ακαδηµιών του Α.Γ.Σ. Βύζα Μεγάρων
ΟΚΤΩ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ
ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.∆.Α.!
Μία από τις πιο πολυπληθέστερες αποστολές θα έχει για άλλη µια φορά ο
Α.Γ.Σ Βύζας Μεγάρων στις Μικτές οµάδες της Ένωσης σύµφωνα µε τις
κλήσεις των ενωσιακών προπονητών.
Από την οµάδα Νέων κλήθηκαν οι: ∆ΡΥΜΟΥΣΗΣ ∆ΗΜ., ∆ΡΥΜΟΥΣΗΣ ΧΑΡ.,
ΜΑΡΗΣ, ΣΤΑΦΑΪ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, και από την οµάδα Παίδων οι:
∆ΡΥΜΟΥΣΗΣ Π., ΣΤΑΜΕΛΟΣ ∆ΗΜ., ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΠΥΡ.
Με δυο φιλικά συνέχισαν την προετοιµασία τους για τις αγωνιστικές τους
υποχρεώσεις στην φετινή αγωνιστική σεζόν, οι οµάδες των Παίδων (2003-
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2004) και των Νέων (2001-2002) του Α.Γ.Σ. Βύζα Μεγάρων
Οι οµάδες µας φιλοξενηθήκαν το Σαββάτο 23 Σεπτεµβρίου στις εγκαταστάσεις
των Αγίων Θεοδώρων.Αποτελέσµατα:
Παίδες
Άγιοι Θεόδωροι – Α.Γ.Σ. Βύζας Μεγάρων 2-3
Σκόρερ: ∆ρυµούσης Π, Σταµέλος ∆, και αυτογκόλ από ποδοσφαιριστή των
Αγίων Θεοδώρων ύστερα από ασιστ του Σταµέλου Σ.
Νέοι
Άγιοι Θεόδωροι – Α.Γ.Σ. Βύζας Μεγάρων 2-1
Σκόρερ της οµάδας µας ήταν ο ∆ρυµουσης Χ.
Επίσης συνεχίζονται κανονικά οι εγγραφές σε όλα τα τµήµατα των Ακαδηµιών µας.
Τµήµατα:Αστερακια (2011-2012)Prejuniors (2009-2010)Juniors (2007-2008)Προπαιδων ( 2005-2006)Παίδων (2003-2004)Νέων (2001-2002)
Πληροφορίες :Βαλτάς Θωµάς 6945958947, Κουφής Κώστας 6977955700, Λαναρά
Όλγα 6977339138

Γενική Συνέλευση στις 5 Οκτωβρίου ο Πανελευσινιακός Α.Ο

Καλούνται
τα
µέλη
του
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο όπως την Πέµπτη 5/10 και ώρα 17:00 να βρίσκονται στα
γραφεία του συλλόγου (Ηρώων Πολυτεχνείου 90) όπου θα διεξαχθεί η η Εκτακτη Γενική Συνέλευση του συλλόγου µε τα
εξής θέµατα:

1ον: ∆ιαδικαστικά
2ον: Εκλογή προέδρου και γραµµατέα Γ.Σ.
3ον: Εφορευτική Επιτροπή
4ον: Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου ∆.Σ
5ον: Αρχαιρεσίες για εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής
6ον: Προτάσεις.
Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γ.Σ θα πραγµατοποιηθεί στις 20:00 στον ίδιο χώρο.

12-θριάσιο
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Πωλείται
οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία
Σωτήρα
ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ 6975741508

µε 40 τµ κτίσµα
στην Αγία
Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα
η µαγαζί.
Επικοινωνία :
6984792490

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

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι Κ Ο Π Ε Λ Α Γ Ι Α ΨΗ Τ Ο Π Ω Λ Ε ΙΟ (Σ Ν Α Κ Μ Π Α Ρ )

ΣΤΟΝ Α ΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105580781 / 6977456187

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ )
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛ: 6977426279

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος στον Ασπρόπυργο
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος στη θέση Φακά Ασπροπύργου 3.170τµ
Με 2 οικήµατα 100 τµ για οποιαδήποτε χρήση 6972085336

Πωλείται επιχείρηση στην Ελευσίνα

Πωλείται πλυντήριο αυτοκινήτων στην Ελευσίνα (Οδός Αλκιβιάδου 29).
Κοµπλέ από εξοπλισµό – έτοιµο – µε τεράστιο πελατολόγιο. 6944662138

Ενοικιάζεται διαµέρισµα σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα Αττικής

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 θερµοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολόγιο, αυτόνοµη
θέρµανση,θέση parking στην πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο.
Κοντά σε αστική συγκοινωνία και προαστιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944204160
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«∆εν υπάρχει παιδί που θα µεγαλώσει
χωρίς καζούρα ή καυγάδες µε τα άλλα παιδιά η απειλή συνίσταται όταν υπάρχει
µόνιµη απειλή και σωµατικός ή ψυχικός
εκφοβισµός σε σηµείο που να αποµονώνεται και να µην θέλει να πάει σχολείο. Πρέπει να είµαστε κοντά στα παιδιά
µας» συνέστησε η κ. Βουλγαράκη.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο
της εκδήλωσης προβλήθηκε κι ένα
άκρως ενδιαφέρον video που πρόβαλε
µε ξεχωριστό τρόπο τους κινδύνους
που κρύβει το διαδίκτυο για τα παιδιά.
Μετά την ολοκλήρωση της οµιλίας ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
ευχαρίστησε τον κ. Σφακιανάκη για την
ενηµέρωση και του ζήτησε να διαθέσει
περισσότερο χρόνο στο ∆ήµο µας. Έχετε
ανοιχτή πρόσκληση αλλά και προσωπική
παράκληση να επισκεφθείτε τα σχολεία
της περιοχής και να ενηµερώσετε τους
µαθητές για την ορθή χρήση του διαδικτύου αλλά και τους τρόπους αποφυγής
των παγίδων που κρύβει» είπε ο Χρήστος
Παππούς. Πρόταση που αποδέχθηκε µε
πολύ χαρά ο Αντιστράτηγος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε τις ερωτήσεις του κοινού. Αµέσως µετά ο ∆ήµαρχος Φυλής απένειµε τιµητική πλακέτα και
το βιβλίο µε την ιστορία του ∆ήµου στον κ.
Σφακιανάκη.

