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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Παγωνιά και νεφώσεις   

Η θερµοκρασία από 5 έως 14
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Των αγίων Προπατόρων 

του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού,
Μαρτύρων Αειθαλά και Ακεψεή

ΕΕννιισσχχυυµµέέννοοςς  οο  ρρόόλλοοςς  ττοουυ  ΓΓρρααφφεείίοουυ  
ΠΠλληηρροοφφόόρρηησσηηςς  κκααιι  ΠΠρροοώώθθηησσηηςς  ττηηςς

ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  σσττοονν  δδήήµµοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
Συνεχής καταγραφή και παρακολούθηση των αναγκών 

της τοπικής οικονοµίας σε θέσεις εργασίας

Ο∆ήµαρχος Ασπροπύργου Νικόλαος Μελετίου και
η Πρόεδρος του της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.), κ. Σοφία

Μαυρίδη, στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραµµατικής
Σύµβασης, µεταξύ ∆ήµου Ασπροπύργου και της
Κ.Ε.∆.Α., ενηµερώνουν όλους τους πολίτες ότι, στο ∆ήµο
λειτουργεί, Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της
Απασχόλησης. Την ευθύνη υλοποίησης της Προγραµµα-
τικής Σύµβασης ανέλαβε ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας. 
Στόχος του Γραφείου είναι η σύνδεση των αναγκών της
τοπικής αγοράς µε το ανθρώπινο δυναµικό, προσφορά
εργασίας σε τοπικό επίπεδο και η παροχή υποστηρικ-
τικών / συµβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις
της περιοχής, ιδιαίτερα προς τις νέες ή και µικρές επιχει-
ρήσεις. 
Οι ∆ράσεις του Γραφείου που απευθύνονται σε ανέργο-
υς και είναι οι εξής:   
• Καταχώρηση του βιογραφικού τους σηµειώµα-
τος στην βάση δεδοµένων  και αποστολή του στις σχετι-
κές προσφερόµενες θέσεις εργασίας από τις επιχειρή-
σεις
• Ενηµέρωση των ανέργων για πάσης φύσεως
θέσεις εργασίας όπως: προσφερόµενες θέσεις εργασίας
από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Θέσεις Εργασίας στον
∆ηµόσιο και στον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα, επιδοτούµε-
να προγράµµατα κατάρτισης και απασχόλησης, εύρεση
πρακτικής άσκησης σε Επιχειρήσεις για τους τελειοφ-
οίτους ΤΕΙ ή Ιδιωτικών Σχολών.
Οι ∆ράσεις του Γραφείου απασχόλησης που απευθύνον-
ται στις επιχειρήσεις περιλαµβάνουν:
• Συστηµατική καταγραφή και παρακολούθηση
των αναγκών της τοπικής οικονοµίας σε θέσεις εργασίας
• Ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των αναγκών
σε ανθρώπινο δυναµικό στο ∆ήµο Ασπροπύργου, σε
συνεργασία µε ανάλογους φορείς
• Τράπεζα Πληροφοριών µε στοιχεία ωφελούµε-
νων επιχειρήσεων από τοπικές πολιτικές απασχόλησης

•

Συλλογή στοιχείων για εµπλουτισµό της βάσης δεδοµέ-
νων
• Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τις δρά-
σεις του «Γραφείου Πληροφόρησης και Προώθησης της
Απασχόλησης»
• Προώθηση των ανέργων σε ενδεχόµενες θέσεις
εργασίας
• Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για συµµε-
τοχή στις δράσεις
• Ενηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη
επιχειρήσεων για προγράµµατα ΕΣΠΑ
• Υποστήριξη των επιχειρήσεων που συµµε-
τέχουν στις δράσεις του Γραφείου
Το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της
Απασχόλησης αποσκοπεί αφενός στην προσφορά
θέσεων εργασίας προς τους πολίτες του Ασπρόπυργου
και της ευρύτερης περιοχής, αφετέρου στην κάλυψη των
αναγκών όλων των οικονοµικών µονάδων της ευρύτερης
περιοχής, σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, συνται-
ριάζοντας τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων.

Συνεχίζεται στη σελ. 13

ΠΠοολλεεµµιικκήή  ααττµµόόσσφφααιιρραα  σσττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ΜΜάάννδδρρααςς  
Τα αίµατα  «άναψαν» και κάποιοι από τους παρευρισκόµενους, πιάστηκαν στα χέρια.

ΠΠολεµική ατµόσφαιρα επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής στη νέα έκτακτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Μάνδρας - Ειδυλλίας µε θέµα τις καταστροφικές πληµµύρες. Χειροδικίες  και προπηλακισµοί
ήταν το σκηνικό που επικράτησε µε συνέπεια η συνεδρίαση να τιναχθεί στον «αέρα». 

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι πήγαν στον ∆ήµο για να ενηµερωθούν σχετικά µε την έναρξη των αντιπ-
ληµµυρικών έργων. Όταν πληροφορήθηκαν ότι η συνεδρίαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης απαρτίας, τα αίµατα άνα-
ψαν και οι κάτοικοι άρχισαν έξαλλοι από αγανάκτιση να φωνάζουν ότι δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις για το πότε
θα αρχίσουν τα έργα, για το τι θα γίνει µε την προστασία των παιδιών και τα σχολεία και πολλά άλλα ζητήµατα που
αφορούσαν τις περιουσίες τους και τις αποζηµιώσεις τους.  Οι κάτοικοι της Μάνδρας ζήτησαν να γίνει η συζήτηση,
ωστόσο στην αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου παρέµειναν µόνο οι εκπρόσωποι της µειοψηφίας στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.



ΑΑννααββααθθµµίίζζοοννττααιι  εεππττάά    
ππααιιδδιικκέέςς  χχααρρέέςς  
σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν

Π
ρογραµµατική Σύµβαση υπέγραψαν η Περιφερει-
άρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος Αχα-
ρνών, Γιάννης Κασσαβός µε αντικείµενο την υλο-

ποίηση του έργου µε τίτλο «Έργα αναβάθµισης παιδικών
χαρών ∆ήµου Αχαρνών», προϋπολογισµού 632.000 ευρώ µε
ΦΠΑ.

Στόχος του έργου, που χρηµατοδοτείται από πόρους της
Περιφέρειας, είναι η διαµόρφωση και αναβάθµιση 7 παιδικών
χαρών του ∆ήµου Αχαρνών προκειµένου να καταστούν ασφα-
λείς χώροι αναψυχής για τα παιδιά. Συγκεκριµένα, το έργο
περιλαµβάνει εκσκαφές, τοποθέτηση κρασπέδων, δηµιουργία
διαδρόµων κυκλοφορίας και υποδοµών για εγκατάσταση
δαπέδων ασφαλείας και οργάνων παιδικών χαρών, εγκατά-
σταση αρδευτικού δικτύου και υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτι-
σµού, τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων, καθώς και
φυτεύσεις. 

Ειδικότερα, οι παρεµβάσεις θα πραγµατοποιηθούν στις παρ-
ακάτω παιδικές χαρές: παιδική χαρά Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας
(Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας και Ι. Κονδυλάκη), παιδική χαρά
Καλλιά (Αγαµέµνονος και Σπετσών, πλατεία Καλλιά), παιδική
χαρά Αγίου Πέτρου (Αγίου Πέτρου και Ιωλκού), παιδική χαρά
Βαρυµπόµπης (πλατεία Βαρυµπόµπης), παιδική χαρά Θρα-
κοµακεδόνων (πλατεία Θρακοµακεδόνων), παιδική χαρά
Ποσειδώνος (Λυκότρυπα) και παιδική χαρά ∆ηµητρίου ∆αµάσ-
κου και Βίκτωρος Ουγκώ.

Τη δηµοπράτηση, την υπογραφή σύµβασης µε τον ανάδοχο,
την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του
αναλαµβάνει ο ∆ήµος Αχαρνών.
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Ηκαταστροφή στη Μάνδρα είναι το τι δεν πρέ-
πει να κάνουµε, τόνισε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, κάνοντας εκτενή αναφορά στην τρα-

γωδία µε τους 23 νεκρούς, στην οµιλία του σε προ-
συνεδριακή ηµερίδα στο Περιστέρι για το περιβάλλον,
τις φυσικές καταστροφές και την πολιτική προστασία.

Τόσες ζωές χάθηκαν άδικα, τόνισε ο πρόεδρος της
Ν∆, ο οποίος έκανε λόγο για πολιτικές ευθύνες, που
πρέπει να αναζητηθούν.

«Ρέµατα που οδηγούσαν µέσα στην πόλη, βουνά
που είχαν αποψιλωθεί, αναποτελεσµατικός µηχανι-
σµός πολιτικής προστασίας για να ειδοποιηθούν οι
πολίτες. Γιατί δεν έγιναν τα αντιπληµµυρικά έργα;
Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και πρέπει να αναζ-
ητηθούν. 

∆εν υπάρχει άλλοθι που δεν έγινε αυτό το έργο
επειδή υπάρχει ένα ζήτηµα αρµοδιοτήτων που δόθη-
καν στις περιφέρειες.

∆εν χρειαζόταν να είναι κάποιος ειδικός για να 

γνωρίζει ότι τα νερά θα κατέβαιναν από τον δρόµο.
∆ιότι ο δρόµος ήταν το ρέµα. Κανείς δεν µπήκε στον
κόπο να προειδοποιήσει την τροχαία ώστε να τον
κλείσει», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης
δεσµεύθηκε ότι τα µεγάλα αντιπληµµυρικά έργα της
Μάνδρας θα ολοκληρωθούν το συντοµότερο και τόνι-
σε ότι αν δεν γίνουν µε αυτή την κυβέρνηση, θα
γίνουν µε την επόµενη της Ν∆.

«Είµαστε ασυγχώρητοι αν δεν παίρνουµε τα µέτρα
µας για τις φωτιές, τους σεισµούς και τις πληµµύρες,
τα τρία φαινόµενα που απειλούν την Ελλάδα» είπε ο
κ. Μητσοτάκης. «Καµία οργανωµένη πολιτεία δεν
µπορεί να παραγνωρίζει τους µεγάλους µακροπρόθ-
εσµους κινδύνους. 

Η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής αποτελεί
αµυντική πολιτική για την χώρα. ∆ιότι συνιστά τον
µεγαλύτερο µακροπρόθεσµο κίνδυνο για τον τόπο
µας», σηµείωσε ακόµη.

ΚΚυυρριιάάκκοοςς  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς::  
--  ΚΚααννέένναα  άάλλλλοοθθιι  γγιιαα  ττηηνν  ττρρααγγωωδδίίαα  σσττηη  ΜΜάάννδδρραα  

Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για τα έργα που δεν έγιναν

Σ
τη συν εδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της
5ης ∆εκεµβρίου 2017 καθορίστηκαν  τα τέλη καθ-
αριότητας και φωτισµού του έτους 2018.

Σύµφων α µε τις κείµεν ες διατάξεις ο σκοπός των  σχ ε-
τικών  τελών  αφορά:

α) την  αν τιµετώπιση από τον  δήµο των  δαπαν ών
παροχ ής υπηρεσιών  καθαριότητας των  οδών , πλα-
τειών  και κοιν όχ ρηστων  γεν ικά χ ώρων , την  περι-
συλλογή, αποκοµιδή και διάθεση απορριµµάτων  και

β) την  αν τιµετώπιση των  δαπαν ών  εγκατάστασης,
συν τήρησης και ηλεκτρικής εν έργειας για φωτισµό των
κοιν όχ ρηστων  χ ώρων . 

Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισµού
διατίθεν ται µόν ο για την  χ ρηµατοδότηση της
αν τίστοιχ ης υπηρεσίας και όχ ι για άλλες δαπάν ες του
δήµου, εν ώ αν τίστροφα όλες οι δαπάν ες της Υπηρ-
εσίας Καθαριότητας και Φωτισµού πρέπει ν α
καλύπτον ται υποχ ρεωτικά από το αν τίστοιχ ο τέλος
(άρθρο 17 Ν. 1080/80).

Ο καθορισµός δηµοτικών  τελών  αποτελεί µια διοικητι-
κή και κυρίως πολιτική πράξη που βασίζεται σε ρεαλι-

στική µελέτη και αποτύπωση οικο-
ν οµικών  στοιχ είων  και όχ ι σε
ευχ ολόγια και άδηλες γεν ν αιο-
δωρίες. 

Αυτή τη στιγµή ο ∆ήµος Αχ αρν ών , καλείται ν α καθο-
ρίσει δηµοτικά τέλη χ ωρίς καµία απόκλιση από το Πρό-
γραµµα Οικον οµικής Εξυγίαν σης που εφαρµόζει, λόγω
του υψηλού δαν εισµού των  προηγουµέν ων  ετών , εν ώ
αξίζει ν α αν αφερθεί ότι από το Σεπτέµβριο του 2014
έως σήµερα ο ∆ήµος Αχ αρν ών  έχ ει αποπληρώσει
δαν ειακές υποχ ρεώσεις που ξεπερν ούν  τα 8.000.000
ευρώ. 

Από το 2015 - πριν  την  έν ταξη του δήµου στο Οικο-
ν οµικό Παρατηρητήριο - ο ∆ήµος Αχ αρν ών , µε στόχ ο
την  υπεράσπιση των  οικον οµικά αδύν αµων , έχ ει καθ-
ορίσει απαλλαγή ή σηµαν τική µείωση δηµοτικών  τελών
για ευπαθείς οµάδες πληθυσµού. 

Όσων  αφορά στα δηµοτικά τέλη των  επιχ ειρήσεων ,
επίσης από το 2015, ο ∆ήµος Αχ αρν ών  έχ ει προχ ωρή-
σει στην  αύξηση των  δηµοτικών  τελών  για µεγάλες

επιχ ειρήσεις, όπως Καζίν ο, Τράπεζες, και µεγάλα Super
Market, εν ώ στο πλαίσιο στήριξης της τοπικής επιχ ειρ-
ηµατικότητας και της µικροµεσαίας επιχ είρησης, καθόρ-
ισε σηµαν τικές ελαφρύν σεις της επαγγελµατικής στέγης
για µικροµεσαίες επιχ ειρήσεις.

Η έν ταξη του ∆ήµου Αχαρν ών  στο Οικον οµικό Παρ-
ατηρητήριο των  ΟΤΑ και η εφαρµογή του Προγράµµατος
Οικον οµικής Εξυγίαν σης δεν  έχ ει επιφέρει καµία
αύξηση στα δηµοτικά τέλη του ∆ήµου Αχ αρν ών , για τα
ν οικοκυριά και τις µικρές και µικροµεσαίες επιχ ειρήσεις.

Πέραν  αυτών , η αν ταποδοτικότητα των  δηµοτικών
τελών  έχ ει αποτυπωθεί:

- µε την  προµήθεια (παραγγελία και εξόφληση) εν ός
ν έου µηχ αν ήµατος JCB τον  Μάρτιο του 2017.

- µε την  εξασφάλιση των  πόρων  για τη διεν έργεια
αν οιχ τού διαγων ισµού για την  προµήθεια 3 ν έων  απο-
ρριµµατοφόρων  και

συνεχί ζεται  στη σελ. 11

ΜΜηηδδεεννιικκάά  ήή  µµεειιωωµµέένναα
δδηηµµοοττιικκάά  ττέέλληη  

για τις ευπαθείς οµάδες πληθυσµού 
στον ∆ήµο Αχαρνών το 2018
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Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού του, o Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ηλεκτροδότησε 
το Σιδηροδροµικό Σταθµό ∆ιαλογής Θριασίου Πεδίου 

Κάθε προσέγγιση στην Ηλεκτροκινούµενη γραµµή και στις πάγιες εγκαταστάσεις 
αυτής καθώς και η αφαίρεση εξαρτηµάτων από τους πυλώνες στήριξης 

της εναέριας γραµµής (Γραµµή Επαφής) είναι “άκρως επικίνδυνη για τη ζωή”

Ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδας  (Κ.Ε.∆.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου ενηµερώνει όλους
τους πολίτες ότι, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού του, o Ο.Σ.Ε. Α.Ε.,

ηλεκτροδότησε το Σιδηροδροµικό Σταθµό ∆ιαλογής Θριασίου Πεδίου
(Εµπορευµατικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου) µε εναλλασσόµενο µονοφασικό
ρεύµα τάσης λειτουργίας 25000 Volt, 50 Hz, από την ∆ευτέρα 4/12/2017 και
ώρα 07:00.  

Οι πάγιες εγκαταστάσεις της ηλεκτροκίνησης, έχουν κατασκευασθεί έτσι ώστε
να µην τίθεται σε κίνδυνο, σε καµία περίπτωση, η ζωή των ατόµων, τα οποία
ευρίσκονται ή εργάζονται στην περιοχή πλησίον της ηλεκτροδοτούµενης
σιδηροδροµικής γραµµής, εφόσον τηρούνται τα προβλεπόµενα µέτρα
προστασίας. Από την ηµεροµηνία αυτή και εφεξής οι πάγιες εγκαταστάσεις στο
συγκεκριµένο τµήµα του δικτύου, πρέπει να θεωρούνται ότι ευρίσκονται υπό
τάση, και πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα
προστασίας από τους εργαζόµενους των υπηρεσιών και των κατοίκων στην
συγκεκριµένη περιοχή.

Ο ∆ήµος µας, για λόγους που έχουν σχέση µε την ασφάλεια αναρτά την
ανακοίνωση του Ο.Σ.Ε., στην οποία περιγράφονται οι κανόνες που πρέπει να
τηρούνται:

«Ο Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) θα θέσει υπό τάση, από
την ∆ευτέρα 4 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 07:00 το σύστηµα ηλεκτροκίνησης
στον Σ.Σ. ∆ιαλογής Θριασίου (Εµπορευµατικό Κέντρο Θριασίου Πεδίου). Η
τάση λειτουργίας της Ηλεκτροκίνησης είναι 25.00V – 50Hz. Κάθε προσέγγιση
στην Ηλεκτροκινούµενη γραµµή και στις πάγιες εγκαταστάσεις αυτής καθώς και
η αφαίρεση εξαρτηµάτων από τους πυλώνες στήριξης της εναέριας γραµµής
(Γραµµή Επαφής) είναι “άκρως επικίνδυνη για τη ζωή”.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:

1. Να αν εβαίν ετε στην  οροφή των  αµαξοστοιχιών . 
2. Να αγγίζετε τους στύλους ηλεκτροκίν ησης ή τις κατασκευές που

στηρίζουν  τους εν αέριους αγωγούς ηλεκτροκίν ησης (Γραµµή Επαφής).
3. Να πλησιάζετε από αµέλεια ή εκουσίως µε οποιαδήποτε τρόπο

ή µέσο τη Γραµµή Επαφής (π.χ. µεταφορά αν τικειµέν ων  µεγάλου
ύψους).

4. Να αγγίζετε τις σιδηροτροχιές, τους ιστούς φωτοσηµάτων  ή τις
άλλες µεταλλικές κατασκευές που βρίσκον ται επί της σιδηροδροµικής
γραµµής και στη γύρω από αυτή περιοχή (σε απόσταση 10 µέτρων  από
τη σιδηροδροµική γραµµή).

5. Να ρίπτετε σύρµατα, ράβδους ή άλλα αν τικείµεν α, ν ερό και άλλα
υγρά επί της γραµµής επαφής.

6. Να κυκλοφορείτε στις περιοχές εγκαταστάσεων  ηλεκτροκίν ησης
(υποσταθµοί, υπαίθριοι οικίσκοι, ερµάρια κλπ).

7. Να διέρχεστε από τις ισόπεδες διαβάσεις µε οχήµατα ή φορτία
επί των  οχηµάτων  ύψους µεγαλύτερου των  4,5µ. ή ύψους µεγαλύτερ-
ου του αν αγραφόµεν ου επί των  οδικών  πιν ακίδων  σηµάν σεως των
ειδικών  κατασκευών  περιορισµού του αν ωτάτου οδικού περιτυπώµα-
τος διελεύσεως (Θύρες Περιτυπώµατος).

8. Να πλησιάζετε στους θραυσµέν ους αγωγούς που έχουν  πέσει
στο έδαφος σε απόσταση µικρότερη των  10 µέτρων .

9. Να αφαιρείτε εξαρτήµατα ή αγωγούς από τις εγκαταστάσεις ηλεκ-
τροκίν ησης.

10. Να παίζουν  παιδιά στην  περιοχή των  εγκαταστάσεων  ηλεκτρ-
οκίν ησης και στη γύρω από την  ηλεκτροκιν ούµεν η γραµµή περιοχή.

11. Να ρίπτετε αν τικείµεν α, ν ερό ή άλλα υγρά στη γύρω από την
ηλεκτροκιν ούµεν η γραµµή περιοχή και στις εγκαταστάσεις της.

12. Να έρθετε σε επαφή µε κάθε µέσο, µε τις µεταλλικές κατασκευές
που φέρουν  αγωγούς για την  τροφοδοσία της Γραµµής Επαφής.

13. Να προκαλείτε από αµέλεια ή εκουσίως θραύση µον ωτήρων  ή
κόψιµο αγωγών  µε τη χρήση κυν ηγετικών  όπλων  ή µε άλλο τρόπο. 

14. Να διατηρείτε µόν ιµες ή προσωριν ές επιφαν ειακές σωλην ώσεις
άρδευσης διασταυρούµεν ος µε τις σιδηροδροµικές γραµµές. 
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Τ
ην πεποίθηση ότι ο ∆ήµος Φυλής µπορεί να γίνει
ένας πρότυπος τουριστικός προορισµός στην
Αττική, εξέφρασε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς,

κατά τον χαιρετισµό του, την Παρασκευή 8 ∆εκεµβρίου,
στα εγκαίνια της Greek Tourism Expo, της µεγαλύτερης
τουριστικής έκθεσης στην Αττική και µίας από τις
µεγαλύτερες στην χώρα µας.

Η Φυλή βρίσκεται µόλις 11 χλµ. από την Αθήνα, έχει να
επιδείξει σηµαντική ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά
και µαζί µε τα εκπληκτικής οµορφιάς φυσικά τοπία και τη
γαστρονοµία της, είναι ένας χώρος ιδανικός για τουρι-
σµό, ήταν το µήνυµα που έστειλε ο ∆ήµαρχος Χρήστος
Παππούς στους εκθέτες και τους επισκέπτες της έκθεσης.

Ιδιαίτερη µνεία στη συµµετοχή του ∆ήµου Φυλής στην
έκθεση, «ενός ∆ήµου που κάνει στροφή στον τουρισµό,
όντας 11 χιλιόµετρα µακριά από το κέντρο της Αθήνας», 

έκανε και ο διοργανωτής της Greek Tourism Expo, Χρι-
στόφορος Παπαδιώτης.

Την έκθεση εγκαινίασε ο πρόεδρος του Ελληνικού
Οργανισµού Τουρισµού (ΕΟΤ), Χαράλαµπος Καρίµαλης,
εκπροσωπώντας την Υπουργό Πολιτισµού Έλενα Κου-
ντουρά. 

Ο Χρήστος Παππούς είχε την ευκαιρία να συνοµιλήσει
µε τον κ. Καρίµαλη και να επισηµάνει τη σπουδαιότητα
της ανάδειξης της Φυλής µέσα από τον σχεδιασµό του
Υπουργείου και του ΕΟΤ. 

«Ελπίζω ότι από εσάς θα ξεκινήσει ο ∆ήµος Φυλής να
γίνει ένας πρότυπος τουριστικός προορισµός» τόνισε ο
∆ήµαρχος, προσφέροντας στον κ. Καρίµαλη έντυπο και
ηλεκτρονικό (DVD) υλικό µε την προβολή της Φυλής.

Ο ∆ήµος Φυλής συµµετέχει µε δικό του εκθεσιακό
περίπτερο στην Greek Tourism Expo, που φιλοξενεί 250 

εκθέτες, µεταξύ των οποίων ελληνικά τουριστικά γραφ-
εία, ξένους τουριστικούς πρακτόρους και αεροπορικές
εταιρείες. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την πρώτη ηµέρα λειτουργίας
της, την Παρασκευή 8 ∆εκεµβρίου, την έκθεση επισκέφ-
θηκαν περισσότεροι από 2.000 επισκέπτες, ενώ πραγµα-
τοποιήθηκαν πάνω από 2.600 Β2Β συναντήσεις (επαγγε-
λµατικές συναντήσεις) µε τους 150 Hosted Buyers από
40 και πλέον χώρες του κόσµου.

Στο περίπτερό του ο ∆ήµος Φυλής προβάλει, µε βιντεο-
ταινίες και έντυπα, το φυσικό περιβάλλον, την παράδοση,
την ιστορία του και τα σηµεία τουριστικού και γαστριµαρ-
γικού ενδιαφέροντος, προσδοκώντας να προσελκύσει το
ενδιαφέρον των επαγγελµατιών της ελληνικής και διεθ-
νούς τουριστικής αγοράς που αναζητούν σηµεία τουριστι-
κού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη Αττική για να παρα-
τείνουν την παραµονή των τουριστών στην Αθήνα. 

Η
Αισχύλεια ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
του ∆ήµου Ελευσίνας, σας προσ-
καλεί στην Παρουσίαση του βιβ-

λίου  «Το Ασυναίσθηµα», την ∆ευτέρα, 18
∆εκεµβρίου 2017 στις 18:00 το απόγευµα.

To παραµύθι «Το Ασυναίσθηµα» αφη-
γείται µε όχηµα τα συναισθήµατα το ταξίδι
του ήρωα, του κεφαλαίου Άλφα, που ύστε-
ρα από ένα απροσδόκητο γεγονός ξεκινά
µία περιπέτεια γεµάτη διακυµάνσεις στο
τέλος της οποίας ανακαλύπτει ξανά τον
εαυτό του, αλλιώς. 

Στην ουσία, το τέλος του προορισµού του
είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού µε έναν
εαυτό που τον γνωρίζει περισσότερο και
καλύτερα από αυτόν που είχε πριν µπει
στη µεγάλη αυτή περιπέτεια. Κατά τη διάρ-
κεια αυτού του ταξιδιού καίριο ρόλο, ρόλο
µαγικού βοηθού αλλά και αθέατου συνο-
δοιπόρου, διαδραµατίζουν διάφορα γράµ-
µατα που αναδύονται µέσα από τη λέξη του
ίδιου του τίτλου. 

Παιδαγωγικά, το κείµενο αυτό σχετίζεται
µε το θέµα της καλλιέργειας της συναισθ-
ηµατικής νοηµοσύνης. 

Απευθύνεται, εκτός από τους λάτρεις του
παραµυθιού κάθε ηλικίας, και σε επαγγε-
λµατίες που εκπονούν προγράµµατα πολι

τισµού και αγωγής υγείας. ∆εδοµένου του
αµβλυµµένου ενδιαφέροντος της σύγχρον-
ης εκπαίδευσης για συγκινησιακή αγωγή
των παιδιών το εν λόγω βιβλίο µπορεί να
συµβάλει µε κατάλληλες φιλαναγνωστικές,
βιωµατικές δράσεις στην κατανόηση της
αναγκαιότητας να αναγνωρίζουµε, να ονο-
µατίζουµε, να εκφράζουµε και να µοιραζό-
µαστε τα συναισθήµατά µας καθώς και να
τα αξιοποιούµε ως τρόπους ερµηνείας της
συµπεριφοράς µας και γνωριµίας µε το
βαθύτερο εαυτό µας. 

Tο βιβλίο έχει λάβει έπαινο από την
Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.

Η συγγραφέας είναι εκπαιδευτικός της
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ασχολείται µε
το θέατρο στην εκπαίδευση και εκπονεί τη
διδακτορική της διατριβή στην Παιδαγωγι-
κή του Θεάτρου 

ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΣΣεε  εεξξέέλλιιξξηη  ττοο  ππλλάάννοο  γγιιαα  ττηηνν  ττοουυρριισσττιικκήή  ππρροοββοολλήή  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς

Αισχύλεια ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του ∆ήµου Ελευσίνας

Παρουσίαση του βιβλίου «Το Ασυναίσθηµα»,
την ∆ευτέρα 18 ∆εκεµβρίου στις 18:00 
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ                                                                      
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Ελευσίνα, 06/12/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Προς όλους τους συνταξιούχους Ελευσίνας -  
Μάνδρας -  Μαγούλας

Συνάδελφοι , συναδέλφισες,
1. Στις 14 ∆εκέµβρη συµµετέχουµε στην πανελλαδική

απεργιακή συγκέντρωση ώρα 10.30 το πρωί στην πλα-
τεία  Λαού στην Άνω Ελευσίνα .

Εργαζόµενοι και συνταξιούχοι δίνουµε απάντηση στην
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝ.ΕΛ 

και στους άλλους βαστάζους του κεφαλαίου όπως η
Ν∆ , που έχουν βάλει στόχο τους το ιερότερο των δικαι-
ωµάτων των εργαζοµένων –το δικαίωµα στην απεργία.

Θέλουν να επιβάλλουν  σιγή ιχθύος στους τόπους
δουλειάς και γι αυτό παίρνουν τα εύσηµα του ΣΕΒ , της
Ε.Ε του ∆ΝΤ , όλων των εκπροσώπων του µεγάλου κεφ-
αλαίου.

2.Στις 15 ∆εκέµβρη παίρνουµε µέρος στην πανελλαδι-
κή κινητοποίηση όλων των συνταξιούχων στο Σύνταγµα
ώρα 5.00 το απόγευµα.

Στις 4.00 η ώρα θα αναχωρήσει πούλµαν από το
∆ηµοτικό πάρκινγκ Ελευσίνας.

Φτάνει πια ο εµπαιγµός.
Μας παίρνουν το καρβέλι το ψωµί από το τραπέζι και

µας κοροϊδεύουν µε κάποια ψίχουλα.

∆εν κάνουµε βήµα πίσω από τις διεκδικήσεις µας .
Να αποδοθούν στο ακέραιο οι συντάξεις µας που τις

έχουν πετσοκόψει .
Να δοθούν άµεσα το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα.
Να σταµατήσουν οι περικοπές στις παροχές υγείας .
Να λειτουργήσουν το νοσοκοµείο και οι µονάδες

υγείας της περιοχής  πλήρως στελεχωµένες µε το ιατρ-
ικό και άλλο προσωπικό που είναι απαραίτητο.

Να λειτουργήσει κέντρο υγείας στην Μάνδρα

ΕΝΤΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆. ΓΚΑΤΖΗΣ

Με λαµπρότητα εορτάστηκε
η µνήµη του Αγίου 

Νικολάου στη Νέα Πέραµο.

Αρχικά τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον ιερό ενοριακό ναό του
Αγίου Γεωργίου και µε το πέρας της Λειτουργίας ξεκίνησε η λιτα-
νευτική ποµπή προς το λιµάνι της πόλεως.

Στο λιµάνι τελέστηκε αρτοκλασία και ευλογήθηκαν τα πλοία και
τα δίκτυα των αλιέων. Τη δε εικόνα του Αγίου Νικολάου έφεραν
ανά χείρας µέλη του συλλόγου αλιέων και οστρακαλιέων της
Νέας Περάµου.

Επισκέψεις σε παιδικούς σταθµούς του
∆ήµου Χαϊδαρίου πραγµατοποίησε η
∆ηµοτική Αρχή την Τετάρτη 6 και την Πέµ-

πτη 7 ∆εκεµβρίου 2017, µε τον ∆ήµαρχο Χαϊδα-
ρίου, Μιχάλη Σελέκο, και τον Αντιδήµαρχο Κοινω-
νικής Μέριµνας και Αλληλεγγύης, Ναουάφ ∆αο-
υάχερ, να επισκέπτονται όλους τους Παιδικούς
Σταθµούς.

Την ∆ηµοτική Αρχή υποδέχθηκαν οι ∆ιευθυ-
ντές και το προσωπικό των Παιδικών Σταθµών.
Μετά την καθιερωµένη ανταλλαγή ευχών ενόψει
Χριστουγέννων, οι εργαζόµενοι και τα παιδιά
παρέλαβαν αναµνηστικά δώρα, ενώ ο ∆ήµαρχος
ενηµερώθηκε από το προσωπικό για τα προγράµ-
µατα και τις δραστηριότητες που πραγµατοποι-
ούνται στους συγκεκριµένους χώρους. 

Χαρακτηριστική εικόνα των επισκέψεων οι στιγ-
µές που τα παιδιά τραγούδησαν, υπό την καθο-
δήγηση των δασκάλων τους, δηµιουργώντας ένα
ιδιαίτερο και ζεστό κλίµα. 

Η ∆ηµοτική Αρχή Χαϊδαρίου εύχεται στα παιδιά,
τους γονείς και τους δασκάλους χρονιά πολλά,
υγεία σε όλους και µε το καλό ο νέος χρόνος!

∆ΩΡΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΜΟΙΡΑΣΕ Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
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Σε δηµόσια διαβούλευση έθεσε το σχέδιο Κανο-
νισµού Λειτουργίας των Κοιµητηρίων του ∆ήµου
Φυλής ο Αναπλ. ∆ήµαρχος Γιώργος Κρητικός. Το
σχέδιο έχει αναρτηθεί στην ισοσελίδα του ∆ήµου,
στον ηλεκτρονικό σύνδεσµο:
https://goo.gl/XbVeoU

Ο Αναπλ. ∆ήµαρχος καλεί τους συµπολίτες που
θέλουν να εκφράσουν απόψεις και προτάσεις να
τις στείλουν στο email:  gkrhtikos@gmail.com
µέχρι και την Κυριακή, 17 ∆εκεµβρίου 2017.

«Με το νέο Κανονισµό Λειτουργίας των ∆ηµο-
τικών Κοιµητηρίων ο ∆ήµος θα προσφέρει τις προ-
σήκουσες υπηρεσίες σε ένα τοµέα εξαιρετικά
ευαίσθητο. 

Ταυτόχρονα θα διασφαλίσει την καλαισθησία,
την ευταξία και την ορθή διαχείριση των χώρων,
ώστε να µπορούν, ανά πάσα στιγµή, να καλύψουν
τις κοινωνικές ανάγκες», τόνισε αναφερόµενος
στη σκοπιµότητα του Κανονισµού Λειτουργίας των
Κοιµητηρίων ο Γιώργος Κρητικός.   

Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.ΑΝ.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
∆ιεύθυνση: Παγκάλου

και Κίµωνος έναντι Αγίου-
Γεωργίου, Αίθουσα 1ο
Όροφο (Κτίριο ΠΑΚΠΠΑ)

∆ευτέρα 08:30-11:30
Τετάρτη 08:30-11:30 
Πέµπτη  08:30-11:30

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
∆ιεύθυνση: Αίθουσα Γυµναστηρίου ∆ηµοτικής

Ενότητας Μαγούλας(Λεωνίδα Στάµου Μαγούλα)
Τρίτη 08:30-10:30
Παρασκευή 08:30-10:30

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Τµήµατα  Πρωινά 
∆ιεύθυνση: ∆ηµοτικό Στάδιο(Πρόσβαση από την

Κεντρική Είσοδο του Σταδίου)
∆ευτέρα 08:30-13:30
Τρίτη 08:30-12:30
Τετάρτη 08:30-12:30
Πέµπτη 08:30-12:30
Παρασκευή 08:30-12:30

Τµήµατα Απογευµατινά 
∆ιεύθυνση: ∆ηµοτικό Στάδιο(Πρόσβαση από την

Κεντρική Είσοδο του Σταδίου)
∆ευτέρα 18:00-20:00
Τετάρτη 19:00-21:00
Παρασκευή 18:00-20:00

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

∆ιεύθυνση: Αίθουσα Γυµναστηρίου ∆ηµοτικής
Ενότητας Μαγούλας(Λεωνίδα Στάµου Μαγούλα)

Τρίτη 18:00-20:00
Πέµπτη 18:00-20:00

Για το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Ο Πρόεδρος

Αγριµάκης Κ. Βασίλης

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΟΟΣΣ::  Που πρέπει να απευθύνονται οι δηµότες   
και σύλλογοι για τη δενδροφύτευση 

Σ
τα πλαίσια των  εκτεταµέν ων  δεν δροφυτεύσεων  (πριν  και µετά τις γιορτές των  Χριστουγέν ν ων )   που θα
πραγµατοποιήσει ο δήµος µας σε χ ώρους πρασίν ου και λοιπούς δηµόσιους χ ώρους καλούµε φορείς (σύλλο-
γοι, σχ ολεία) ή µεµον ωµέν ους εθελον τές που επιθυµούν  ν α συµµετάσχ ουν  στην  διαδικασία.

Επίσης όσοι δηµότες επιθυµούν  την  φύτευση των  πεζοδροµίων  µπροστά από τις οικίες τους ν α εν ηµερώσουν
το αρµόδιο τµήµα πρασίν ου.
Οι εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α καλούν  για περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω τηλέφων α:   Για την  δηµο-
τική εν ότητα Ελευσίν ας 2105541359, 2105543506
Για την  δηµοτική εν ότητα Μαγούλας  2132140409

Οι ηµεροµην ίες και οι χ ώροι που θα πραγµατοποιούν ται οι δεν δροφυτεύσεις θα αν ακοιν ών ον ται λίγες µέρες
ν ωρίτερα από την  κάθε δράση.

Σε δηµόσια διαβούλευση για τον Κανονισµό λειτουργίας των 
Κοιµητηρίων καλεί τους δηµότες Φυλής ο Γιώργος Κρητικός
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Η
γιορτή, που πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της
Παρασκευής 8 ∆εκεµβρίου, αποτέλεσε πραγ-
µατικό υπερθέαµα, στηρίχ θηκε στα παιδιά των

τµηµάτων  του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργαν ισµού,
µε φόν το το χ ριστουγεν ν ιάτικο σκην ικό της καταστό-
λιστης Πλατείας Άν ω Λιοσίων  και το εορταστικά φωτι-
σµέν ο ∆ηµαρχ είο. 

Το βασικό µέρος της εκδήλωσης αποτέλεσαν  δύο
χ ριστουγεν ν ιάτικα παραµύθια:

-Το πρώτο, δηλαδή το πασίγν ωστο «το κοριτσάκι µε
τα σπίρτα» παρουσίασαν  τα παιδιά του Χοροθεάτρου
ΑΜΥΝΑ σε διδασκαλία Βίν ας Ασίκη και Ορέστη
∆ηµητρίου.

-Το δεύτερο βασίστηκε στη χ ριστουγεν ν ιάτικη ιστο-
ρία «Η αγέλαστη Πολιτεία και οι Καλικάν τζαροι» των
αδελφών  Κατσιµίχ α, όπου σε µια αγέλαστη και σκυθρ-
ωπή πόλη φτάν ουν  τα καλικατζαράκια και αλλάζουν
εν τελώς το σκην ικό. Τη διασκευή και τη σκην οθεσία
έκαν ε η Στέλλα Νικολοθαν άση και τις χ ορογραφίες η
Σοφία Σερέπα και Αλεξάν δρα Κον τοθαν άση

Πήραν  µέρος όλα τα τµήµατα του Πολιτιστικού Οργα-

ν ισµού και συγκεκριµέν α
η Θεατρική Οµάδα,   τα
τµήµατα εν όργαν ης
Γυµν αστικής, παραδο-
σιακών  χ ορών , ζωγραφι-
κής, χ ειροτεχ ν ίας, µπάσ-
κετ και γεν ικής γυµν αστικής υπό την  καθοδήγηση των
υπευθύν ων  Βασίλη Γεωργόπουλου, Σταυρούλας Κον -
τοράβδη, Γιώργου Συκαρά, Παν τελή Παρασκευόπου-
λου και Κατερίν ας Παππού.

Η καλοστηµέν η παράσταση καταχ ειροκροτήθηκε
από τον  κόσµο, εν ώ τα εύσηµα στους πρωταγων ιστές
της βραδιάς, δηλαδή στα παιδιά, απέν ειµε και ο ∆ήµα-
ρχ ος Χρήστος Παππούς µε τη φράση «υποκλίν οµαι
µπροστά σας». 

Ο ∆ήµαρχ ος δεν  παρέλειψε ν α ευχ αριστήσει, στα
πρόσωπα του Προέδρου του Πολιτιστικού και Αθλητι-
κού Οργαν ισµού Γιώργου Μαυροειδή και του Αν απλ.
∆ηµάρχ ου 

Μαρίν ου Σαρλά, την  οµαδική δουλειά που πρόσφερ-
αν  όλοι οι εργαζόµεν οι του ∆ήµου και οι 

αρµόδιοι πολιτικοί τους προϊστάµεν οι. Παρόν τα
στην  χ ριστουγεν ν ιάτικη εκδήλωση τα περισσότερα
από τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου χ ειροκρότ-
ησαν  τα παιδιά και αν τάλλαξαν  ευχ ές µε τον  κόσµο.
Η εκδήλωση έκλεισε µε συν αυλία από το κουαρτέτο
Fortissimo.

Το άν αµµα του Χριστουγεν ν ιάτικου ∆έν τρου σηµα-
τοδότησε την  επίσηµη έν αρξη των  εορταστικών
εκδηλώσεων  στο ∆ήµο Φυλής, µε προγραµµατισµέν α
εορταστικά προγράµµατα στις δηµοτικές εν ότητες Άν ω
Λιοσίων , Ζεφυρίου και Φυλής. 

Στόχ ος των  εκδηλώσεων  είν αι ν α δηµιουργήσουν
εορταστικό κλίµα και ν α στηρίξουν  τη ν τόπια αγορά,
κρατών τας το αγοραστικό κοιν ό στο ∆ήµο Φυλής για τα
καθιερωµέν α χ ριστουγεν ν ιάτικα ψών ια. 

ΠΠααρρααµµυυθθέέννιιαα  ααττµµόόσσφφααιιρραα
στο άναµµα του Χριστουγεννιάτικου 

∆έντρου στο ∆ήµο Φυλής.
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ΜΜεεγγάάλληη  ααννττααππόόκκρριισσηη  σσττηηνν  ΑΑιιµµοοδδοοσσίίαα  
που διοργάνωσε το Παράρτηµα Αχαρνών και

Φυλής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας 

ΜΜε µεγάλη ανταπόκριση και συµµετοχή
ολοκληρώθηκε η Αιµοδοσία που διοργά-
νωσε το Παράρτηµα Αχαρνών και Φυλής

της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας την Κυρ-
ιακή 3 ∆εκεµβρίου 2017.

Ο Πρόεδρος κ .Παν αγιώτης Καζαν άς και το ∆.Σ του
Παραρτήµατος ευχ αριστούν  θερµά τα µέλη και τους

φίλους που προσήλθαν  στην  Αιµοδοσία για ν α
συµβάλλουν  στην  εν ίσχ υση της Τράπεζας Αίµατος και
της Τράπεζας ∆οτών  Μυελού των  Οστών .

Επίσης ευχ αριστούν  το κλιµάκιο ιατρών  και
ν οσηλευτών  του Κων σταν τοπούλειου Γεν ικού Νοσο-
κοµείου Νέας Ιων ίας που συµµετείχ ε στην  αιµοληψία
καθώς και τον  Ορειβατικό Σύλλογο Αχ αρν ών  για την
παραχ ώρηση της αίθουσας.

Οι 2 στους 3 Έλληνες
καθυστερούν να πληρώσουν

τις υποχρεώσεις τους

Π
ρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που
συν αν τάται µεταξύ 24 ευρωπαϊκών  χ ωρών ,
σύµφων α µε τη σχ ετική έκθεση για τις καθυ-

στερήσεις πληρωµών  από φυσικά πρόσωπα, από
καταν αλωτές, που διεν ήργησε φέτος η Intrum.

Βάσει των  στοιχ είων  της έρευν ας, περισσότεροι από
1 στους 2 Έλλην ες δε θεωρούν  ότι η οικον οµική τους
κατάσταση βελτιών εται, εν ώ οι 4 στους 5 διαφων ούν
µε την  άποψη ότι η οικον οµία της χ ώρας βελτιών εται. 

Και τα 2 αυτά στατιστικά στοιχ εία είν αι τα υψηλότερα
στη σχ ετική έρευν α που περιλαµβάν ει 25 ευρωπαϊκές
χ ώρες.

Επίσης, οι 3 στους 4 αισθάν ον ται αβεβαιότητα για το
αν  θα µπορέσουν  ν α κερδίσουν  αρκετό εισόδηµα
ώστε ν α ζουν  χ ωρίς πρόβληµα.

Το µεγαλύτερο ποσοστό παρατηρήθηκε για την  Ελλά-
δα και στο κατά πόσο οι γον είς πιστεύουν  ότι τα παι-
διά τους θα είν αι σε χ ειρότερη οικον οµική κατάσταση
από αυτή στην  οποία βρίσκον ται τώρα, µε το 43% ν α
απαν τά καταφατικά.

Αν τίστοιχ α, µόλις το 22% των  παιδιών  θεωρούν  ότι
η οικον οµική τους κατάσταση θα είν αι καλύτερη από
εκείν η των  γον ιών  τους.

Το 32% των  καταν αλωτών  στην  Ελλάδα θεωρεί ότι
είν αι επιτρεπτό ν α προβαίν ει καν είς σε αγορές αγαθών
µε πίστωση ή µε δαν εικά χ ρήµατα, εν ώ το 56%
πιστεύει ότι υπάρχ ει µεγάλος κίν δυν ος ν α µην  πληρ-
ωθεί από πελάτες.

Το 31% δηλών ει ότι σκέφτεται ν α µεταν αστεύσει σε
άλλη χ ώρα λόγω της οικον οµικής κατάστασης, µε το
17% εξ αυτών  ν α επιλέγει τη Γερµαν ία, το 11% την
Αυστραλία, το 9% τη Μ. Βρεταν ία και επίσης 9% τις
ΗΠΑ.
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Ε
υν οϊκότερες ρυθµίσεις, περισσότερες
δόσεις και µικρότερα πρόστιµα φέρν ει
για τους ιδιοκτήτες αυθαίρετων  κτισµά-

των , ο πέµπτος, κατά σειράν , ν όµος που
τέθηκε πρόσφατα σε ισχ ύ.

Παράγον τες της αγοράς και αρµόδιοι φορείς
αν αφέρουν  πως έχ ει αρχ ίσει ν α υπάρχ ει κιν -
ητικότητα, καθώς οι πολίτες σχ εδιάζουν  ν α
εκµεταλλευτούν  τις διατάξεις και ν α εν ταχ θούν
στις κατηγορίες που θα τους αποφέρουν  το
λιγότερο δυν ατό κόστος.

Οπως εξηγούν  υψηλόβαθµα στελέχ η του
υπουργείου Περιβάλλον τος και Εν έργειας στον
Ελεύθερο Τύπο, αν αφορικά µε τις ν έες
δηλώσεις -δηλαδή για τα καιν ούργια αυθαίρετα-
από τις 5 Νοεµβρίου που άν οιξε η σχ ετική
εφαρµογή του Τεχ ν ικού Επιµελητηρίου Ελλά-
δας έχ ουν  υποβληθεί περισσότερες από
55.000 αιτήσεις.

Παράγον τες της αγοράς εκτιµούν  πως
περίπου 450.000 ιδιοκτήτες αυθαιρέτων  θα
κάν ουν  χ ρήση της «µεταφοράς» από τον
προηγούµεν ο ν όµο στον  ισχ ύον τα. Πρόκειται
δηλαδή για αυθαιρετούχ ους, των  οποίων  οι
δηλώσεις βρίσκον ται σε «αρχ ική υποβολή» και
«υπαγωγή» και δεν  έχ ουν  εξοφλήσει το
κόστος τακτοποίησης. Η µερίδα των  συγκεκρ-
ιµέν ων  πολιτών , αν  πράγµατι προβεί στη
συγκεκριµέν η διαδικασία, θα έχ ει τη δυν ατότ-
ητα ν α επωφεληθεί από έν α συν δυασµό
εκπτώσεων .

Ειδικότερα, θα µπορούν  ν α πάρουν  την
επιπλέον  έκπτωση 20% που ισχ ύει µέχ ρι και
τον  Απρίλιο, τον  επαν υπολογισµό των  προ-
στίµων  µε τις µειωµέν ες τιµές ζών ης, την
αύξηση των  δόσεων  σε έως 100 και για όσους
τα αυθαίρετα κτίσµατά τους έχ ουν  κατασκευα-
στεί µεταξύ 1983-1993 θα έχ ουν  επιπλέον
µείωση του προστίµου κατά 20%, εν ώ στις 

περιπτώσεις που χ ρειάζεται στατική µελέτη,
αυτή εµµέσως επιδοτείται, αφού το ν έο πρό-
στιµο έχ ει πρόσθετη µείωση 10%. Να σηµει-
ωθεί πως η µεταφορά µπορεί ν α γίν ει από τις
13 ∆εκεµβρίου και µετά, όπου και θα αν οίξει το
σύστηµα.

Το ύψος των προστίµων
Το πότε έγιν ε η αυθαιρεσία καθορίζει και το

ύψος του πέν αλτι
Α) 250 ευρώ για την  αυθαίρετη

κατασκευή/χ ρήση µέχ ρι 100 τ.µ.
Β) 500 ευρώ για κτήριο/χ ρήση άν ω των  100

τ.µ και µέχ ρι 500 τ.µ.
Γ) 1.000 ευρώ για κτήριο/χ ρήση άν ω των

500 τ.µ και µέχ ρι 2000 τ.µ.
∆) 4.000 ευρώ για κτήριο/χ ρήση άν ω των

2.000 τ.µ και µέχ ρι 5.000 τ.µ.
Ε) 10.000 ευρώ για κτήριο/χ ρήση άν ω των

5.000 τ.µ.

Για αυθαίρετες κατασκευές από 1.1.1983 έως
31.12.1992 πληρών εται το 60% του προστίµου
από 80% που ήταν  στον  παλιό ν όµο

Για αυθαίρετες κατασκευές από 1.1.1993 έως
31.12.2003 πληρών εται το 80% του προστίµου

Για αυθαίρετες κατασκευές από 1.1.2004 έως
28.7.2011 πληρών εται το 100% του προστίµου

Το πρόστιµο αυξάνεται
Α) Κατά 10%, αν  η αυθαίρετη κατασκευή ή

χ ρήση υπαχ θεί από τις 9.10.2018 έως τις
8.2.2019

Β) Κατά 20%, αν  η αυθαίρετη κατασκευή ή
χ ρήση υπαχ θεί µετά τις 9.2.2019

Γ) Κατά 10%, αν  η αυθαίρετη κατασκευή ή
χ ρήση βρίσκεται σε περιοχ ές προστασίας για
τις οποίες έχ ουν  εκδοθεί και ισχύουν  Προεδρ-
ικά ∆ιατάγµατα καθορισµού όρων  δόµησης.

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Αυθαίρετα: Τα πρόστιµα του νέου 
νόµου για νοµιµοποίηση
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Η συνέχεια από τη σελ. 3

- µε την εξόφληση ληξιπρόθεσµων και
τρεχουσών οφειλών που αφορούν την
συντήρηση των οχηµάτων καθαριότητας.

Σύµφων α µε την  εισήγηση του
∆ηµάρχου Αχαρν ών  κ. Γιάν ν η Κασσα-
βού και µε απόλυτη κοιν ων ική ευαισθη-
σία, οι µειωµέν ες χρεώσεις δηµοτικών
τελών  για τις ευπαθείς οµάδες πληθυ-
σµού του ∆ήµου Αχαρν ών  και τα ν οικοκυριά
που δοκιµάζον ται από την  οικον οµική κρίση
έχει ως εξής: 

1. Μηδεν ικά τέλη για απόρους µε φορολογ-
ητέο εισόδηµα έως 6.000 ευρώ

2. Μηδεν ικά τέλη για ΑµΕΑ µε ποσοστό
αν απηρίας άν ω του 67% και φορολογητέο
εισόδηµα έως 10.000 ευρώ. 

3. Μηδεν ικά τέλη για πολύτεκν ους µε φορο-
λογητέο εισόδηµα έως 20.000 € και κύρια

κατοικία έως 100 τ.µ. 

4. Έκπτωση στα τέλη 50%, για
πολύτεκν ους µε φορολογητέο εισόδ-
ηµα άν ω των  20.000 € και κύρια
κατοικία έως 100 τ.µ.

5. Έκπτωση στα τέλη 50%, για
τρίτεκν ους µε φορολογητέο εισόδηµα
άν ω των  10.000 € και κύρια κατοικία
έως 100 τ.µ.

6. Μηδεν ικά τέλη για ν οικοκυριά που και οι
δύο σύζυγοι είν αι µακροχρόν ια άν εργοι. 

7. Έκπτωση στα τέλη 50% για µον ογον εϊκές
οικογέν ειες µε φορολογητέο εισόδηµα έως
10.000 ευρώ.

TTeelleeggrraapphh  γγιιαα  ΜΜόόρριιαα::  
ΤΤοο  ββρρώώµµιικκοο  µµιικκρρόό  
µµυυσσττιικκόό  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς

Στο ελληνικό νησί της 
Λέσβου φιλοξενούνται 

7.000 ανθρωποι 

Το βρώµικο µικρό µυστικό της Ευρώπης
βρίσκεται σε µια περιοχή γεµάτη µε ελαιό-
δεντρα, περιτριγυρισµένο από συρ-

µατόσχοινα και σε χώρους µε πολλά σκουπίδια.
Ετσι περιγράφει το κέντρο προσφύγων στη
Μόρια η εφηµερίδα Telegraph
Στο ελληνικό νησί της Λέσβου φιλοξενούνται
7.000 ανθρωποι από περισσότερα από δώδεκα
έθνη, οι οποίοι στοιµάζονται σε ένα χώρο που
προοριζόταν να φιλοξενήσει µόλις 2.000
κατοίκους.
Τώρα, δύο χρόνια µετά την είσοδο ενός εκατοµµυρίου µεταναστών και προ-
σφύγων στην Ευρώπη , οι συνθήκες διαβίωσης καθίστανται ακόµα πιο απα-
ράδεκτες, καθώς φτάνει ένα νέο κύµα προσφύγων και µεταναστών στα
ελληνικά νησιά.
Πολλοί από αυτούς είναι συριακές και ιρακινές οικογένειες που κατάφεραν να
ξεφύγουν από τη Raqqa και το Mosul µετά την απελευθέρωση των πόλεων
από το Isil.
Το κένρο στη Mόρια είναι επισήµως κλειστό για τους δηµοσιογράφους, αλλά

η Telegraph µπόρεσε να µπεί και να ανακαλύψει ποιες είναι οι συνθήκες
διαβίωσης στο εσωτερικό του, σηµειώνεται στο δηµοσίευµα.

Η άνοδος στις αφίξεις από τον Σεπτέµβριο, υπήρξε διπλάσια από τον Αύγου-
στο.
Ακολούθησαν αλλα 2.300 άτοµα τον Οκτώβριο και 2.000 τον Νοέµβριο.

Περισσότερο από το 60 τοις εκατό των αφίξεων 
Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα της Telegraph περίπου 3.000 άνθρωποι, ανάµε-
σα τους έγκυες, νεογέννητα, παιδιά κοιµούνται σε σκηνές, µε πιθανό να
µείνουν όλο το χειµώνα.
Ο χώρος είναι γεµάτος  µε άδεια δοχεία φαγητού, χρησιµοποιηµένες παιδικές
πάνες, πλαστικά µπουκάλια και κόκαλα από κοτόπουλα.
Πολλές γυναίκες, ζητούν πάνες για ενήλικες καθώς φοβούνται να πάνε στην
τουαλέτα το βράδυ. «Έχω βρεθεί σε κέντρα στη Μέση Ανατολή και την Ασία
και δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είµαστε στην Ευρώπη και αυτό είναι απαράδεκ-
το» λέει εκπρόσωπος της Oxfam.
Το νησί έχει γίνει ένα τεράστιο κέντρο κράτησης. Ένας ασθενής πρόσφατα
µου είπε ότι "η Μόρια είναι µικρή φυλακή, το νησί είναι µια µεγάλη φυλακή". Η
κατάσταση επιδεινώνεται ταχύτατα, δηλώνει η Άρια ∆ανίκα, συντονίστρια των
Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΟΟ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ
Υποχρεωτικά όλες οι άδειες έως το τέλος του έτους
- Με προσαυξήσεις η αποζηµίωση αδείας
Έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2017 θα πρέπει να έχουν πάρει όλες τις άδει-

ες τους οι εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα. Εφόσον δεν γίνει αυτό θα πρέ-
πει να καταβληθεί µε προσαύξηση η αποζηµίωση αδείας από τους εργοδό-
τες τους

H ΓΣΕΕ µέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζοµένων & Ανέργων της
Συνοµοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α.) ενηµερώνει τους εργαζόµενους του ιδιωτικού
τοµέα σχετικά µε τη χορήγησης άδειας του τρέχοντος έτους 2017

Ολόκληρη η οφειλόµενη ετήσια άδεια ανάπαυσης και το επίδοµα αδείας
πρέπει να χορηγηθούν έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2017. Ενδεχόµενη
συµφωνία για µη χορήγηση της ετήσιας άδειας είναι άκυρη.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης αρνείται να χορηγήσει την ετήσια άδεια ανά-
παυσης που ζήτησε ο εργαζόµενος, τότε οφείλει την πληρωµή της σε χρήµα
µε προσαύξηση 100%.



12-θριάσιο ∆ευτέρα 11 ∆εκεµβρίου 2017 

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ

700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΤΟ ΤΗΛ. 6972728300

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
((ΠΠΕΕΥΥΚΚΟΟ--ΕΕΛΛΙΙΑΑ))  

ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος
(160τµ) στο κέντρο του Ασπροπύργου 

(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου). 
∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη θέρµανση, 
µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αττική Οδό:
ΑΑυυττοοκκίίννηηττοο  ππρροοσσέέκκρροουυσσεε  σσεε  ττοοίίχχοο

--  ΣΣκκοοττώώθθηηκκεε  ηη  οοδδηηγγόόςς

Τραγικό ήταν  το αποτέλεσµα πρόσκρουσης εν ός ΙΧ αυτοκιν ήτου στον  τοίχ ο σήρ-
αγγας της Αττικής Οδού. Όπως αν αφέρει το ant1news, µία γυν αίκα έχ ασε τη ζωή της,
λίγα λεπτά πριν  από τις 10 το πρωί του Σαββάτου, στο τµήµα της Αττικής Οδού
στον  Υµηττό, όταν  το αυτοκίν ητο που οδηγούσε έπεσε πάν ω στον  τοίχ ο, ακριβώς
στο σηµείο που ξεκιν ά η σήραγγα.

Το δυστύχ ηµα συν έβη στην  διακλάδωση της Αττικής Οδού προς Μαρκόπουλο και
Ελευσίν α. 

Σύµφων α µε µαρτυρίες άλλων  οδηγών , η γυν αίκα προφαν ώς έκαν ε λάθος στην
διαδροµή που ήθελε ν α ακολουθήσει. 

Προσπάθησε τελευταία στιγµή ν α αλλάξει λωρίδα, για ν α κατευθυν θεί προς την
άλλη διαδροµή, έκοψε απότοµα το τιµόν ι, καθώς δεν  είχ ε µπροστά της πολύ χ ώρο, 

όµως, χ ωρίς ν α το αν τιληφθεί καν , έπεσε σε άλλο αυτοκίν ητο που εκιν είτο στην  

λωρίδα που ήθελε ν α πάει, µε αποτέλεσµα το ΙΧ που οδηγούσε η άτυχ η γυν αίκα
ν α εκτραπεί της πορείας του και ν α προσκρούσει µε δύν αµη στον  τοίχ ο της σήρ-
αγγας.

Άλλοι οδηγοί σταµάτησαν  αµέσως και προσπάθησαν  ν α της προσφέρουν  τις
πρώτες βοήθειες... Κλήθηκε και ασθεν οφόρο, όµως ήταν  ήδη αργά για την  άτυχ η
οδηγό, η οποία, σύµφων α µε την  Τροχ αία, ήταν  24 ετών ...

Πρόσκληση για την ενεργειακή
αναβάθµιση κατοικιών 
από την Περιφέρεια Αττικής

Π
ρόσκληση προς το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανά-
πτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραµµα «Αττική» 2014-2020 µε τίτλο «Ενεργειακή αναβά-

θµιση κατοικιών» απευθύνει η Περιφέρεια Αττικής.
Η συγκεκριµένη δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 04

(«Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συµπαρα-
γωγής και προώθηση Χαµηλών Εκποµπών ∆ιοξειδίου του Άνθρακα στις
Αστικές Περιοχές») ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και έχει συνολικό προϋπολογι-
σµό 14.737.840 ευρώ.

Μέσω του ∆ικαιούχου (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) θα πραγµατοποιηθούν παρεµβάσεις µε σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, οι οποίες ανή-
κουν σε ιδιοκτήτες µε χαµηλά εισοδήµατα, που δεν µπορούν να χρηµατοδοτήσουν πλήρως µε ίδια κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθµιση της κατοικίας
τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό, προβλέπεται η καταβολή ενίσχυσης η οποία θα αφορά, είτε σε απευθείας επιχορήγηση του ωφελούµενου, είτε σε επιχο-
ρήγηση σε συνδυασµό µε άτοκο ή χαµηλότοκο δάνειο.

Προκειµένου να διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του Προγράµµατος θα τεθούν συγκεκριµένα κριτήρια που θα αφορούν στην εισοδηµατική κατά-
σταση του ιδιοκτήτη και ενδεχοµένως στην τιµή ζώνης που βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά κίνητρα θα καθοριστούν επίσης για τις περιπτώσεις των πολυκα-
τοικιών, όπου τα τελικά αποτελέσµατα εξοικονόµησης είναι πολύ µεγαλύτερα.

Οι παρεµβάσεις που θα χρηµατοδοτηθούν µέσω του προγράµµατος θα αφορούν, µεταξύ άλλων, θερµοµόνωση, αντικατάσταση κουφωµάτων, συστήµατα
σκίασης, αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης, κ.λπ. Προκειµένου να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθµιση των κατοικιών θα τεθεί συγκεκριµένος ενεργει-
ακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί µέσω των χρηµατοδοτούµενων παρεµβάσεων. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται µέσω της διε-
νέργειας ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και µετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων.

Η δράση συµβάλλει στην επίτευξη του εθνικού στόχου της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για τη µείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.
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Το «Γραφείο Προώθησης 
της Απασχόλησης» λειτουργεί 
καθηµερινά, από τις 10.00 
έως 18.00, επί της οδού
Σαλαµίνος 20 στον Ασπρόπυργο.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Το Γραφείο διατηρεί και ενηµερώνει βάση δεδοµένων µε
τα πλήρη στοιχεία όσων αναζητούν εργασία, γνώσεις,
δεξιότητες και λοιπά προσόντα. Παράλληλα, διατηρεί
βάση δεδοµένων µε όλα τα αιτήµατα των επιχειρήσεων
του Θριασίου για κάλυψη θέσεων εργασίας.
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που απευθύνονται στους
αναζητούντες εργασία, περιλαµβάνεται ολοκληρωµένο
πρόγραµµα συµβουλευτικής απασχόλησης – ψυχοκοι-
νωνικής παρέµβασης από εξειδικευµένους συµβούλους.
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που απευθύνονται στις

επιχειρήσεις περιλαµβάνονται υπηρεσίες διάγνωσης
αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό, συµβουλευτική για
την αξιοποίηση επιδοτούµενων προγραµµάτων
απασχόλησης για νέο ή υπάρχον προσωπικό, ενηµέρω-
ση, τεχνική υποστήριξη και σύνταξη προτάσεων για επι

δοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης-εξειδίκευσης του
προσωπικού τους ή την συµµετοχή τους σε Εθνικά και
Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράµµατα µέσω του ΕΣΠΑ
2014-2020.Το «Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης
της Απασχόλησης» λειτουργεί καθηµερινά, από τις 10.00
έως 18.00, επί της οδού Σαλαµίνος 20 στον Ασπρόπυρ-
γο.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις

τρέχουσες δράσεις του Γραφείου και για τα προγράµµα-
τα από τα οποία µπορούν να επωφεληθούν οι επιχειρή-
σεις, µπορείτε να επισκέπτεσθε το Γραφείο ή να επικοι-
νωνείτε στο τηλ: 2132006489 ή µέσω e-mail:
info@apasxolisiasp.gr.   

Τα αποτελέσµατα στην Α' και Β' κατ-
ηγορία της ∆υτικής Αττικής

Ά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (11η αγωνιστική)

1.ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 
3-1
2.ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0-5
3.ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-2
4.ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ - ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ1-3
5.ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 0-1
6.ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ 2-3
7.Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΑΓΣ 1-2

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (10η αγωνιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ1-0
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ1-1
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
3-0
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ3-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΠΡ.

0-2

Aποτελέσµατα  Γ' Εθνικής

6ος όµιλος (9η αγωνιστική)
Προοδευτική - Λουτράκι 0-0
Ζευγολατιό - Ρόδος 0-1
Ιων ικός - Κερατσίν ι 2-0 (ΦΩΤΟ)
∆ιαγόρας - Ασπρόπυργος 0-0
Εθν ικός - Πέλοπας Κιάτου 1-0
Ρεπό: Ιάλυσος

Πανελευσινιακός 3-1 τον
Πυρρίχιο Ασπροπύργου

Ολική αν ατροπή ο Παν ελευσιν ιακός 3-1 τον
Πυρρίχ ιο Ασπροπύργου

Αν  και βρέθηκε πίσω στο σκόρ ο Παν ελευσιν ιακός
επικράτησε στο δηµοτικό στάδιο του Πυρρίχ ιου Ασπρ-
οπύργου µε 3-1 στα πλαίσια της 11η αγων ιστικής και
βελτίωσε την  βαθµολογική του θέση.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπον ητής Σταύρος Ψιµου-
λάκης): Σαµπατάκος, Μαριν όπουλος, Αν ταλής,Ακαρέπ-
ης,Χαν τζής,Χοτζάι, Πιπέρης,Αν των ίου(77΄Κου-
τσοµύτης),Πιπέρης (50’Ζίου),Κον όµι(60’Τουρλίδης),
Πολεµαρχ άκης(90’Biba).

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπον ητής Σταύρος
Μαυράκης): Στεφαν ίδης, Βασιλειάδης (58’Ερµπαλίδης),
Μερκάι,Μαυροδόν της,Παν τελής(46’Πιπερίδης Ι),
Αν θόπουλος(36’ Αποστολόπουλος),
Πασαλίδης(72’Τσούφλας), Πιπερίδης ΙΙ,
Παπαδόπουλος, Σότα, Λαζαρίδης. 

Ο Ακράτητος 5-0 στην Φυλή τον Θρασύβουλο

Η παράδοση συν εχ ίστηκε στην  φυλή όπου τα τελευ-
ταία χ ρόν ια ο Ακράτητος φεύγει µε το τρίπον το. Η
οµάδα του Σάκη Βερούτη συν έτριψε το Σάββατο στα
πλαίσια της 11ης αγων ιστικής τον  Θρασύβουλο µε 5-0.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Χρον όπουλος,
Αγγελιδάκης,Λέν ας(71’Χαιν τούτης), Μυστρίδης, Μεν -
τίβα, Βυζαν ιάρης,Τσιν ακίδης, Θεοδωρίδης, Κον τούλης
Γ, Κον τούλης Α, Ναβαρέτε.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Ξεν άκης, Ρόδης Ν, Σιακαβάρας,Ρόδης
Λ, Νοµικός(30’Καπουράν ης), Παρασίδης, Μαν ασίδης
(57’Θοδωρής), Κουκούλης (69’Λούν τζης), Τσιγγόπου-
λος, Βασιλείου (63’Πλαβούκος), Σερέπας.

Ο Μανδραικός 10Χ10  και από τη Νέα Πέραµο
3-1 στο ντέρµπι τον Ατταλο

Ο Μαν δραικός 10Χ10  και από τη Νέα Πέραµο 3-1
στο ν τέρµπι τον  Ατταλο

Συν εχ ίζον τας τον  φρεν ήρη καλπασµό του ο Μαν δρ-
αικός πέρασε αλώβητος και από τη Νέα Πέραµο κάν ον -
τας το 10Χ10 αφού επικράτησε στο ν τέρµπι της 11ης
αγων ιστικής του Ατταλου µε 3-1 και εξακολουθεί ν α
βρίσκεται στην  πρώτη θέση µε διαφορά τεσσάρων
βαθµών  από την  Ζωφριά.

ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(προπον ητής Σάκης
∆έδες): Σταθόπουλος, Χωραβάτης(59’Κον τόσταυλος),
Χριστοδουλίδης, Καµαρά, Μαρόλης Γ, Ασλαν ίδης,
Μπαγδάτογλου, Καλαιτσίδης(90’Γαλαν ός), Μαριόλης Ν,
Κουσίδης, Στρατιδάκης.

ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ(προπον ητής Θεόφιλος Καλύβας):
Ποραν ίδης, Βλαχ όπουλος(66’Τζαφεράκος), Θεοδωρό-
πουλος, Εβερετ, Καλογέρης, Τύρπος(89’Σταυρόπου-
λος), Τούσης(88’Μπούσης), Χόρβατ, Μον έ(76’ Βούκα),
Λελούδας, Γεωργιάδης.

Κυρίαρχος στη Βούλα 
ο Πανελευσιακός

Πολύ µεγάλη εκτός έδρας ν ίκη πήρε ο Παν ελευ-
σιν ιακός επί του Πρωτέα Βούλας, την  ώρα που ο
Ιων ικός Νικαίας συν εχ ίζει το σερί του, ν ικών τας
αυτή τη φορά τον  ΕΦΑΟΖ.Στο κλειστό της
Βούλας ο Παν ελευσιν ιακός παν ηγύρισε µία πολύ
σπουδαία εκτός έδρας ν ίκη επί του Πρωτέα
Βούλας µε 61-72. Οι "σταχ υοφόροι" µπήκαν
καλύτερα από την  αρχ ή του ηµιχ ρόν ου και κατά-
φεραν  ν α πάρουν  αρκετές φορές διψήφιες διαφο-
ρές, έχ ον τας σε εξαιρετική ηµέρα τόσο τον
αρχ ηγό Αβραµίδη όσο και τον  Τζιάλλα. Ο Πρωτέας
Βούλας προσπάθησε ν α µειώσει αρχ ικά τη διαφ-
ορά στο δ' δεκάλεπτο, όµως η αστοχ ία των  γηπε-
δούχ ων  από τη γραµµή των  ελεύθερων  βολών  και
τα δύο "φον ικά" τρίπον τα του Φώτη Ζούµπου
έδωσαν  µία πολύ σπουδαία ν ίκη.

Μανδραϊκός-Ίκαρος Ν. Σµύρνης 88-82

∆ύσκολο ήταν  το απόγευµα του Μαν δραϊκού σε
σχ έση µε ότι ήλπιζε κόν τρα στον  Ίκαρο Ν.
Σµύρν ης, όµως ήταν  και πάλι παν ίσχ υρος εν τός
έδρας και πήρε τη ν ίκη µε 88-82. Η οµάδα του
Θεόφιλου Μπεκέ είχ ε από την  αρχ ή τον  έλεγχ ο
του αγών α και δεν  βρέθηκε ποτέ πίσω στο σκορ,
όµως δεν  κατάφερε ποτέ ν α πάρει µεγάλη διαφο-
ρά στο σκορ, όµως κατάφερε ν α παραµείν ει µπρ-
οστά µέχ ρι τέλους, συν εχ ίζον τας τις καλές εµφ-
αν ίσεις στο σπίτι της.

∆εκάλεπτα:19-18, 48-41, 71-62, 88-82
∆ιαιτητές: Ραχ ιώτης-Παυλόπουλος
Μαν δραϊκός (Μπεκές): Τζιβελέκας 14 (2), Καρ-

αµπάτσος 7, Γκαϊν τάσοφ 18 (2), Παπαπέτρος 3,
Μουστόπουλος 14, Βαφιάς 2, Ψυλέας 15 (3), Γεω-
ργοπαπαδάκος 15 (3),

Sy nergy  Ίκαρος Νέας Σµύρν ης (Παπαδάτος):
Μελισσουργός, Βελιζιώτης 9 (2), Γραµµατικός 19
(3), Βούζας 11 (2), Λάβαρης, ∆ορκοφίκης 18,
Ζούκας 13 (1), Σπυρόπουλος 12 (1).
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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
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, 

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 

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

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

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

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

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

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

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ
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∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΑΑMMAALLIIAA  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ  ..  ∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΥΥΛΛΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ..  
ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000..  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  6655€€  ((ππααιιδδιιάά  11--44  εεττώώνν  δδωωρρεεάάνν  ))


