
ΕΕξξααρρθθρρώώθθηηκκεε  κκύύκκλλωωµµαα  
πποουυ  ππλληηµµµµύύρριισσεε  µµεε  µµππόόµµππεεςς  ττηηνν  ΑΑττττιικκήή
Μία από τις µεγαλύτερες εταιρείες διανοµής ποτών 

στην Ελλάδα εµπλέκεται στην υπόθεση. 
«Λαβράκια» στον αποθηκευτικό χώρο στην Μαγούλα, όπου έγινε η έρευνα.

ΜΜεε  λλααµµππρρέέςς  ττιιµµέέςς  
οο  εεοορρτταασσµµόόςς  

ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ∆∆ηηµµηηττρρίίοουυ
σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίαα

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΣΣττοο  σσεεµµιιννάάρριιοο  ττοουυ  
ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς

γγιιαα  ττηη  ∆∆ηηµµοοκκρρααττιικκήή  
∆∆ιιαακκυυββέέρρννηησσηη  

ΜΜηηττρροοπποολλιιττιικκώώνν  ΠΠεερριιοοχχώώνν
οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν

Στο περιθώριο του σεµιναρίου ο ∆ήµαρχος Αχαρνών είχε συνοµιλίες
µε τον Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε  Γιώργο Πατούλη και τον Πρόεδρο 

της ΕΕΤΑΑ κ. ∆ηµήτρη Καλογερόπουλο.

ΕΕππιισσττηηµµοοννιικκήή  ΗΗµµεερρίίδδαα  µµεε  θθέέµµαα::  
””ΥΥΓΓΙΙΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΗΗ  ΓΓΗΗΡΡΑΑΝΝΣΣΗΗ””  

ααππόό  ττοονν  ΕΕΣ Άνω Λιοσίων

∆ωρεάν και 
πολύτιµα τα 

εµβόλια για Γρίπη
– Πνευµονιόκοκκο

και Έρπητα Ζωστήρα 
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ΆΆρρχχιισσαανν  τταα  µµααθθήήµµαατταα  
σσττοο  ΚΚέέννττρροο  ΕΕκκµµάάθθηησσηηςς  

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκώώνν  
ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν  ττοουυ  

∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς

Κατασχέσεις σε 
εργοδότες για οφειλές

στα ταµεία

Συνέχιζε τη δράση του ο 54χρονος παρόλο που είχε
οδηγηθεί ξανά ενώπιον της δικαιοσύνης

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑ∆Α
Ο ΕΠΙ∆ΕΙΞΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 

ΣΕΠΕ: Επιδοτούµενο
πρόγραµµα για 3.000

νέους ανέργους 
του ΟΑΕ∆

ΜΜΕΕ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ  ΓΓΑΑΒΒΡΡΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ  ΓΓΑΑΒΒΡΡΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ

Γεγονός το µάθηµα της
Κυκλοφοριακής Αγωγής 

και Οδικής Ασφάλειας
στο ∆ηµοτικό σχολείο
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: 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  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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Ασπρόπυργος
Αντωνάρας ∆ηµήτριος Γ. 28ης Οκτωβρίου 49,

2105571663

Ελευσίνα
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Κουγιουµτζόγλου 1, Ελευσίνα - Πλατεία Εθνικής
Αντιστάσεως, 2105561131

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι. Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 

2105555844

Aχαρνές
Παπανικολάου Γεώργιος ∆.

Θρακοµακεδόνων 117, 2102430204
Άνω Λιόσια

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
- ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258
Χαϊδάρι

Γεωργοπούλου Αδαµαντία - Μαρία Πλάτωνος 34,
Όπισθεν Σούπερ Μάρκετ My Market, Χαϊδάρι -

∆άσος, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ2105324590

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και βροχές   

Η θερµοκρασία από 11 έως 21
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νέστορας, Νέστωρ, Νεστορία

Αγίου Νέστορος µάρτυρος Την ει σαγωγή της θεµατι κής ενότητας «Κυκλοφορι ακή
Αγωγή και  Οδι κή Ασφάλει α» στο Ωρολόγι ο πρόγραµµα
των ∆ηµοτι κών Σχολει ών της όλης της χώρας γι α το σχο-

λι κό έτος 2017-2018 προβλέπει  εγκύκλι ος του υπουργού Παι -
δεί ας κ. Γαβρόγλου

Οπως τονί ζει  στην απόφαση του ο υπουργός Παι δεί ας µετά
από αί τηµα του Υπουργεί ου Υποδοµών, Μεταφορών και  ∆ι κ-
τύων  και  µετά από γνωµοδότηση σχετι κά µε την εκπαι δευτι κή
πρόταση του Τµήµατος Οδι κής Ασφάλει ας και  Κανόνων Κυκλο-
φορί ας της Γενι κής ∆ι εύθυνσης Οδι κής Κυκλοφορί ας και  Ασφά-
λει ας του Υπουργεί ου Υποδοµών, Μεταφορών και  ∆ι κτύων,
ει σάγεται  η θεµατι κή ενότητα «Κυκλοφορι ακή Αγωγή και  Οδι κή
Ασφάλει α» στο πρόγραµµα των ∆ηµοτι κών Σχολεί ων της χώρας
γι α το σχολι κό έτος 2017-2018. 

Ει δι κότερα οι  δι δακτι κές ώρες της θεµατι κής ενότητας ανά
Τάξη καθορί ζονται  ώς εξής:

Η δι δασκαλί α της θεµατι κής ενότητας θα πραγµατοποι ηθεί
µε ένταξή της στο Ωρολόγι ο πρόγραµµα των ∆ηµοτι κών Σχο-
λεί ων της Χώρας ως ακολούθως: Α΄ ∆ηµοτι κού - α) Ευέλι κτη
Ζώνη του προγράµµατος: 1ώρα την εβδοµάδα γι α το τρί το (Γ’)
τρί µηνο του σχολι κού έτους. 

Β΄ ∆ηµοτι κού - Ευέλι κτη Ζώνη του προγράµµατος: 1 ώρα την
εβδοµάδα κατά την δι άρκει α όλου του σχολι κού έτους. 

Γ’ ∆ηµοτι κού - Ευέλι κτη Ζώνη του προγράµµατος: 1 ώρα την
εβδοµάδα γι α το τρί το (Γ’) τρί µηνο του σχολι κού έτους 

∆’ ∆ηµοτι κού - Ευέλι κτη Ζώνη του προγράµµατος: 1 ώρα την
εβδοµάδα γι α ένα τρί µηνο του σχολι κού έτους κατά την κρί ση του
υπεύθυνου εκπαι δευτι κού που δι δάσκει  το µάθηµα της Ευέλι κ-
της ζώνης . 

Ε’ και  Στ΄ ∆ηµοτι κού - ∆ι άχυση της θεµατι κής ενότητας σε
άλλα δι δακτι κά αντι κεί µενα όπως Γλώσσα, Φυσι κά, Τ.Π.Ε., Κοι -
νωνι κή και  Πολι τι κή Αγωγή σε ενότητες συναφεί ς, κατά την κρί ση
του εκπαι δευτι κού, µε την Κυκλοφορι ακή Αγωγή και  Οδι κή Ασφ-
άλει α. Η ένταξη θα πραγµατοποι εί ται  µε απόφαση του υπεύθυ-
νου εκπαι δευτι κού έως 10 ώρες ανά έτος.

Εκπαι δευτι κό υλι κό προς αξι οποί ηση στη Θεµατι κή ενότητα
δύναται  να θεωρηθεί  το υλι κό που προτεί νεται  από το Τµήµα
Οδι κής Ασφάλει ας και  Κανόνων Κυκλοφορί ας της Γενι κής
∆ι εύθυνσης Οδι κής Κυκλοφορί ας και  Ασφάλει ας του Υπουρ-
γεί ου Υποδοµών, Μεταφορών και  ∆ι κτύων και  έχει  λάβει  παι -
δαγωγι κή καταλληλότητα από το ΥΠΠΕΘ. 

Το σχετι κό εκπαι δευτι κό υλι κό θα χρησι µοποι ήσουν κατά την
κρί ση τους, οι  εκπαι δευτι κοί  που αναλαµβάνουν τα δι δακτι κά
αντι κεί µενα της παραγράφου Α. Το παραπάνω υλι κό παρέχε-
ται  στη δι αδι κτυακή πλατφόρµα “e-drive Academy”
(http://edrive.yme.gov.gr/). Πολι τι κής

Μία από τις µεγαλύτερες εταιρείες διανοµής οινοπνευµα-
τωδών ποτών στην Ελλάδα εµπλέκεται σε υπόθεση
διακίνησης νοθευµένων. Η εταιρεία είχε έδρα τον Κορυδαλ-

λό και αποθηκευτικό χώρο, όπου έγινε έρευνα, στην Μαγούλα.Σύµφω-
να µε τη δικογραφία που σχηµατίστηκε, η εταιρεία εισήαγε "µπόµπες"
από χώρες της ΕΕ αλλά και άλλες, αφαιρούσε τις παλιές ετικέτες και
κολλούσε τις δικές της, υποτίθεται γνήσιες. Στη συνέχεια τροφοδο-
τούνταν νυχτερινά µαγαζιά. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: 
Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, σε συνε-

ργασία µε το Τµήµα Προστασίας Περιουσιακών ∆ικαιωµάτων της
∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και τη συνδροµή αστυνοµικών της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής και του Αστυνοµικού Τµήµατος
Κορυδαλλού, εγκληµατική οµάδα που δραστηριοποιούνταν στο λαθρ-
εµπόριο οινοπνευµατωδών ποτών, τα οποία εισήγαγαν παράνοµα
από χώρες της Ε.Ε. καθώς και από τρίτες χώρες και στη συνέχεια δια-
κινούσαν στην εγχώρια αγορά µε πλαστές ετικέτες νόµιµων εισαγω-
γέων-διανοµέων.

Συνελήφθησαν στις 19-10-2017 στον Κορυδαλλό, τρείς ηµεδαποί,
µέλη της οµάδας, ηλικίας 45, 45 και 55 ετών. Αναζητούνται τρεις (3)
επιπλέον ηµεδαποί, ένας 66χρονος καθώς και οι δύο (2) ιδιοκτήτες της
εταιρείας, ηλικίας 30 και 34 ετών.

Σε βάρος τους, σχηµατίσθηκε δικογραφία για τα αδικήµατα της
σύστασης συµµορίας, της πλαστογραφίας, της απάτης και της απο-
δοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήµατος καθώς και για παράβαση
των νόµων περί τελωνειακού κώδικα, περί αλκοολούχων ποτών, περί
σηµάτων, περί αθέµιτου ανταγωνισµού, περί παραεµπορίου και περί
πρόληψης και καταστολής νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες.

Ειδικότερα, έπειτα από έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε στην έδρα
της εταιρείας στον Κορυδαλλό, µε τη συµµετοχή κλιµακίων υπαλλήλων
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Αττικής και της Χηµικής Υπηρ-
εσίας Πειραιά, βρέθηκαν στους υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους,
µεγάλος αριθµός φιαλών οινοπνευµατωδών ποτών, θερµικά πιστόλια,
ειδικές ξύστρες, µπουκάλια αλκοολούχων λοσιόν για φαρµακευτική
χρήση, σταγονοµετρητές, καθώς και µία σακούλα που περιείχε αφαιρ-
εθείσες ετικέτες και ταινίες ασφαλείας από τα παρανόµως εισαγόµενα
οινοπνευµατώδη ποτά.

Επίσης στο χώρο βρέθηκαν αναποδογυρισµένες φιάλες ποτών σε

ποτήρια γεµάτα µε υγρό, προκειµένου να αποκολληθεί η ταινία ασφα-
λείας από το καπάκι της φιάλης, Βουλγαρικής προέλευσης.

Περαιτέρω, µετέβη στο χώρο εκπρόσωπος των εταιρειών των αλκο-
ολούχων ποτών, ο οποίος διαπίστωσε  την πλαστότητα – παραποίηση
των εµπορικών σηµάτων των προϊόντων. Κλιµάκιο επίσης ελεγκτών
του Ι.Κ.Α. διενήργησε έλεγχο για να διαπιστωθεί εάν στην εταιρεία
απασχολούντο ανασφάλιστοι εργαζόµενοι.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα, οι κατηγορ-
ούµενοι εισήγαγαν παράνοµα φιάλες αλκοολούχων ποτών από
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από τρίτες Χώρες,
από τις οποίες αποκολλούσαν τις ταινίες ασφαλείας και τις ετι-
κέτες εισαγωγέων- διανοµέων των αντίστοιχων χωρών και στη
θέση αυτών επικολλούσαν  πλαστές ετικέτες εισαγωγέων- δια-
νοµέων της Χώρας µας. Στη συνέχεια οι φιάλες αυτές διατίθεν-
το στην εγχώρια αγορά. Η ζηµιά των δικαιούχων εταιρειών υπε-
ρβαίνει τις -100.000- ευρώ, ενώ τα κέρδη του κυκλώµατος
εκτιµώνται σε πολλαπλάσια του παραπάνω ποσού

Από τις έρευνες στην έδρα της εταιρείας καθώς  και
στην αποθήκη στη Μαγούλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-5.294- φιάλες οινοπνευµατωδών ποτών διαφόρων ετικετών
- Εξοπλισµός παρασκευής- µίξης και εµφιάλωσης αλκοο-

λούχων ποτών.  Χιλιάδες πλαστές ετικέτες
-30- ρολά µε αυτοκόλλητα
-93- κούτες µε ενδύµατα, αποµίµηση επώνυµων εταιρειών

Σηµειώσεις πελατών και άλλα έγγραφα.
Επίσης στο χώρο βρέθηκε πλήθος µηχανηµάτων ιατρικής

χρήσης, η προέλευση των οποίων καθώς και η χρήση τους
ερευνάται. 

ΕΕξξααρρθθρρώώθθηηκκεε  κκύύκκλλωωµµαα  πποουυ  ππλληηµµµµύύρριισσεε
µµεε  µµππόόµµππεεςς  ττηηνν  ΑΑττττιικκήή

Μία από τις µεγαλύτερες εταιρείες διανοµής οινοπνευµατωδών
ποτών στην Ελλάδα εµπλέκεται στην υπόθεση. 

«Λαβράκια» στον αποθηκευτικό χώρο στην Μαγούλα, όπου έγινε η έρευνα.

ΜΜΕΕ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ  ΓΓΑΑΒΒΡΡΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ  ΓΓΑΑΒΒΡΡΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ
Γεγονός το µάθηµα της Κυκλοφοριακής Αγωγής 
και Οδικής Ασφάλειας στο ∆ηµοτικό σχολείο
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Στο σεµιν άριο για τη ∆ηµοκρατική ∆ιακ-
υβέρν ηση Μητροπολιτικών  περιοχ ών ,
που διοργάν ωσε στη Θεσσαλον ίκη στις

17 και 18 Οκτωβρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή για τη ∆ηµοκρατία και τη ∆ιακυβέρν ηση
(CDDG) του Συµβουλίου της Ευρώπης, συµµε-
τείχ ε ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασ-
σαβός.

Το σεµιν άριο εν τάσσεται στο πλαίσιο των
κοιν ών  δράσεων  της Ευρωπαϊκής Έν ωσης και
του Συµβουλίου της Ευρώπης µε θέµα "Τεχ ν ι-
κή Βοήθεια για τη Θεσµική Εν ίσχ υση της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης στην  Ελλάδα"

Σκοπός του σεµιν αρίου ήταν  ν α παράσχ ει
στις συµµετέχ ουσες εθν ικές και διεθν είς απο-
στολές µια ολοκληρωµέν η εικόν α της διακ-
υβέρν ησης των  µητροπολιτικών  περιοχ ών ,
αξιοποιών τας τις εµπειρίες και καλές πρακτικές
άλλων  κρατών  µελών  του Συµβουλίου της
Ευρώπης. 

Η δράση συγκέν τρωσε αν τιπροσώπους από
τα κράτη µέλη και τις µητροπολιτικές περιοχ ές τους, µε
εµπειρογν ώµον ες, εν διαφερόµεν ους φορείς της Ελλά-
δας και διεθν είς οργαν ισµούς (π.χ . ΟΟΣΑ και
METREX).

Με αφορµή τη συµµετοχ ή του ∆ήµου Αχαρν ών  στο
σεµιν άριο για τη ∆ηµοκρατική ∆ιακυβέρν ηση Μητροπο-
λιτικών  περιοχ ών  του Συµβουλίου της Ευρώπης, ο
∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασσαβός δήλωσε: 

"Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα οι δήµοι –ως ο
εγγύτερος στον  πολίτη φορέας διακυβέρν ησης –
επωµίζεται σηµαν τικό βάρος της εφαρµογής καλών
πρακτικών  που αφορούν  την  ∆ηµοκρατική ∆ιακυβέρν -
ηση Μητροπολιτικών  περιοχ ών . 

Έχ ον τας ως βάσεις, τις αρχ ές της ∆ηµοκρατίας, τη
∆ιαφάν εια και την  εξυπηρέτηση του Πολίτη, η υιοθέτ-
ηση ορθών  και επιτυχ ηµέν ων  πρακτικών , που
προέρχ ον ται από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 

Έν ωσης, θα πρέπει ν α φιλτράρεται, από το γεωγραφ-
ικό και ιστορικό πλαίσιο της χ ώρας µας και κυρίως από
τις αν άγκες ή/και τα χ αρακτηριστικά των  Ελλήν ων
πολιτών ". 

Στο περιθώριο του σεµιν αρίου ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών
είχ ε συν οµιλίες µε το Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε και ∆ήµαρχ ο
Αµαρουσίου κ. Γιώργο Πατούλη και τον  Πρόεδρο της
ΕΕΤΑΑ κ. ∆ηµήτρη Καλογερόπουλο.

Σχετικά µε τις Μητροπολιτικές περιοχές
Ως µητροπολιτική περιοχ ή ορίζεται µια λειτουργική

αστική περιοχ ή, συν ήθως µε τουλάχ ιστον  500.000
κατοίκους. Σύµφων α µε τον  ΟΟΣΑ, έν ας φορέας διακ-
υβέρν ησης µητροπολιτικής περιοχ ής ορίζεται ως τέτοι-
ος εφόσον  πληρούν ται τέσσερα κριτήρια:

Συνεχί ζεται  στη σελ. 13

ΣΣττοο  σσεεµµιιννάάρριιοο  ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  
γγιιαα  ττηη  ∆∆ηηµµοοκκρρααττιικκήή  ∆∆ιιαακκυυββέέρρννηησσηη  ΜΜηηττρροοπποολλιιττιικκώώνν

ππεερριιοοχχώώνν  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν
Στο περιθώριο του σεµιναρίου ο ∆ήµαρχος Αχαρνών είχε συνοµιλίες µε το Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε 

 Γιώργο Πατούλη και τον Πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ κ. ∆ηµήτρη Καλογερόπουλο.

ΆΆρρχχιισσαανν  τταα  µµααθθήήµµαατταα  
σσττοο  ΚΚέέννττρροο  ΕΕκκµµάάθθηησσηηςς

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν
ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε το Κέντρο Εκµά-
θησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του
∆ήµου Φυλής. 

Όπως δήλωσε η ψυχή του κέντρου Πρόεδρος της
∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής Νίκος Χατ-
ζητρακόσιας η πρώτη εκπαιδευτική σειρά διάρκειας
8 εβδοµάδων ξεκίνησε τα µαθήµατα στις 16 Οκτω-
βρίου και περιλαµβάνει 40 εκπαιδευόµενους σε
τµήµατα αρχαρίων και προχωρηµένων.  

Οι αιτήσεις εγγραφής έχουν ξεπεράσει τις 250 και
θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των
αιτήσεων για τη συγκρότηση των επόµενων εκπαι-
δευτικών σειρών. 

Ειδικότερες πληροφορίες στα γραφεία της ∆ευτερ-
οβάθµιας Σχολικής Επιτροπής στην οδό Αχαρνών
63 (πρώην κτίριο Εφορίας) και στο
τηλ.2131603420.

Συνελήφθη στα Μέγαρα  69χρονος
ηµεδαπός µε καταδικαστική απόφαση

για ποινή φυλάκισης

Στις 22-10-2017 συνελήφθη στα Μέγαρα, από
αστυνοµικούς της Άµεσης ∆ράσης, 69χρονος ηµε-
δαπός διότι εκκρεµούσε σε βάρος του καταδικαστι-
κή απόφαση µε ποινή φυλάκισης (12) µηνών για
κλοπή και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλή-
µατος. Σχετική, δικογραφία σχηµατίσθηκε από το
Τµήµα Ασφάλειας Μεγάρων.

Συνέχιζε τη δράση του ο 54χρονος παρόλο που είχε
οδηγηθεί ξανά ενώπιον της δικαιοσύνης

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑ∆Α Ο ΕΠΙ∆ΕΙΞΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 
Για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέ-

πειας και πρόκληση σκανδάλου µε ακό-
λαστες πράξεις έξω από σχολείο συνελή-
φθη 54χρονος επιδειξίας στη Άνω Γλυφά-
δα , ο οποίος αν κι είχε οδηγηθεί κι άλλες
φορές ενώπιον της δικαιοσύνης , συνέχι-
σε τη δράση του.  Σε βάρος του, ασκήθη-
κε ποινική δίωξη για τα αδικήµατα της
πρόκλησης σκανδάλου µε ακόλαστες
πράξεις καθώς και για παράβαση του
νόµου περί όπλων.

Η αστυνοµία έδωσε στη δηµοσιότητα τα
στοιχεία και τη φωτογραφία του (για µια
ακόµα φορά), παρακαλώντας τους
πολίτες να επικοινωνούν µε τους τηλεφω-
νικούς αριθµούς 210-8986895 του Τµήµατος Ασφάλειας
Γλυφάδας και 210-6411111 της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληρο-
φορίας. Συγκεκριµένα, πρόκειται για τον Μάρκου
Ισίδωρο του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας, γεννηθέντα
στις 9-11-1963 στην Αθήνα.

Σηµειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυµία και το
απόρρητο της επικοινωνίας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο δράστης ήταν

γνωστός στην αστυνοµία, καθώς είχε απασχολήσει τις
αρχές µε παρόµοια περιστατικά, σε άλλα σχολεία όπως
των Αχαρνών, του Ζεφυρίου και των Άνω Λιοσίων.

Το 2012, ο ίδιος  είχε παρουσιαστεί στο χώρο του 5ου
δηµοτικού σχολείου στο Πανόραµα Άνω Λιοσίων, την
ώρα που σχολούσαν τα παιδιά και έκανε άσεµνες χειρο-
νοµίες και κινήσεις ενώπιον των παιδιών. Κάτοικοι της
περιοχής κατέγραψαν τις πινακίδες του αυτοκινήτου και
έγινε τηλεφωνική καταγγελία στο Α.Τ. Άνω Λιοσίων.
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Στο πλαίσιο του Προγράµµατος
Επιδοτούµενης Κατάρτισης και
Πρακτικής Άσκησης για Άνεργο-

υς Νέους, ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλά-
δας (ΣΕΠΕ) ως συνδικαιούχος µε την
Ειδική Υπηρεσία Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ -
Τοµέας Απασχόλησης και Κοινωνικής
Οικονοµίας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης - Ε∆ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ (πρώην
ΕΥΕ/ΕΚΤ) υλοποιεί την Πράξη “ΣΕΠΕ -
Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συµβουλευ-
τική µε στόχο την ενδυνάµωση των
δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών
σε ειδικότητες του τοµέα Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ)”, το οποίο εντάσσεται στο Επιχει-

ρησιακό Πρόγραµµα “Ανάπτυξη Ανθ-
ρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ία
Βίου Μάθηση 2014-2020” στο ΕΣΠΑ
2014-2020. Η πράξη συγχρηµατοδο

τείται από την Ελλάδα και την Ευρω-
παϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτο-
βουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών διαδραµατίζουν καθοριστικό
ρόλο στην ανάκαµψη της οικονοµίας της
χώρας. Αυτός άλλωστε είναι και ο πυρή-
νας της στρατηγικής του ΣΕΠΕ, να αξιο-
ποιηθούν οι δηµιουργικές δυνάµεις της
χώρας για την αντιµετώπιση της κρίσης,
την καταπολέµηση της ανεργίας, την
τόνωση της εξωστρέφειας και της παρα-
γωγικότητας.

Σκοπός της συγκεκριµένης πράξης
είναι η Συµβουλευτική Καθοδήγηση,
Κατάρτιση και αξιοποίηση των επαγγε-
λµατικών δεξιοτήτων 3.000 Ανέργων
Νέων 18 - 24 ετών, σε όλες τις Περιφέρ-
ειες της χώρας, σε ειδικότητες του τοµέα
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών, καθώς και ο εφοδιασµός τους
µε τις κατάλληλες γνώσεις και Ψηφιακές
∆εξιότητες, ώστε να ενταχθούν στην
ελληνική αγορά εργασίας, απασχο-
λούµενοι στο δυναµικό κλάδο ΤΠΕ.

Η διάρκεια του προγράµµατος της
Κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες
Θεωρητική Κατάρτιση και 260 ώρες
Πρακτική Άσκηση) και περιλαµβάνει
γνώσεις σε Θεωρητικό αλλά και Πρακ-
τικό Επίπεδο για τους ωφελουµένους. H
συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδό-
µατος είναι 1.471,60 € µικτά (συµπερι-
λαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφ-
ορών και λοιπών κρατήσεων).

Οι ενδιαφερόµενοι Άνεργοι έχουν τη
δυνατότητα να δηλώσουν συµµετοχή
στο πρόγραµµα, µέσω της ειδικά διαµο-
ρφωµένης ηλεκτρονικής πλατφόρµας
στο edu.sepe.gr, µε προθεσµία υποβο-
λής της αίτησης µέχρι και 12/11/2017.

Επίσης, ο ΣΕΠΕ προσεγγίζει επιχει-
ρήσεις, ώστε να εκδηλώσουν το ενδιαφ-
έρον τους για την προσφορά θέσεων
Πρακτικής Άσκησης. Περισσότερες
πληροφορίες µπορείτε να αναζητήσετε
εδώ.

Το αντικείµενο Θεωρητικής Κατάρτι-
σης και Πρακτικής Άσκησης αφορά στις

ειδικότητες:
• Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογι-

στών & ∆ικτύων (Computer & Network
Technician)

• Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού
(Software Specialist)

• Ειδικός Σχεδιασµού Ιστοσελίδων και
Εφαρµογών (Web & Mobile Specialist)

• Προγραµµατιστής Βάσεων ∆εδοµέ-
νων (Database Developer)

• Τεχνικός Ασφάλειας Συστηµάτων
Πληροφορικής (IT Security Specialist).

Με τη λήξη του προγράµµατος, θα
υπάρξει Πιστοποίηση των δεξιοτήτων.

Ο ΣΕΠΕ µε τη συµβολή του σε αυτό το
πρόγραµµα, αποδεικνύει έµπρακτα τη
στήριξή του στους άνεργους νέους και
επιβεβαιώνει για άλλη µια φορά την
πεποίθησή του ότι η χώρα µας διαθέτει
ένα υψηλά εξειδικευµένο ανθρώπινο
δυναµικό, το οποίο µε τα κατάλληλα εφό-
δια και κίνητρα, µπορεί να αποτελέσει
βασικό µοχλό ανάπτυξης και ανταγωνι-
στικότητας.

Το γεγονός αυτό, επιβεβαιώνεται και
από τη συµµετοχή του ΣΕΠΕ ως Εθνι-
κού Εταίρου από το 2009, στην Ευρω-
παϊκή Πρωτοβουλία “eSkills for Jobs” -
Ψηφιακές ∆εξιότητες για την Απασχόλ-
ηση, η οποία περιλαµβάνει εκδηλώσεις
και δράσεις µε τα αρµόδια Υπουργεία,
κοινωνικούς και επαγγελµατικούς φορείς
για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού, αναφορικά µε τη σπουδαιότ-
ητα των ψηφιακών δεξιοτήτων στη
σύγχρονη οικονοµία και κοινωνία.

ΕΕιιδδιικκοοίί  ΦΦρροουυρροοίί  γγιιαα  εεππίίθθεεσσηη  σσττοο  ΑΑ..ΤΤ..  ΠΠεεύύκκηηςς::  
ΉΉθθεελλαανν  ννεεκκρρόό  αασσττυυννοοµµιικκόό

Γ
ια ανθρωποκτόνο διάθεση των κουκουλοφόρων που έκαναν καταδροµική επίθεση µε βόµβες µολό-
τοφ στο αστυνοµικό τµήµα της Πεύκης µίλησε ο γενικός γραµµατέας των Ειδικών Φρουρών Στρά-
τος Μαυροειδάκος, σε συνέντευξή του στον Σκάι.

Όπως αναφέρεται, και σύµφωνα µε νεότερες πληροφορίες, οι αντιεξουσιαστές όχι µόνο πέταξαν µολό-
τοφ, αλλά έριξαν και ορυκτέλαιο στο χώρο για να συντηρηθεί η φωτιά. Την ώρα της επίθεσης στο Αστυνο-
µικό Τµήµα βρίσκονταν επτά κρατούµενοι, και ένας αστυνοµικός πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισµό.
«Ο συνάδελφος σώθηκε επειδή βρήκε καταφύγιο στη θωρακισµένη σκοπιά», είπε ο κ.Μαυροειδάκος στο
Σκάι και πρόσθεσε: «Είχαν ανθρωποκτόνο διάθεση... Πέταξαν µολότοφ στον φρουρό και στο γκαράζ για
να πάρει φωτιά όλο το κτίριο» κατήγγειλε ο κ. Μαυροειδάκος.

«Οι επιθέσεις στα ΑΤ έχουν γίνει καθηµερινότηταJ φοβόµαστε ότι θα έχουµε νεκρό συνάδελφο και
νεκρό πολίτη» , κατέληξε.

Υπενθυµίζεται ότι η επίθεση από περίπου 10 άτοµα σηµειώθηκε στις 2 τα ξηµερώµατα µε βροχή από βόµβες µολότοφ σε βάρος του Αστυνοµικού Τµήµατος Πεύκης, που
έχει πέσει ξανά στο παρελθόν, στόχος ανάλογων επιθέσεων.

Ευτυχώς ο σκοπός πρόλαβε να εισέλθει στο Αστυνοµικό Τµήµα, ενώ από τις βόµβες µολότοφ καταστράφηκαν δύο σταθµευµένα υπηρεσιακά οχήµατα, ένα σταθµευµένο Ι.Χ.
και προκλήθηκαν ζηµιές στο εξωτερικό τοίχο του κτιρίου.

Αµέσως µετά την πράξη τους, οι ταραξίες τράπηκαν σε φυγή στους γύρω δρόµους, ενώ από την κινητοποίηση της Αστυνοµίας που ακολούθησε, δεν σηµειώθηκαν τυχόν
προσαγωγές, ευτυχώς όµως δεν σηµειώθηκαν και τυχόν τραυµατισµοί αστυνοµικών από την σφοδρή επίθεση. Στο σηµείο έφτασαν σύντοµα δύο οχήµατα της Πυροσβεστικής
µε έξι πυροσβέστες που έθεσαν σύντοµα την φωτιά την υπό έλεγχο.

ΣΕΠΕ: Επιδοτούµενο πρόγραµµα για 3.000 νέους ανέργους του ΟΑΕ∆

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

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

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

∆έσµευση 4,7 τόνων οπωροκηπευτικών

Οπωροκηπευτικά συν ολικού βάρους 4.781 κιλών ,
δέσµευσαν  οι ελεγκτές τροφίµων  της διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτην ιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Πειραιά, από τέσσερις επιχειρήσεις εµπορίου αγροτικών
προϊόν των  του Πειραιά.

Κατά τον  ποιοτικό έλεγχο που πραγµατοποίησαν  οι ελεγ-
κτές, εν τόπισαν  και δέσµευσαν , ως µη κανον ικά: 268 χαρ-
τοκιβώτια µε πιπεριές βάρους 2.782 κιλών , 176 χαρτο-
κιβώτια µε αχλάδια βάρους 722 κιλών , 58 πλαστικά κιβώτια
µε κολοκυθάκια βάρους 597 κιλών , 35 χαρτοκιβώτια µε
ακτιν ίδια βάρους 350 κιλών  και 30 χαρτοκιβώτια µε στα-
φύλια βάρους 330 κιλών .

Τα συγκεκριµένα προϊόν τα δεν  πληρούσαν  τις απαιτή-
σεις των  διατάξεων  της ενωσιακής και εθν ικής νοµοθεσίας
ως προς την  επισήµανση.
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Με τη συµµετοχή πλήθους πιστών  πανηγύρισε ο
Ιερός Ναός του Αγίου ∆ηµητρίου Άνω Λιοσίων κατά
το εορταστικό διήµερο 25 και 26 Οκτωβρίου. 

Την παραµονή της γιορτής του µεγαλοµάρτυρος το
απόγευµα της Τετάρτης 25 Οκτωβρίου, τελέστηκε ο
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός µετ΄ αρτοκλασίας 

και Θείου κηρύγµατος παρόντος του ∆ηµάρχου 
Φυλής Χρήστου Παππού, µελών του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου, εκπροσώπων Κοµµάτων και Πολιτι-
στικών Φορέων. 

Το βράδυ της ίδιας µέρες συνοδεία µεγάλου αριθ-
µού ιερέων ακολούθησε η Λιτάνευση της εικόνας. 

Επικεφαλής της µεγαλόπρεπης ποµπής τέθηκε η
Φιλαρµονική του ∆ήµου Φυλής, που έδωσε τον εορ-
ταστικό τόνο. Χθες το πρωί,   ανήµερα της γιορτής
του Αγίου ∆ηµητρίου τελέστηκε ο Όρθρος και η
Πανηγυρική Θεία λειτουργία, ενώ το απόγευµα
εψάλη   η παράκληση του Αγίου.                                                                                                              

ΜΜεε  λλααµµππρρέέςς  ττιιµµέέςς  οο  εεοορρτταασσµµόόςς  
ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ∆∆ηηµµηηττρρίίοουυ  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν

Στην µείωση τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού προχώρησε ο ∆ήµος
Αγίων Αναργύρων – Καµατερού , αποτέ-
λεσµα της  καλής κατάστασης των Οικο-
νοµικών του ∆ήµου, που “οφείλεται στην
ορθολογική οικονοµική διαχείριση η οποία
ασκείται εδώ και αρκετά χρόνια”, όπως

αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου του
∆ήµου.

Ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων – Καµατερ-
ού είναι ήδη τους ∆ήµους µε τα µικρότε-
ρα ανταποδοτικά τέλη για τις κατοικίες
στην Αττική και από το 2018 η διαφορά
αυτή θα γίνει ακόµη περισσότερο αισθητή
από τους κατοίκους.

Αυτό φαίνεται και στον παρακάτω
ενδεικτικό πίνακα.

∆ήµος Τέλη/τετραγωνικό
Βριλησίων 1,90
Ιλίου 1,25
Νέας Ιωνίας 1,48
Νέας Σµύρνης 1,55
Πεντέλης 1,85
Πετρούπολης 1,18

Χαϊδαρίου 1,48
Αγίων Αναργύρων– Καµατερού 1,25
Απαλλαγές για κοινωνικά αδύναµους 
Επίσης διατηρούνται για το 2018 όλες οι

µειώσεις και απαλλαγές από τα δηµοτικά
τέλη για απόρους, ΑµεΑ, τρίτεκνες,
πολύτεκνες και µονογονεϊκές οικογένειες,
που έχουν ως εξής:

● Πλήρης απαλλαγή από τα δηµοτικά
τέλη για τους άπορους και για άτοµα µε
ατοµικό εισόδηµα έως 6000, οικογενειακό
εισόδηµα 8000 προσαυξανόµενο για τα
προστατευόµενα µέλη.

● Πλήρης απαλλαγή σε άτοµα µε 80%
αναπηρία και εισόδηµα έως 12000. Μείω-
ση 50% σε άτοµα µε 80% αναπηρία και
εισόδηµα έως 18000. Μείωση 50% σε
άτοµα µε 67% αναπηρία και εισόδηµα έως
12000.

● Πλήρης απαλλαγή για τις µονογονεϊ

κές οικογένειες µε εισόδηµα έως 15000.
● Μείωση 50% για πολύτεκνους µε

οικογενειακό εισόδηµα έως 20.000, προ-
σαυξανόµενο για κάθε παιδί πέραν των 2
ανήλικων.

● Μείωση 50% για τρίτεκνους µε οικο-
γενειακό εισόδηµα έως 18.000.

● Πλήρης απαλλαγή για τρίτεκνους και
πολύτεκνους µε άτοµο µε αναπηρία στην
οικογένεια ( νέο µέτρο).

“Παρά τις γνωστές µεγάλες περικοπές
στην κρατική χρηµατοδότηση των ∆ήµων
ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων – Καµατερού
θα συνεχίσει και τα επόµενα χρόνια να
βελτιώνει την οικονοµική του κατάσταση
και να µην επιβαρύνει τους κατοίκους,
υλοποιώντας σύγχρονες πολιτικές εξοι-
κονόµησης κόστους ενέργειας και µείωσης
του όγκου των απορριµµάτων.”, καταλήγει
η σχετική ενηµέρωση

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ
∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., και Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ.
Νικόλαος Μελετίου και ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αντώνιος Κοναξής,  σας προσ-
καλούν όλους στο ∆ιαγωνισµό Μαγειρικής, Φαγητού και Γλυκού, που διοργανώνει ο Οργανισµός
Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του ∆ήµου µας, την Κυριακή, 29 Οκτωβρίου
2017, στις 18:30, στο Β΄ΚΑΠΗ Παραλίας, στον Ασπρόπυργο. Άτοµα όλων των ηλικιών, µπορούν
να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, ενώ στο τέλος θα βραβευτεί η καλύτερη συνταγή. Για δηλώσεις
συµµετοχής, επ ικοινωνήστε στα τηλ: 210-5573549 και 6932380529. 

Μείωση Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού
από τον ∆ήµο Αγίων Αναργύρων – Καµατερού



Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΝ.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ξεκινούν οι χειµερινές εξορµήσεις σε καλλιτεχνικές 
παραστάσεις της Αθήνας

Το Τµήµα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ανα-
κοινώνει στους ∆ηµότες, ότι ξεκινά τις χειµερινές

εξορµήσεις σε καλλιτεχνικές παραστάσεις της Αθήνας.
Για τον µήνα Νοέµβριο πρόκειται να παρακολουθήσο-

υµε το θεατρικό έργο του Τρέισι Λετς 
«Αύγουστος», ένα σύγχρονο δράµα,
σε σκηνοθεσία Κων/νου Μαρκουλάκη,
το Σάββατο, 4 Νοεµβρίου 2017
στο ΘΕΑΤΡΟ ∆ΗΜ. ΧΟΡΝ, Αµερικής 10, Κολωνάκι
Έναρξη παράστασης, ώρα 18:00΄
ΠΟΥΛΜΑΝ ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΑΡΚΙΝΓΚ, 
( ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΟΥΝΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ) στις 16:45
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 14,00 ΕΥΡΩ,

• Ενηµερώνουµε τους ενδιαφερόµενους ότι οι εγγραφές θα γίνουν έως και την Τρίτη 31/10/2017 από
10:00 -13:00,

στο γραφείο του Ισογείου του Πολιτιστικού Κέντρου, συγχρόνως µε την καταβολή του αντιτίµου

• ∆υνατότητα εγγραφής για κάθε ενδιαφερόµενο µέχρι τέσσερα (4) άτοµα

Football League: 
Χωρίς πιστοποιητικό από την

ΕΕΑ ο Αχαρναϊκός

Αρνητική για την ΠΑΕ Νέος Αχαρναϊκός ήταν
απόφαση της Επιτροπής Επαγγελµατικού
Αθλητισµού, αναφορικά µε τη χορήγηση

πιστοποιητικού συµµετοχής στο πρωτάθληµα της
Football League. 

Με αυτό το δεδοµένο, η αναµέτρηση της οµάδας του
Μενιδίου µε τον Απόλλωνα Λάρισας, για την πρεµιέρα
της Β΄ εθνικής, που είναι προγραµµατισµένη για τη
∆ευτέρα 30/10, βρίσκεται «στον αέρα», µε την αναβολή
του αγώνα να είναι το πιθανότερο σενάριο.

Αντίθετα, χωρίς πρόβληµα θα ξεκινήσουν τις
υποχρεώσεις τους οι ∆όξα ∆ράµας, ΑΕ Καραϊσκάκης,
Κισσαµικός και Απόλλων Λάρισας, στους οποίους η ΕΕΑ
χορήγησε πιστοποιητικό συµµετοχής.
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ΝΝέέοο  ππααιιδδιικκόό  ττµµήήµµαα  σσττοο  ΚΚααλλλλιιττεεχχννεείίοο  ΑΑχχααρρννώώνν

ΝΝέέοο  ππααιιδδιικκόό  ττµµήήµµαα  δδηηµµιιοουυρργγήήθθηηκκεε  σσττοο  ΚΚααλλλλιιττεεχχννεείίοο  ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν  πποουυ  ααφφοορράά  ππααιιδδιιάά
∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  γγιιαα  ττηη  ννέέαα  χχρροοννιιάά..      ΜΜεε  ττηη  κκααθθοοδδήήγγηησσηη  κκααιι  ττηη  εεθθεελλοοννττιικκήή  ππρροοσσφφοορράά    δδύύοο
ννέέωωνν  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ΛΛεειιττοουυρργγώώνν,,  ττοο  ΚΚααλλλλιιττεεχχννεείίοο  σσααςς  ππρροοσσκκααλλεείί  σσττοο  ννεεοοσσύύσσττααττοο  ττµµήήµµαα

ττοουυ..
ΚΚάάθθεε  ΣΣάάββββααττοο  ππρρωωίί,,  οοιι  µµιικκρροοίί  µµααςς  φφίίλλοοιι  θθαα  έέχχοουυνν  ττηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  νναα  δδηηµµιιοουυρργγήήσσοουυνν,,  νναα  ππααίίξξοουυνν

κκααιι  νναα  γγννωωρρίίσσοουυνν  κκααλλύύττεερραα  ττοουυςς  εεααυυττοούύςς  ττοουυςς  σσττοονν  φφιιλλόόξξεεννοο  χχώώρροο  ττοουυ  ΚΚααλλλλιιττεεχχννεείίοουυ..  
ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  µµιιαα  οοµµάάδδαα  χχεειιρροοττεεχχννίίααςς  κκααιι  ββιιωωµµααττιικκοούύ  ππααιιχχννιιδδιιοούύ..  ΣΣττόόχχοοςς  µµααςς,,  ααππόό  ττηη  µµιιαα  ππλλεε--

υυρράά,,    εείίννααιι  ηη  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  δδηηµµιιοουυρργγιικκόόττηηττααςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  µµέέσσωω  κκαατταασσκκεευυώώνν  κκααιι  χχεειιρροοττεεχχννίίααςς..  
ΕΕππιιππλλέέοονν  ,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  σσττοο  δδεεύύττεερροο  σσκκέέλλοοςς  ττηηςς  οοµµάάδδααςς,,  εεππιιθθυυµµοούύµµεε  τταα  ππααιιδδιιάά::  

--νναα  ββρροουυνν  κκααιι  νναα  κκααττααννοοήήσσοουυνν  ττηηνν  µµοοννααδδιικκόόττηηττάά  ττοουυςς  
--νναα  ααννττιιλληηφφθθοούύνν  ππωωςς  εείίµµαασσττεε  όόλλοοιι  δδιιααφφοορρεεττιικκοοίί  κκααιι  ττααυυττόόχχρροονναα  ίίσσοοιι  
--νναα  ααννααππττύύξξοουυνν  ττηηνν  ααυυττοοεεκκττίίµµηησσήή  ττοουυςς  κκααιι  νναα  εεκκφφρράάζζοουυνν  τταα  σσυυννααιισσθθήήµµααττάά  ττοουυςς  µµεε  µµεεγγααλλύύττεε--

ρρηη  εευυκκοολλίίαα..  
ΗΗ  οοµµάάδδαα  ααππεευυθθύύννεεττααιι  σσεε  ππααιιδδιιάά  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ..  ΗΗ  σσυυµµµµεεττοοχχήή  εείίννααιι  δδωωρρεεάάνν  κκααιι  οοιι  σσυυννααννττήήσσεειιςς  θθαα

ππρρααγγµµααττοοπποοιιοούύννττααιι  κκάάθθεε  ΣΣάάββββααττοο  ππρρωωίί  ααππόό  ττιιςς  1100::0000  έέωωςς  ττιιςς  1111::0000..

ΤΤεερράάσσττιιαα  εεππιισσττηηµµοοννιικκήή  δδιιάάκκρριισσηη
σσττηη  ΒΒααρρκκεελλώώννηη  γγιιαα  ττηηνν  
ΜΜεεγγααρρίίττιισσσσαα  ΠΠααρραασσκκεευυήή  ΚΚάάρρκκαα

11οο  ΒΒρρααββεείίοο  σσττοο  1100οο  ΠΠααγγκκόόσσµµιιοο
ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΧΧηηµµιικκήήςς  ΜΜηηχχααννιικκήήςς

Στην Βαρκελώνη διεξήχθη από 1 έως 5 Οκτω-
βρίου το 10ο Παγκόσµιο Συνέδριο Χηµικής
Μηχανικής όπου η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΚΑ, από

τα Μέγαρα  υποψήφια ∆ιδάκτωρ, παρουσίασε την
εργασία της µε τίτλο: “Use of decision trees in life cycle
impact assessment of bio – based processes at early
design stages”, στην θεµατική ενότητα “Περιβάλλον και
Βιώσιµη Χηµική Μηχανική” και της απονεµήθηκε το 1ο
Βραβείο. Πρόκειται για µία τεράστια επιστηµονική διάκρ-
ιση.

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης για το
γεγονός αυτό δήλωσε:« Η εξαίρετη και λαµπρή επιστή-
µων Κα Παρασκευή Κάρκα πέτυχε µία τεράστια και παγ-
κοσµίου επιπέδου διάκριση, λαµβάνοντας το 1ο Βραβείο
στο 10ο Παγκόσµιο Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής.Της
αξίζουν µεγάλοι έπαινοι και πολλά συγχαρητήρια και
πρέπει όλοι οι νέοι και επίδοξοι επιστήµονες να την
έχουν ως παράδειγµα προς µίµηση.»
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ΟΕκπαιδευτικός Υγειονοµικός Σταθµός ΕΕΣ
Άνω Λιοσίων υλοποιώντας τις προγραµµατι-
σµένες δράσεις στην Τρίτη Ηλικία, µέσα από

τα προγράµµατα πρόληψης και προαγωγής υγείας των
ηλικιωµένων ατόµων, το πρωί της Τετάρτης 25 Οκτω-
βρίου, διοργάνωσε  Επιστηµονική Ηµερίδα µε θέµα:
”ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗ ΓΗΡΑΝΣΗ”  στο Α΄ΚΑΠΗ Άνω
Λιοσίων.

Η συγκεκριµένη και άκρως πετυχηµένη Ηµερίδα,
αποτέλεσε µια συνδιοργάνωση των υπηρεσιών ΕΕΣ
ΕΥΣ Άνω Λιοσίων και της υπηρεσίας “Νοσηλεία στο
Σπίτι” µε στόχο τη διαφώτιση των ηλικιωµένων ατόµων
σε θέµατα διατήρησης καλής υγείας, µέσα από τη
σηµαντικότητα της εµβολιαστικής κάλυψης στη Τρίτη
Ηλικία. Στόχος που υιοθετεί και ο Παγκόσµιος Οργανι-
σµός Υγείας, µε µια νέα πολιτική για την υγεία “Υγεία
2020” µε θέµα την Υγιή και Ενεργή Γήρανση.

Κατά την Ηµερίδα τόσο η Προϊσταµένη του ΕΕΣ ΕΥΣ
Άνω Λιοσίων κα Αριστέα Πλακίδα όσο και Νοσηλεύτρια
ΤΕ – Προϊσταµένη της Υπηρεσίας «Νοσηλεία στο Σπίτι»
κα Μαρία Αγοράκη, επεσήµαναν τη σπουδαιότητα της
Πρόληψης και των Εµβολιασµών στη Τρίτη Ηλικία. 

Η κα Αριστέα Πλακίδα κατά την εισήγησή της «Η
σηµαντικότητα, διατήρησης καλής υγείας – υγιή και ενε-
ργή γήρανση µε τον εµβολιασµό» επεσήµανε ότι στις
σύγχρονες κοινωνίες τα άτοµα της Τρίτης Ηλικίας µπορ-
ούν και πρέπει να είναι αυτόνοµα και ανεξάρτητα ώστε
να απολαµβάνουν µια ποιοτική ζωή, έχοντας καλή υγεία,
φυσική κατάσταση και ενεργή δράση σε όλους τους
τοµείς. 

Η κα Αγοράκη από την πλευρά της κατά την εισήγησή
της «Εµβολιασµός ενηλίκων για υγιή και ενεργή δράση»
µίλησε για τα τρία βασικά εµβόλια που είναι αυτά της
ΓΡΙΠΗΣ του Πνευµονιόκοκκου και του Έρπητα
Ζωστήρα, τα όποια παρέχονται δωρεάν από τον Εθνικό
Οργανισµό Υγείας. Οι δύο οµιλήτριες επεσήµαναν τους
κινδύνους που κρύβουν οι µάστιγες του αιώνα για την 

Τρίτη Ηλικία που εκτός από τον καρκίνο σε υψηλά
ποσοστά βρίσκεται  πλέον και το Αλτσχάιµερ, ενώ η κα
Αγοράκη ανέλυσε τις σοβαρές επιπλοκές του Έρπητα
Ζωστήρα τονίζοντας πως το πιο δυνατό όπλο είναι η
πρόληψη και ο εµβολιασµός. 

Ευχάριστη είδηση στην Ηµερίδα αποτέλεσε το
γεγονός ότι η επί 20 συναπτά έτη εθελόντρια του
ΕΕΣ Άνω Λιοσίων και ειδική Παθολόγος κα Ευφρ-
οσύνη ∆ρίβα, θα βρίσκεται κοντά στους ηλικιωµένο-
υς δύο φορές το µήνα προκειµένου να τους παρέχει
δωρεάν τις Υπηρεσίας της.

Η ίδια όπως και ο ιδιαίτερα αγαπητός κι επί σειρά ετών
παιδίατρος του ΕΕΣ Άνω Λιοσίων κος ∆ηµήτρης Ευθυµάκης,
βρέθηκαν κοντά στους ηλικιωµένους του ΚΑΠΗ, µέσα από
τους σύντοµους χαιρετισµούς τους, τους εξέφρασαν το ενδια-
φέρον για την έµπρακτη στήριξή τους και παρακολούθησαν
τις εργασίες της Ηµερίδας. 

Τις ευχές  του Προέδρου του ΚΑΠΗ ∆αυίδ Μαύρου που
δεν µπόρεσε να παρευρεθεί  για λόγους υγείας, µετέφερε η
Προϊστάµενη του ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων Ειρήνη Αλυµατήρη η
οποία κι εξέφρασε τις θερµές της ευχαριστίες για την ουσια-
στική στήριξη που παρέχει ο Τοπικός ΕΕΣ  Άνω Λιοσίων
στους ηλικιωµένους. 

Θερµές ευχαριστίες προς την κα Αριστέα Πλακίδα και τις
νοσηλεύτριες απηύθυνε επίσης ο Εκπρόσωπος των Ηλικιω-
µένων κος Γιάννης Μάρκου. Στην Ηµερίδα έδωσαν επίσης το
«παρών» η Πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Φυλής Φωτεινή
Κόκκινου και η Αντιπρόεδρος Λένα Κουλούρη Ρόδη 

Εκπροσωπώντας τη ∆ηµοτική Αρχή µε λόγια από καρ-
διάς µίλησε σους ηλικιωµένους ο αναπληρωτής ∆ήµαρχος
Πολεοδοµίας και Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής
Επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας. Ο κος Χατζητρακόσιας
εξήρε το πολύτιµο έργο της Αριστέας Πλακίδα και του Τοπι-
κού Υγειονοµικού – Εκπαιδευτικού ΕΕΣ Άνω Λιοσίων, ενώ
εκφράζοντας την αγάπη του στους ηλικιωµένους, υπογράµ-
µισε πως στα πρόσωπά τους βλέπει και τους δικούς του
γονείς. 

Εκεί που οι καρδιές ράγισαν ήταν όταν τόσο ο ίδιος, όσο
και η Αριστέα Πλακίδα, µίλησαν για τις προσωπικές τους
ιστορίες. Η Προϊσταµένη εξοµολογήθηκε στο ευρύ κοινό ότι
έχασε τον πατέρα της από Αλτσχάιµερ και ο Νίκος Χατζητρ-
ακόσιας ότι εδώ και 5 χρόνια πάσχει από την ίδια ασθένεια
και η µητέρα του. Στο τέλος οι δύο οµιλήτριες απάντησαν στις
απορίες και στις ερωτήσεις των ηλικιωµένων τους οποίους
κατά την εκδήλωση περίµεναν κι ευχάριστες εκπλήξεις! 

Στην είσοδο, νοσηλεύτριες του ΕΕΣ πρόσφεραν στον
καθένα και στην καθεµία από ένα τριαντάφυλλο (προσφορά
του Flower Shop Σερέπα). Στο κάθε τριαντάφυλλο ήταν δεµέ-
νο µε ένα µικρό κορδελάκι και το δώρο του Υγειονοµικού
Σταθµού: Μια καλαίσθητη καρφίτσα µε το έµβληµα του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όσο για το µπουφέ που δόθη-
κε στο τέλος στον κήπο του ΚΑΠΗ και περιλάµβανε εκλεκτά
εδέσµατα, ήταν προσφορά του Αρτοζαχαροπλαστείου
ΕΜΙΛΥ και της Αρτοποιίας ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ. 

∆ωρεάν και πολύτιµα τα εµβόλια για Γρίπη – Πνευµονιόκοκκο και Έρπητα Ζωστήρα τονίστηκε
στην Ηµερίδα του ΕΕΣ Άνω Λιοσίων στο ΚΑΠΗ µε θέµα: ”ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗ ΓΗΡΑΝΣΗ” 

Συνολικά 30 τόνοι πατάτας από τους Παραγωγούς της Νάξου θα µοιραστούν στα
συσσίτια της Εκκλησίας της Ελλάδος σε Αθήνα και ∆υτική Αττική.

Π
ρόκειται για µια πρωτοβουλία που θα βοηθήσει σηµαντικά το φιλανθρωπικό έργο της
Εκκλησίας της Ελλάδος στο οποίο αποφάσισαν να συµµετάσχουν και οι πατατοπαραγωγοί
της Νάξου που προσφέρουν 30 τόνους πατάτας στα συσσίτια και στα γεύµατα αγάπης της

Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Οι 15 τόνοι από τις φηµισµένες πατάτες της Ένωσης Αγροτικών συνεταιρισµών Νάξου – που φέτος

έσπασε το ρεκόρ Guinness για την µεγαλύτερη µερίδα τηγανητών πατατών στον κόσµο- θα προσφε-
ρθούν στο Κέντρο Στήριξης Οικογένειας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών που φροντίζει για την σίτιση
χιλιάδων Ελλήνων συµπολιτών µας µε δέµατα αγάπης που µοιράζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

Ακόµα 15 τόνοι δόθηκαν ήδη στις 27 Σεπτεµβρίου στα συσσίτια της Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών
και Πετρουπόλεως που προσφέρουν φαγητό σε 2000 ανθρώπους καθηµερινά κυρίως στο Ίλιο, το
Μενίδι, την Πετρούπολη, τους Αγίους Αναργύρους, το Καµατερό, την Φυλή, τα Άνω Λιόσια και το
Ζεφύρι.Ένα µέρος από τις πατάτες θα µοιραστεί και στις 800 οικογένειες που προτιµούν να παίρ-
νουν δέµατα µε ξηρά τροφή από την Μητρόπολη και να µαγειρεύουν στο σπίτι τους.

Η Μαίρη Πίνη διευθύντρια του Κέντρου στήριξης οικογένειας εκκλησιαστικού ιδρύµατος Αρχιεπισ-
κοπής Αθηνών τόνισε: «Είναι χαρά µας να προσφέρουµε τις πατάτες µας σε συνανθρώπους µας
που έχουν ανάγκη και να στηρίζουµε το πολύ σηµαντικό έργο τόσο του Κέντρου Στήριξης Οικογέ-

νειας της Αρχιεπισκοπής όσο και της Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, που απλώνουν  χέρι βοήθειας σε όποιον το ζητήσει.Θα ήθελα µέσα από την καρδιά
µου να ευχαριστήσουµε τον αγροτικό συνεταιρισµό Νάξου, ο οποίος από το υστέρηµα των µελών του, προσέφερε στο κέντρο στήριξης οικογένειας της Αρχιεπισκοπής Αθη-
νών αυτές τις 1500 µερίδες, για τις οικογένειες που προστατεύουµε και έχουν τόσο ανάγκη».

Οι πατατοπαραγωγοί της Ένωσης Αγροτικών συνεταιρισµών Νάξου πάντως καταγγέλλουν ότι στην αγορά διατίθενται µαϊµού πατάτες Νάξου και προτρέπουν τους καταναλω-
τές να είναι ιδιατέρως προσεκτικοί από πού προµηθεύονται την αγαπηµένη τους πατάτα.
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ΕΕΕΕοοοορρρρττττήήήή    ττττοοοουυυυ    ΠΠΠΠρρρροοοοσσσσττττάάάάττττηηηη    ττττηηηηςςςς    ΠΠΠΠοοοολλλλεεεεµµµµιιιικκκκήήήήςςςς    ΑΑΑΑεεεερρρροοοοπππποοοορρρρίίίίααααςςςς    2222000011117777        
ΣΣττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΘΘρριιάάσσιιοουυ  ππεεδδίίοουυ,,  κκέέννττρροο  εεοορρτταασσµµοούύ  θθαα  εείίννααιι  ηη  111122  ΠΠττέέρρυυγγαα  ΜΜάάχχηηςς  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα..

ΟΟεεοορρτταασσµµόόςς  ττοουυ  ΠΠρροοσσττάάττηη  ττηηςς  ΠΠοολλεεµµιικκήήςς  ΑΑεερροοπποορρίίααςς,,  ΑΑρρχχααγγγγέέλλοουυ
ΜΜιιχχααήήλλ,,  θθαα  εείίννααιι  ππεεννθθήήµµεερροοςς  κκααιι  θθαα  δδιιααρρκκέέσσεειι  ααππόό  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  44  έέωωςς
κκααιι  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  88  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  22001177..

ΣΣττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΘΘρριιάάσσιιοουυ  ππεεδδίίοουυ,,  κκέέννττρροο  εεοορρτταασσµµοούύ  θθαα  εείίννααιι  ηη  111122
ΠΠττέέρρυυγγαα  ΜΜάάχχηηςς  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα..

ΑΑππόό  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  44  έέωωςς  κκααιι  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  88  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  22001177,,  θθαα  λλεειιττοουυρργγεείί  σστταα--
ττιικκήή  κκααιι  φφωωττοογγρρααφφιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ααεερροοσσκκααφφώώνν  κκααιι  εελλιικκοοππττέέρρωωνν..  ΕΕιιδδιικκεευυµµέέννοο  ππρροο--
σσωωππιικκόό  θθαα  ππααρρέέχχεειι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  τταα  εεκκθθέέµµαατταα  κκααθθώώςς  κκααιι  γγιιαα  ττοο  έέρργγοο,,  ττηηνν
ααπποοσσττοολλήή,,  ττηηνν  κκοοιιννωωννιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  κκααιι  ττηηνν  σσυυννδδρροοµµήή  ττηηςς  ΠΠοολλεεµµιικκήήςς  ΑΑεερροοπποο--
ρρίίααςς  σσττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  κκααιι  ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  έέκκτταακκττωωνν  ααννααγγκκώώνν..

ΗΗ  ΠΠττέέρρυυγγαα  θθαα  εείίννααιι  εεππιισσκκέέψψιιµµηη  γγιιαα  ττοο  κκοοιιννόό  ττιιςς  εεξξήήςς  ηηµµέέρρεεςς  κκααιι  ώώρρεεςς::
•• ΣΣάάββββααττοο  44  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  22001177  ((0099::0000  ––  1177::0000))
•• ΚΚυυρριιαακκήή  55  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  22001177  ((0099::0000  ––  1177::0000))
•• ∆∆εευυττέέρραα  66  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  22001177  ((0099::0000  ––  1177::0000))
•• ΤΤρρίίττηη  77  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  22001177  ((0099::0000––  1177::0000))
•• ΤΤεεττάάρρττηη  88  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  22001177  ((1133::0000--1177::0000))

ΈΈνναα  µµπποουυκκέέττοο
ππααρρααµµύύθθιιαα  γγιιαα  
ττοουυςς  µµιικκρροούύςς
φφίίλλοουυςς  ααππόό  ττηηνν
ΑΑννττιικκααρρκκιιννιικκήή
ΑΑχχααρρννώώνν  ––  ΦΦυυλλήήςς

Με ένα µπουκέτο
παραµύθια υπο-
δέχτηκε τους µικρ-

ούς φίλους από το ∆ήµο
Αχαρνών το Παράρτηµα
της Ελληνικής Αντικαρκι-
νικής Εταιρείας, την Κυρ-
ιακή 22 Οκτωβρίου 2017.

Ο " ευτυχισµένος πρίγκι-
πας " ο κυνηγός και ο
τυφλός" και "το παιδί και το
ψαράκι", ζωντάνεψαν στα
µάτια των µικρών παιδιών
που µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρακολούθησαν τη θεατρ-
ική παράσταση στην κατά-
µεστη αίθουσα εκδηλώσεων
του ∆ήµου Αχαρνών .
Παράλληλα ήταν µια καλή
ευκαιρία για µια πρώτη
γνωριµία των παιδιών µε τις
δράσεις του Παραρτήµατος
και την ανάδειξη της αξίας
του εθελοντισµού και της
κοινωνικής προσφοράς.

Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης , ο Πρόεδρος
του Παραρτήµατος κ .Πανα-
γιώτης Καζανάς ευχα-
ρίστησε θερµά τη σκηνοθ-
έτη κ. Χριστοδούλου ,τη θεα-
τρική οµάδα " Ονειροβάτες"
καθώς και την εταιρεία PRO
PARTY για την ηχοφωτιστι-
κή κάλυψη.

Ευχαριστούµε θερµά
όσους µας τίµησαν µε την
παρουσία τους και ιδιαίτερα
τα παιδιά που βρέθηκαν
πρώτη φορά κοντά µας.
Ευελπιστούµε πως διασκέ-
δασαν  ενώ ταυτόχρονα
βίωσαν  τα διδακτικά
µηνύµατα των  παραµυθ-
ιών.
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ΚΚαατταασσχχέέσσεειιςς  σσεε  εερργγοοδδόόττεεςς
γγιιαα  οοφφεειιλλέέςς  σστταα  ττααµµεείίαα

Α
ν τιµέτωποι µε κατασχ έσεις ακόµη και α' κατοικίας θα βρεθούν  εργοδότες
που έχ ουν  χ ρέη στο πρώην  ΙΚΑ, σε περίπτωση που οι ληξιπρόθεσµες οφει-
λές «αγγίζουν » τη δεκαετία.

Σύµφων α µε πληροφορίες από τα ασφαλιστικά ταµεία, το αρµόδιο υπουργείο
Εργασίας στοχ εύει ν α «ξεσκον ίσει» τους φακέλους µε υποθέσεις χ ρεών  στο πρώην
ΙΚΑ. Εάν  διαπιστωθούν  οφειλέτες που αρν ούν ται ν α καταβάλουν  εφάπαξ ή τµηµα-
τικά τα ποσά που χ ρωστούν , τότε το Κέν τρο Είσπραξης Αν εξόφλητων  Οφειλών
(ΚΕΑΟ) του ΕΦΚΑ θα δροµολογήσει µέτρα αν αγκαστικής είσπραξης.

Σε πρώτο στάδιο τα εν  λόγω µέτρα θα αφορούν  ηλεκτρον ικά κατασχ ετήρια σε
βάρος όλων  των  τραπεζικών  λογαριασµών  του οφειλέτη. 

Εάν  το Κέν τρο δεν  καταφέρει ν α βρει επαρκή ποσά για την  εξόφληση των
οφειλών , τότε η δεύτερη εν έργεια θα είν αι δήµευση ακιν ήτων  του εργοδότη που
χ ρωστά. Σε περίπτωση δε που δεν  έχ ει άλλο ακίν ητο στην  ιδιοκτησία του, τότε θα
προβλέπεται κατάσχ εση του ίδιου του σπιτιού όπου διαµέν ει!

Φοβούνται την παραγραφή

Η διαδικασία αρχ ίζει υπό τον  φόβο ν α χ αθούν  έσοδα λόγω παραγραφών . Αυτό
διότι εάν  παρέλθει δεκαετία τότε ο ν όµος προβλέπει παραγραφή των  χ ρεών  και ως
εκ τούτου ο ΕΦΚΑ δεν  θα λάβει ευρώ από τους οφειλέτες αυτούς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΦΚΑ εκκιν εί έν α «κυν ήγι» µε µπαράζ κατασχ έσεων  εις
βάρος των  εργοδοτών  που έχ ουν  χ ρέη δεκαετίας.

Νοµικοί κύκλοι τονίζουν πως η προστασία της α' κατοικίας 
αφορά µόνο όσους έχουν µη εξυπηρετούµενο στεγαστικό δάνειο και όχι

όσους έχουν χρέη στο ∆ηµόσιο

Νοµικοί κύκλοι τον ίζουν  πως η προστασία της α' κατοικίας αφορά µόν ο όσους
έχ ουν  µη εξυπηρετούµεν ο στεγαστικό δάν ειο και όχ ι όσους έχ ουν  χ ρέη στο ∆ηµό-
σιο και στα ασφαλιστικά ταµεία.

Προκειµέν ου ν α αποφύγει την  κατάσχ εση ο οφειλέτης θα έχ ει περιορισµέν ες
δυν ατότητες οι οποίες είν αι είτε ν α απευθυν θεί στη ∆ικαιοσύν η είτε ν α εν ταχ θεί
στο «παρά πέν τε» στην  πάγια ρύθµιση των  12 δόσεων .

Αξίζει ν α τον ιστεί πως η όλη διαδικασία για τον  έλεγχ ο της υπόθεσης χ ρεών  εν ός
εργοδότη και το σεν άριο κατάσχ εσης της ακίν ητης περιουσίας του συν δέεται άµεσα
µε το διάστηµα κατά το οποίο οι οφειλές του έχ ουν  καταστεί ληξιπρόθεσµες. ∆εν
συν δέεται πάν τως µε το ύψος της οφειλής.

Επί της ουσίας αυτό σηµαίν ει πως οι έλεγχ οι και οι κατασχ έσεις απειλούν  ακόµη
κι εκείν ους που δεν  έχ ουν  µεγάλα χ ρέη προς το πρώην  ΙΚΑ. Μπορεί επί παρα-
δείγµατι ν α βρεθούν  αν τιµέτωποι µε κατάσχ εση ακόµη και όσοι χ ρωστούν  5.000
ευρώ.

Το «πλαφόν  προστασίας» των  5.000 ευρώ αφορά αποκλειστικά τα χ ρέη των  ελε-
υθέρων  επαγγελµατιών  για τον  τέως ΟΑΕΕ, τον  τέως ΕΤΑΑ και τον  τέως ΟΓΑ και
όχ ι τα χ ρέη τους προς το τέως ΙΚΑ.

CCNNBBCC::  ΤΤαα  δδοοµµιικκάά  ππρροοββλλήήµµαατταα  ττηηςς  
ΕΕλλλλάάδδααςς  δδεενν  έέχχοουυνν  αακκόόµµηη  εεππιιλλυυθθεείί

Το πακέτο διάσωσης της Ελλάδας αναµένεται να λήξει τον Αύγουστο του 2018.
Όµως, οι διεθνείς πιστωτές δεν εφησυχάζουν. Το ερώτηµα είναι θα ξανασταθεί
η Ελλάδα στα πόδια της µετά το καλοκαίρι, αναφέρει δηµοσίευµα του CNBC το

οποίο υπογράφει η Silvia Amaro. 
Μετά την εφαρµογή εκατοντάδων νέων νόµων σε αντάλλαγµα οικονοµικών

εκταµιεύσεων,  στο πλαίσιο του πακέτου διάσωσης, η Αθήνα είναι σε πορεία
αποδέσµευσης από τους διεθνείς πιστωτές της το 2018. Η Ελλάδα συµµορφώνεται µε
τις απαιτήσεις των δανειστών, έχει αποφύγει τις πολιτικές κρίσεις και αναπτύσσεται
ξανά, σηµειώνει το CNBC και προσθέτει:Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρώπη θα θελήσει να
“ξεφορτωθεί” το πιο χρόνιο οικονοµικό της “βάρος” όσο το δυνατόν ταχύτερα και για
αυτό δύσκολα θα προτείνει πρόσθετη χρηµατοδοτική βοήθεια µετά το επόµενο
καλοκαίρι. 

“Το πρόβληµα της Ευρώπης είναι πως θέλει να βάλει πίσω της το θέµα της Ελλάδας,
όσο το δυνατόν πιο σύντοµα” ανέφερε υψηλόβαθµός αξιωµατούχος στο CNBC. Αυτό
σηµαίνει, σηµειώνει το CNBC, ότι η ΕΕ θα κάνει ό,τι µπορεί για να διασφαλίσει ότι η
Αθήνα θα ολοκληρώσει το πρόγραµµα και δεν θα αποτελεί πλέον πονοκέφαλο για την
περιοχή. 

Η Ελλάδα επιδιώκει µια “καθαρή έξοδο” από το πρόγραµµα µετά τον Αύγουστο του
2018, ένα ενδεχόµενο που µπορεί ωστόσο να αποδειχθεί µικρής διάρκειας. Ανάµεσα
στους πιστωτές της Αθήνας, υπάρχουν ανησυχίες ότι παρότι η Ελλάδα θα έχει αρκετά
χρήµατα, µπορεί να µην συνεχίσει το µεταρρυθµιστικό µοµέντουµ. 

“Η Ελλάδα έχει έναν ισοσκελισµένο προϋπολογισµό και πρωτογενές πλεόνσµα,
λίγους τόκους για να πληρώσει, άρα δεν απαιτούνται πολλά για να διατηρηθεί η
κατάσταση. Ωστόσο κανένα από τα δοµικά ζητήµατα (δηµόσια διοίκηση, κ.α.) δεν έχει
επιλυθεί. Η χώρα συνεχίζει να ψηφίζει νόµους που απαιτεί η τρόικα, αλλά στην πράξη
πολύ λίγα έχουν αλλάξει” αναφέρει στο CNBC ο Daniel Gros, διευθυντής του κέντρου
European Policy Studies. “Η χώρα αρχίζει σιγά-σιγά να αναπτύσσεται, ωστόσο η
κληρονοµιά της κρίσης είναι πολύ µεγάλη” τονίζει στο CNBC o Maartje Wijffelaars,
οικονοµολόγος στο RaboResearch's Global Economics and Markets. 

Η ελληνική οικονοµία είναι ακόµη 30% µικρότερη από ότι ήταν πριν την κρίση, ενώ
η ανεργία αποτελεί ένα ξεκάθαρο πρόβληµα ιδιαίτερα στους νέους όπου αγγίζει το
40%, σηµειώνει το CNBC. 

Σύµφωνα µε το αµερικανικό δίκτυο, υπάρχει ακόµη ένας παράγοντας που είναι
καθοριστικός και αυτός είναι η αναδιάρθρωση του χρέους. Ακόµη όµως και αυτό δεν
αποτελεί καθαρή ένδειξη ότι η Ελλάδα δεν θα αποτελέσει πρόβληµα ξανά για την
Ευρώπη στο µέλλον, κυρίως γιατί δεν υπάρχει µέχρι τώρα µια απόφαση για το πώς θα
εφαρµοστεί η αναδιάρθρωση. Οι ευρωπαίοι πιστωτές δεν θέλουν να ξεκινήσει
εξειδικευµένες συζητήσεις πριν την ολοκλήρωση του προγράµµατος, άρα αυτές
πιθανότατα πάνε για την επόµενη χρονιά. 

“Οσο δεν υπάρχει επαρκής αντιµετώπιση του προβλήµατος του χρέους της
Ελλάδας ο κίνδυνος της πτώχευσης και του Grexit παραµένει” σηµείωνε ο Wijffelaars
σε ένα note τον περασµένο Μάιο. Ο Claus Vistesen,  οικονοµολόγος στο Pantheon
Macroeconomics, υπενθυµίζει ότι οι ευρωπαϊκοί θεσµοί θα συνεχίσουν µε κάποιο
τρόπο την εποπτεία τους στην Ελλάδα. “Η Ελλάδα δεν µπορεί εξ ορισµού να σταθεί
στα πόδια της δεδοµένου ότι η ΕΚΤ και η ΕΕ έχουν το 80% του χρέους της. Θα
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Σ
οβαρότατα ερωτήµατα σχ ετικά
µε την  αξιοπιστία και την  σε
βάθος χ ρόν ου βιωσιµότητα του

προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττι-
κής τίθεν ται εξαιτίας της παγιωµέν ης
πλέον  πρακτικής της διοίκησης της
Περιφέρειας ν α υπερδεσµεύει πόρους
µελλον τικών  ετών  χ ωρίς ν α υπάρχ ουν
τα αν τίστοιχ α έσοδα, σηµειών ει σε
αν ακοιν ωσή του ο Γιάν ν ης Σγουρος.

Ο πρωην  περιφερειάρχ ης αν αφέρει:
Είν αι χ αρακτηριστικό ότι µετά την
τρίτη τροποποίηση του προϋπολογι-
σµού έτους 2017, που εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία στο προηγούµεν ο

Συµβούλιο, ο προϋπολογισµός της
Περιφέρειας Αττικής µόν ο για τα έργα
(εξαιρουµέν ων  δηλαδή των  αν αγκών
για µισθοδοσία προσωπικού, λειτουρ-
γικών  και έκτακτων  δαπαν ών ) αν έρχ ε-
ται σε 2,1 δις €, υπον οµεύον τας ευθ-
έως τη βιωσιµότητα εν ός µέχ ρι πρότι-
ν ος εύρωστου και υγιή φορέα.

Τα τελευταία τρία χ ρόν ια το πρόγρ-
αµµα εκτελεστέων  έργων  έχ ει αυξηθεί
κατά 300 %, ξεπερν ών τας κατά πολύ
τις οικον οµικές δυν ατότητες της Περιφ-
έρειας Αττικής την  επόµεν η πεν ταετία.
Τα έργα εν τάσσον ται άν ευ αξιολόγ-
ησης, ιεράρχ ησης και προτεραιοτήτων ,
µε αποτέλεσµα ν α στερείται
στοιχ ειώδους προγράµµατος, σχ εδια-
σµού και συν εκτικότητας. Αποτελεί
ουσιαστικά έν α υποσχ εσιολόγιο, αν τί
για έν α αν απτυξιακό εργαλείο µε στόχ ο
τη βελτίωση των  υποδοµών  στην  Αττι-
κή (2,1 δις ο προϋπολογισµός 400 εκα-

τοµµύρια το αποθεµατικό). 
«Η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής

ακολουθεί τη γν ωστή συν ταγή της χ ρε-
οκοπίας του ελλην ικού κράτους. Υπερ-
δεσµεύει πόρους από το µέλλον  χ ωρίς
ν α υπάρχ ουν  τα αν τίστοιχ α έσοδα
µόν ο και µόν ο για ν α αποκοµίσει
πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη. 

∆υστυχ ώς στα έξι προς επτά χ ρό-
ν ια µν ηµον ίου, υπάρχ ουν  ακόµη ορι-
σµέν οι, που δεν  φαίν εται ν α κατάλα-
βαν  τίποτα και επαν αλαµβάν ουν
πρακτικές που µας οδήγησαν  στην
καταστροφή. ∆εν  καταλαβαίν ουν  ότι
στέλν ον τας τον  λογαριασµό στους
επόµεν ους, υπον οµεύουν  το µέλλον
της Περιφέρειας. 

Εάν  δεν  αν ακρούσουν  άµεσα
πρύµν αν  το καράβι θα πέσει στα
βράχ ια και έν ας φορέας που σε δέκα
χ ρόν ια θητείας µε κόπο, σύν εση και
αυτοσυγκράτηση καταστήσαµε πλεο-

ν ασµατικό (το κάθε έργο είχ ε τα χ ρή-
µατά του) σε λίγα χ ρόν ια θα εκλιπαρεί
στους διαδρόµους των  υπουργείων  για
χ ρηµατοδότηση για ν α επιβιώσει» τόν ι-
σε µεταξύ άλλων  ο Γ. Σγουρός. 

Και πρόσθεσε «Και επειδή οι γν ω-
στοί γκαίµπελς της Περιφέρειας θα
σπεύσουν  ν α πουν  ότι η παράταξή
µας αν τιτίθεται σε έργα των  δήµων  ν α
ξεκαθαρίσουµε κάτι. ∆εν  είµαστε εν αν -
τίον  των  έργων  αλλά εν αν τίον  της κορ-
οϊδίας. 

∆ουλειά της Περιφέρειας είν αι ν α
αξιολογεί τις προτάσεις ΟΛΩΝ των
δήµων  και ν α χ ρηµατοδοτεί όσες
πληρούν  συγκεκριµέν α κριτήρια και
προϋποθέσεις. Καµία έν ταξη έργων
δεν  µπορεί ν α γίν εται αν εκτή εάν  δεν
ακολουθεί τις πρακτικές χ ρηστής οικο-
ν οµικής διαχ είρισης και οδηγεί στην
χ ρεοκοπία».    

Παρελθόν αποτελεί από την Κοινοβουλευτική 
Οµάδα της Νέας ∆ηµοκρατίας η Κατερίνα Παπακώστα

Σ
τη διαγραφή της βουλευτή της Β’
Αθήνας προχώρησε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θέτον τάς την

εκτός κοιν οβουλευτικής οµάδας. Η
απόφαση αυτή φαίνεται πως συνδέεται
µε το γεγονός ότι η κ.Παπακώστα είχε
πάρει το λόγο στη Βουλή, µετά τον  αντι-
πρόεδρο του κόµµατος Άδων ι Γεωρ-
γιάδη. Και ενώ ο κ.Γεωργιάδης είχε επι-
τεθεί σφοδρά και προσωπικά κατά του
προέδρου των ΑΝΕΛ Πάνου Καµµένου, η κ.Παπακώστα στη συνέχεια είχε εκφράσει την
άποψη πως προσωπικές αναφορές κατά του κ.Καµµένου δεν  έχουν  σχέση µε το
νοµοσχέδιο, φράση που ερµηνεύθηκε ως στήριξη στον  πρόεδρο των ΑΝΕΛ και διαφορο-
ποίηση από τον  κ.Γεωργιάδη.

Η κ.Παπακώστα στη συνέχεια και προφανώς κατόπιν  αντιδράσεων από το κόµµα, είχε
προβεί σε διορθωτική δήλωση στην  οποία ανέφερε:

«Κατά την  σηµερινή µου οµιλία στην  Ολοµέλεια της Βουλής υποστήριξα πως αποτελεί
υποχρέωση του Υπουργού Εθν ικής Άµυνας να διορθώσει τρία άκρως σοβαρά προβλήµα-
τα τα οποία αφορούν :

Πρώτον , στο βαθύ κούρεµα στις συντάξεις των αποστράτων των Ενόπλων ∆υνάµεων,
το οποίο είναι µεγαλύτερο, όσο υψηλότερη ήταν  θέση ευθύνης, την  οποία κατείχαν , δεύτε-
ρον  στην  άρση του θεσµού της προστασίας της Αναπηρίας, καθώς η ανωτέρω µειώσεις των
συντάξεων αφορούν  και τους συνταξιούχους µε αναπηρία 80% και άνω και τους συντα-
ξιούχους οι οποίοι έχουν  ως προστατευόµενο µέλος ένα άτοµο µε αναπηρία 80% και άνω,
τρίτον  στις συντάξεις χηρείας, καθώς σε καµία άλλη χώρα της Ε.Ε. δεν  εκδίδονται συντά-
ξεις βάσει των  εισοδηµατικών και περιουσιακών στοιχείων  των ασφαλισµένων.

Όσον αφορά στην  συµµετοχή µου σε επιτροπές της Βουλής, συµµετέχω όπου ορίζοµαι
από τον  Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδος της Νέας ∆ηµοκρατίας και στην  προκει-
µένη περίπτωση όχι από τον  Υπουργό Άµυνας κ. Πάνο Καµµένο.

Κλείνοντας την  τοποθέτησή µου, µε αφορµή την  πληθώρα προσωπικών αντεγκλήσεων
από πολλές πτέρυγες οι οποίες δηµιουργήθηκαν , σήµερα, καθ’ όλη την  διάρκεια της συνε-

δρίασης, ζήτησα για πολλοστή φορά από τον  Προεδρεύοντα και τον  Πρόεδρο της Βουλής,
να εφαρµόσει τον  Κανον ισµό της Βουλής. Πρόκειται για θέση µου, την  οποία αµετακίνητα
υποστηρίζω από την  πρώτη στιγµή που εκλέχθηκα. Σύµφωνα µάλιστα µε τον  Προεδρ-
εύοντα, κ. Γ. Λαµπρούλη, το πρόβληµα αυτό έχει επισηµανθεί από πολλούς συναδέλφους
Βουλευτές. Όποια άλλη ερµηνεία επιχειρηθεί, αποκρούεται αυθεντικά από την  δήλωσή
µου».

Η διορθωτική δήλωση της κ.Παπακώστα εφέρετο χθες το βράδυ να είχε ικανοποιήσει
την  ηγεσία της Ν∆, ωστόσο το ζήτηµα συζητήθηκε ξανά σήµερα στον  πρωινό καφέ και
αποφασίστηκε η διαγραφή της από την  ΚΟ, καθώς δεν  είναι η πρώτη φορά που η βου-
λευτής της Β’ Αθήνας έχει προβεί σε δηλώσεις που ερµηνεύθηκαν  ως κόντρα στη γραµµή
του κόµµατος. Η δε συγκρουση της µε τον  κ.Γεωργιάδη είναι γνωστή. 

Γ. Σγουρός :Η διοίκηση ∆ούρου οδηγεί στη χρεοκοπία την Περιφέρεια Αττικής 
--  ΓΓκκρρεεµµίίζζοουυνν  µµέέσσαα  σσεε  ττρρίίαα  χχρρόόννιιαα  όό,,ττιι  µµεε  κκόόπποο  χχττίίσσααµµεε  σσεε  δδέέκκαα

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
∆ιεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Τηλ.:  (+30) 213 2072469
Fax:   (+30) 213 2072369 
E-mail: prom@acharnes.gr  

Αχαρνές, 25/10/2017
Αριθµ. πρωτ.: 67572

Βαθµός προτ.: «Κοινός»
Τµήµα Προµηθειών Χ ρ ό ν ο ς
διατ. του εγγράφου: «∆ιηνεκές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ∆ήµος Αχαρνών, κατ’ εφαρµο-
γή των διατάξεων των Ν.
4412/2016 και των µε αρ.
169/2017 & 183/2017 αποφά-
σεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αχαρνών, προκηρύσσει διεθνή
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό,
για την προµήθεια πετρελαίου
θέρµανσης, κίνησης & λιπαν-
τικών για τις ανάγκες του
∆ήµου και των Νοµικών του

Προσώπων, µε κριτήριο
κατακύρωσης για τα καύσιµα το
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
σε ακέραιες µονάδες επί τοις
εκατό, στην διαµορφούµενη
µέση τιµή χονδρικής πώλησης
του είδους στο Νοµό Αττικής, του
Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών
Καυσίµων του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
κατά την ηµεροµηνία παράδοσης
και για τα λιπαντικά – ορυκτέλαια
την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιµής, σύµφ-
ωνα µε την µε αριθµ. 87/2017
µελέτη.
Η προµήθεια περιλαµβάνεται
στα CPV: 09135100-5 «Πετρέ-
λαιο θέρµανσης», 09134100-8
«Πετρέλαιο ντίζελ», 24951000-5
«Γράσα και λιπαντικά»,
33741100-7 «Προϊόντα καθαρι-
σµού των χεριών», 09211600-7
«Λιπαντικά υδραυλικών
συστηµάτων και άλλων χρή-
σεων», 09211100-2 « Έλαια κιν-
ητήρων», 39830000-9 «Προϊόν-
τα καθαρισµού» 09211400-5
«Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών
τροχών», και 24951100-6
«Λιπαντικά».
Ο συνολικός προϋπολογισµός
ανέρχεται στο ποσό των
939.103,46 €, συµπεριλαµβανο-
µένου Φ.Π.Α. 24% και θα χρηµα-
τοδοτηθεί από πόρους του
∆ήµου και του Νοµικού
Προσώπου του ∆ήµου Αχαρνών
µε την επωνυµία «Κέντρο Ατό-
µων µε Ειδικές Ανάγκες “Η

Αρωγή”». 
Η προµήθεια διαιρείται αναλ-
υτικά στα παρακάτω Τµήµατα:
Α. Οµάδα «Α» (Χρηµατοδότ-
ηση ∆ήµου Αχαρνών):
1. Προµήθεια πετρελαίου θέρ-
µανσης: 136.400,00
€, συµπερ. Φ.Π.Α. 24%.
2. Προµήθεια πετρελαίου
κίνησης: 744.000,00
€, συµπερ. Φ.Π.Α. 24%.
Β. Οµάδα «Β» (Χρηµατοδότ-
ηση Ν.Π.∆.∆. «“Η Αρωγή”»):
Προµήθεια πετρελαίου θέρµαν-
σης: 
4.978,60 €, συµπερ. Φ.Π.Α.
24%.
Γ. Οµάδα «Γ» (Χρηµατοδότηση
∆ήµου Αχαρνών):
Προµήθεια Λιπαντικών - Ορυκτε-
λαίων: 53.724,86
€, συµπερ. Φ.Π.Α. 24%.
Προσφορές υποβάλλονται είτε
για µια οµάδα, είτε για περισσό-
τερες οµάδες, είτε για το σύνολο
των οµάδων. Όλες οι οµάδες
µπορούν να ανατεθούν σε έναν
προσφέροντα. ∆εν επιτρέπονται
εναλλακτικές προσφορές.
Για την συγκεκριµένη προµήθεια
έχουν εκδοθεί: η µε αρ. 706/2017
απόφαση Οικονοµικής Επιτρο-
πής του ∆ήµου µε τις µε αρ. Α-
668/2017, Α-669/2017 και Α-
670/2017 αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης του ∆ήµου, καθώς
και η µε αρ 21/2017 απόφαση
Εκτελεστικής Επιτροπής του
Νοµικού Προσώπου «Κέντρο
Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες “Η
Αρωγή”» µε την µε αρ. Α-

71/2017 απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποι-
ηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος, όπου έλαβε τους
Συστηµικούς Αριθµούς 47642
(για την οµάδα Α’ & Β’) & 47645
(για την οµάδα Γ’).
Ηµεροµηνία & ώρα έναρξης
υποβολής προσφορών:
23/11/2017 & ώρα 07:00 π.µ..
Καταληκτική ηµεροµηνία & ώρα
υποβολής προσφορών:
30/11/2017 & ώρα 15:30 µ.µ..
Αποσφράγιση προσφορών
(∆ικαιολογητικά–Τεχνική Προσφ-
ορά): 05/12/2017 & ώρα 10:00
π.µ..
Στo διαγωνισµό γίνονται δεκτοί
αναγνωρισµένα φυσικά και νοµι-
κά πρόσωπα, ενώσεις προµηθ-
ευτών, και συνεταιρισµοί
αντίστοιχης επαγγελµατικής δρα-
στηριότητας, που παρέχουν
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και
που πληρούν τις προϋποθέσεις
του άρθρου 2.2 της διακήρυξης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών ορίζεται σε δώδεκα (12)
µήνες από την επόµενη της διε-
νέργειας του διαγωνισµού και η
γλώσσα σύνταξης αυτών θα
είναι η Ελληνική.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζε-
ται σε ποσοστό 1% επί της
προϋπολογισθείσας δαπάνης

κάθε οµάδας, χωρίς Φ.Π.Α.,
διάρκειας τουλάχιστον εξήντα
(60) ηµερών µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
Τόπος παράδοσης των ειδών
είναι το ∆ηµοτικό Γκαράζ, και
Λοιπά ∆ηµοτικά Κτήρια όπως το
∆ηµαρχιακό Μέγαρο, το Τµήµα
Αρχαιολογίας και Ιστορικής Μέρ-
ιµνας και το Κέντρο Ατόµων µε
Ειδικές Ανάγκες “Η Αρωγή”
(Κωδικός NUTS κύριου τόπου
παράδοσης: EL 305).
Η παράδοση των ειδών θα γίνε-
ται περιοδικά, εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών από την
λήψη της παραγγελίας για τα
καύσιµα (ΟΜΑ∆ΕΣ Α’ & Β’) και
δέκα (10) εργασίµων ηµερών
από την λήψη της παραγγελίας
για τα λιπαντικά (ΟΜΑ∆Α Γ’).
Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος
έχει ή είχε συµφέρον να του ανα-
τεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχε-
ται να υποστεί ζηµία από εκτελε-
στή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παρά-
βαση της νοµοθεσίας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ή της εσωτερι-
κής νοµοθεσίας, υποχρεούται,
πριν από την υποβολή των
προβλεπόµενων στον Τίτλο 3
του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθ-
ηµάτων, να ασκήσει προδικαστι-
κή προσφυγή ενώπιον της
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης
ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του
Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της

διακήρυξης.
Η παρούσα απεστάλη µε ηλεκτρ-
ονικά µέσα για δηµοσίευση στις
23/10/2017 στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και έλαβε τον προσωρ-
ινό αριθµό αναφοράς 2017-
147365 (23‐10‐2017). Επίσης, ο
διαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
διακήρυξης στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr,
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.). Άµεση και δωρε-
άν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης υπάρχει στην ιστο-
σελίδα του ∆ήµου στη διεύθυ-
ν σ η :
http://www.acharnes.gr/el/cate-
gory/content-619-59. Οι ενδιαφε-
ρόµενοι µπορούν επίσης να
λάβουν γνώση των εγγράφων
της σύµβασης από το Τµήµα
Προµηθειών του ∆ήµου κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Μπορούν επίσης να λάβουν
αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και
φροντίδα τους ή να τους αποστα-
λούν µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, κατόπιν αιτήµα-
τος στο e-mail:
prom@acharnes.gr.
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων
στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και
τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει
τον/τους ανάδοχο/αναδόχους.

O ∆ήµαρχος

Ιωάννης Κασσαβός
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ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ  
ΟΟ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΑΑ∆∆ΗΗΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ    ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ

ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥΛΛΗΗ  ΠΠΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΜΜΙΙΧΧΑΑΗΗΛΛΙΙ∆∆ΟΟΥΥ  ΣΣΟΟΦΦΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΒΒΙΙΚΚΤΤΩΩΡΡ  ΚΚΑΑΙΙ

ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΑΑΤΤΙΙΑΑΝΝΑΑΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΜΜΙΙΧΧΑΑΗΗΛΛΙΙ∆∆ΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΕΕΙΙ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  ΘΘΑΑ  ΠΠΑΑΝΝΤΤΡΡΕΕΥΥΤΤΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΙΙΕΕΡΡΟΟ  ΝΝΑΑΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ

ΑΑΡΡΧΧΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΥΥ  ΜΜΙΙΧΧΑΑΗΗΛΛ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ  
ΟΟ  ΜΜΑΑΚΚΡΡΥΥΝΝΟΟΡΡΗΗΣΣ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ

ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΤΤΖΖΕΕΜΜΠΠΕΕΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΒΒΙΙΛΛΛΛΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ
ΜΜΙΙΧΧΑΑΗΗΛΛΙΙ∆∆ΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΕΕΤΤΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ

ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΡΡΙΙΛΛΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΠΠΡΡΟΟΚΚΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΝΝΑΑ  ΕΕΛΛΘΘΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΕΕ  ΓΓΑΑΜΜΟΟ  ΠΠΟΟΥΥ  ΘΘΑΑ  ΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

∆∆ΗΗΜΜΟΟ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΣΣ  ΕΕΙΙ∆∆ΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ..

από 1 έως 31 Οκτωβρίου από 1 έως 31 Οκτωβρίου 
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1. Να καλύπτει το κέν τρο της πόλης και µεγάλο µέρος
των  υπόλοιπων  τµηµάτων  της µητροπολιτικής περ-
ιοχ ής,

2. Οι εθν ικές και υπο-εθν ικές κυβερν ήσεις πρέπει ν α
αποτελούν  σηµαν τικούς παράγον τες στην  οργάν ωση
της διακυβέρν ησης της µητροπολιτικής περιοχ ής, ή η
οργάν ωσή του πρέπει ν α έχ ει καθεστώς υπο-εθν ικής
διακυβέρν ησης, 

3. Ο οργαν ισµός πρέπει ν α εστιάζει πρωτίστως στη
διακυβέρν ηση ολόκληρης της µητροπολιτικής περιοχ ής
π.χ . στον  στρατηγικό σχ εδιασµό της χ ρήσης της γης
και στις µεταφορές.

4. Η εν τολή του ν α του επιτρέπει ν α εργάζεται σε
περισσότερα του εν ός ζητήµατα που σχ ετίζον ται µε τη
διακυβέρν ηση µητροπολιτικών  περιοχ ών . 

Η αν άπτυξη των  µητροπολιτικών  περιοχ ών  είν αι έν α
εν τυπωσιακό χ αρακτηριστικό της αστικοποίησης κατά
τις τελευταίες δεκαετίες. Κατά συν έπεια, τα εθν ικά
κράτη και οι περιφερειακές κυβερν ήσεις αν αγν ωρίζουν
ολοέν α και περισσότερο τις µητροπολιτικές περιοχ ές
ως βασικές ζών ες εθν ικής οικον οµικής άν θησης,
βιώσιµης αν άπτυξης, καλής διακυβέρν ησης και παρ-
οχ ής υπηρεσιών . 

Η βασική πρόκληση των  µητροπολιτικών  περιοχ ών
σε σχ έση µε τη διακυβέρν ηση είν αι η παροχ ή αποτε-
λεσµατικού στρατηγικού συν τον ισµού για την
εν ίσχ υση της ευηµερίας και βιώσιµης αν άπτυξης της
πόλης και της εν δοχ ώρας της. 

∆ιαστάσεις της µητροπολιτικής διακυβέρνησης

Το σεµιν άριο για ∆ηµοκρατική ∆ιακυβέρν ηση Μητρο-
πολιτικών  περιοχ ών  εξέτασε δύο αλληλέν δετες διαστά-
σεις της µητροπολιτικής διακυβέρν ησης: 

• Τις δοµές διακυβέρν ησης των  µητροπολιτικών  περ-
ιοχ ών  – αυτή η συν ιστώσα αφορά διάφορα µέτρα που
εφαρµόζον ται από µητροπόλεις για την  αν τιµετώπιση
της πρόκλησης της µητροπολιτικής διακυβέρν ησης και
την  παροχ ή στρατηγικού συν τον ισµού µεταξύ των
δηµοτικών  φορέων . 

• Τη συµµετοχ ική δηµοκρατία στις µητροπολιτικές
περιοχ ές – αυτή η ουσιαστική διάσταση της µητροπολι-
τικής διακυβέρν ησης εστιάζει σε προσεγγίσεις µε φορά
από τη βάση προς την  κορυφή για την  εµπλοκή των
κατοίκων  και άλλων  εν διαφερόµεν ων  φορέων  ή/και για
την  εν θάρρυν ση της συµµετοχ ής τους σε διαδικασίες

διαβουλεύσεων  και λήψης αποφάσεων . 

Αποτελέσµατα Σεµιναρίου 

• Αποκόµιση κοιν ών  µαθηµάτων  από τις εµπειρίες και
γν ώσεις σχ ετικά µε διάφορες προσεγγίσεις καλής πρακ-
τικής στη µητροπολιτική διακυβέρν ηση σε διάφορες
ευρωπαϊκές µητροπολιτικές περιοχ ές και εθν ικά
πλαίσια. 

• Έκθεση της διάσκεψης, η οποία θα καθορίζει τα
βασικά ζητήµατα που ήγειραν  οι συµµετέχ ον τες τόσο
στο πλαίσιο των  παρουσιάσεων  όσο και κατά τις
συζητήσεις, όπου θα εν τοπίζον ται καλές πρακτικές και
µαθήµατα που πρέπει ν α αποκοµισθούν .

• Η έκθεση της διάσκεψης θα παρουσιαστεί στην  Ευρ-
ωπαϊκή Επιτροπή για τη ∆ηµοκρατία και τη ∆ιακυβέρν -
ηση CDDG και στο Υπουργείο Εσωτερικών  για συζήτ-
ηση και περαιτέρω δράση. 

ΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΥΥΥΥΝΝΝΝΕΕΕΕΧΧΧΧΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΤΤΤΤΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΕΕΕΕΛΛΛΛ....    3333

ΤΤοο  1155ννθθήήµµεερροο  ττωωνν  εεννδδιιάάµµεεσσωωνν  εεκκππττώώσσεεωωνν
ααρρχχίίζζεειι  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  11ηη  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ

Την  Τετάρτη 1η Νοεµβρίου 2017 θα ξεκιν ή-
σουν  οι εν διάµεσες εκπτώσεις και θα δια-
ρκέσουν  έως την  Τετάρτη 15 Νοεµβρίου

2017, σύµφων α µε τον  ν όµο 4446/2016.
Σε αυτό το διάστηµα δίν εται από τον  ν όµο η

δυν ατότητα της προαιρετικής λειτουργίας των
καταστηµάτων  την  Κυριακή 5 Νοεµβρίου.

Η πρόταση του Εµπορικού Συλλόγου για το
ωράριο λειτουργίας τη συγκεκριµέν η Κυριακή, στα
καταστήµατα της Αθήν ας, είν αι από τις 11:00 έως
τις 18:00.

Όπως αν αφέρει σε αν ακοίν ωσή του ο Σύλλογος,
κατά τη διεν έργεια των  εκπτώσεων , εκτός από
την  αν αγραφή της παλαιάς και της ν έας µειωµέν ης τιµής των  αγαθών  και υπηρεσιών  που πωλούν ται µε έκπτω-
ση, επιτρέπεται η αν αγραφή και η εµπορική επικοιν ων ία του ποσοστού έκπτωσης.

Ο Εµπορικός Σύλλογος Αθην ών  καλεί το καταν αλωτικό κοιν ό ν α επωφεληθεί της εκπτωτικής περιόδου, «εµπι-
στευόµεν ο τις ελλην ικές εµπορικές επιχ ειρήσεις, οι οποίες θα προσφέρουν  και πάλι προϊόν τα ποιότητας σε
ιδιαίτερα ελκυστικές τιµές».
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

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

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως
Ρουπακίου 400µ². Τιµή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά
και 1.500€ τον µήνα.
Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

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

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

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

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΠΠΟΟ
ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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