Ο Νίκος Χατζητρακόσιας απένειµε τιµητική πλακέτα και το βιβλίο του ∆ήµου
στην κ. Βουλγαράκη καθώς και την τελευταία του ποιητική συλλογή µε τίτλο «Μαζί
να ταξιδέψουµε» στους δυο οµιλητές.

- EΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 6ου ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Τ

ην Κυριακή 8 Οκτώβρη 2017, το απόγευµα ,σας καλούµε φίλοι γονείς να δώσουµε τη
χαρά στα παιδιά µας να παρακολουθήσουν την εξαιρετική µουσική παράσταση
Disney in Concert µε τους ήρωες του Disney στο κλειστό Γήπεδο Π. Φαλήρου
(TaeKwoDo), µε γνωστά τραγούδια και µε αγαπηµενους τραγουδιστές
Εισητήριο + µεταφορά µε πούλµαν από Αχαρνές τιµή 17 Ε.(τιµή προσφοράς σε θέση ΖΩΝΗΣ
Α΄ που θα πληρώνατε κανονικά ως εισητήριο 35 Ε)
Αναχώρηση από Αχαρνές, ώρα 4.00 µµ.
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής:
Κος Πανάς ∆ούκας : 6983512227 (Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων
6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών)
Κα Αλεξάνδρου Λίτσα : 6937161994 &
Κα Αθανασία Αυγέρη 6972866498 (Ε.Γ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ)
Η Disney in concert (Magical music from the movies)
είναι η µουσικοθεατρική οικογενειακή παράσταση της χρονιάς!

Το µαγικό soundtrack των ταινιών της Disney ζωντανεύει στη σκηνή του Tae Kwon Do
σ’ ένα φαντασµαγορικό θέαµα, µε τα ωραιότερα τραγούδια που αγαπήσαµε .
Ακούγονται τραγούδια στα Ελληνικά από τις ταινίες:
Ψυχρά κι Ανάποδα, Ο Βασιλιάς των Λιονταριών,
Αλαντίν, Η Πεντάµορφη
και το Τέρας, Η Μικρή Γοργόνα , Το βιβλίο της ζούγκλας κ.ά..
Τραγουδούν (αλφαβητικά):
Demy, Νάντια Κοντογεώργη, Μέµος Μπεγνής, Παναγιώτης Πετράκης
Την 70µελή Συµφωνική Ορχήστρα του Μίσκολτς της Ουγγαρίας διευθύνει ο Αλέξιος Πρίφτης
. Η υπέροχη µουσική παρουσιάζεται ζωντανά από την 70µελή Συµφωνική Ορχήστρα του
Μίσκολτς –µια από τις κορυφαίες ουγγρικές ορχήστρες– σε µια γιορτή µουσικής και
κινηµατογράφου. Μην το χάσετε!

14-θριάσιο
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ς: 6975328309

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, µονοκατοικία 100
τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή
κατάσταση,
τιµή
60.000€, συζητήσιµη
6953058205

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

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή
6.500€, συζητήσιµη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - 6970343665

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται διαµέρισµα
100 τ.µ. χωρίς κοινόχρηστα κεντρική θέρµανση ,
κλιµατισµός.
Τηλ.
6971752279.
Ενοικιάζεται εστιατόριο

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο της Μάνδρας (Κοροπούλη 6). 180τµ κτίριο και
250τµ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ
Ι
Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε ΡΑ
(36TM)
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωµένο οροφοδιαµέρισµα 90 τµ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδοµή, επί οικοπέδου 500 τµ,
µε κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό και θέση
σταθµεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583
(3.3.16)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτασης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη
µονοκατοικία 120 τ.µ., ισο

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιµή
110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
115 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΗΠΟ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 520 Τ.Μ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ: 6947144257

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ /ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6986712390

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο διαµέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφοδιαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κατάλληλο και για ιατρείο, πωλείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, µεσίτες
δεκτοί, τιµή 57.000€, συζητήσιµητηλ: 6978415698

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.
ΤΗΛ
6945376503
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό. Επίσης αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών.
Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη
σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

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

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει φυλαξη
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:

6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα2105572695, 6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988
ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι Γ Ι Α Α Γ Ο ΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπεδο στον Περιφερειακό Ασπροπύργου - Εκτός Σχεδίου Τηλ: 6946971237(6.5.16)
∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

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

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΗΛ: 6988091139
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55466745546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

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

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

θριάσιο-15

Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου 2017

16-θριάσιο

22

12

18

από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου

14

12

από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου

