
Θέσεις εργασίας στην
εφορεία Αρχαιοτήτων

∆υτικής Αττικής
Πειραιώς & Νήσων

ΞΞεεκκίίννηησσεε  ηη  ππρρώώττηη  φφάάσσηη  ττοουυ
µµεεγγααλλόόππννοοοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  ττηηςς  
εεννεερργγεειιαακκήήςς  ααννααββάάθθµµιισσηηςς  

ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς    
Έπονται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων σε σχολικά κτίρια καθώς και η
δηµιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων, 

στο πλαίσιο της ανάπλασης της Χωµατερής. 

Αυτοψία σε χώρους 
που προτείνονται για τη 

λειτουργία σχολείων 
στον δήµο Φυλής 

Συνάντηση Κρεµύδα-Σπύρου 
για τη σχολική στέγη της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία
έρευνας της ΠΟΜΙ∆Α

11  σσττοουυςς  33  πποουυλλάά
ττοο  αακκίίννηηττόό  ττοουυ  κκααιι

εεππιισσττρρέέφφεειι……  
σσττοο  εεννοοίίκκιιοο!!
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ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 
ΟΟιι  εεξξεελλίίξξεειιςς  γγύύρρωω
ααππόό  τταα  αακκίίννηητταα

ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ΕΕΑΑΣΣ
((ΠΠΥΥΡΡΚΚΑΑΛΛ))  

σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
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Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισµός 2018
στη Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χαϊδαρίου
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Εντοπίσθηκαν 49 containers που στάθµευαν στο λιµάνι 
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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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2-θριάσιο ∆ευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 

Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αναστάσιος Γ. 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα 

Καρατζάς Γεώργιος Ε.
Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

Μάνδρα
Ασηµάκης Γρηγόριος Κ. (08:00-23:00)

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

Άνω Λιόσια
Αεράκης Νικόλαος Λ.

Αιγαίου Πελάγους 32, 2102470189

Αχαρνές
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Λαθέας 56, 2102477556

Χαϊδάρι

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
(Μανίκαρος Ιωάννης ∆.) Καραϊσκάκη 84,

2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κυρίως ηλιοφάνεια    

Η θερµοκρασία από 7 έως 17
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,21,25,29

   ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βαρσιµαίος, Βαρσάµης, Βαρσαµία,

Βαρσάµω, Βαλσάµω, Βαλσαµία

ΛΛεεωωφφοορρεειιαακκήή  σσύύννδδεεσσηη  ττηηςς  ΖΖωωφφρριιάάςς  
µµεε  τταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  κκααιι  ττοουυ  ΠΠααννοορράάµµααττοοςς

µµεε  ττοο  ΜΜεεννίίδδιι  ππέέττυυχχεε  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΦΦυυλλήήςς

∆ύο νέες λεωφορειακές γραµµές ίδρυσε ο
ΟΑΣΑ, µετά από παρέµβαση του ∆ήµου
Φυλής. Πρόκειται για τις γραµµές:  

715 ΖΩΦΡΙΑ (ΜΑΚ)-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (3ο
ΛΥΚΕΙΟ) 

716 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ)-ΖΩΦΡΙΑ
(ΜΑΚ) 

712 ΑΧΑΡΝΑΙ-ΕΡΓ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ) 

Με την πρώτη λύνεται το πρόβληµα της σύνδεσης
της Ζωφριάς µε το διοικητικό κέντρο των Άνω
Λιοσίων. Ταυτόχρονα εξυπηρετούνται οι µαθητές
της Ζωφριάς που µετακινούνται προς και από το 1ο
Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑΛ αλλά και οι µαθητές του
3ου Γυµνασίου Άνω Λιοσίων.

Με τη δεύτερη λύνεται το θέµα της σύνδεσης του
βορείου τµήµατος του ∆ήµου µε τις Αχαρνές
(Μενίδι) και αποτέλεσε πάγιο αίτηµα των κατοίκων
της συνοικίας Πανόραµα. 

Για την ίδρυση των δύο νέων γραµµών παρενέβη
προσωπικά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ΟΑΣΑ 

Γιάννη Σκουµπούρη ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς. Το διαδικαστικό µέρος έφερε, επιτυχώς,
σε πέρας ο Αντιδήµαρχος Γιάννης Μαυροειδάκος
που διατηρεί προσωπική σχέση µε το ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο του ΟΑΣΑ και µε τους υπηρεσιακούς
παράγοντες κκ Αποστολίδη και Ποριάζη, από τότε
που επαναλειτούργησε η λεωφορειακή γραµµή 735
του Ζεφυρίου.

Αµέσως µετά την ανάρτηση των σχετικών πρά-
ξεων στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, ο ∆ήµαρχος Φυλής εξέφρασε,
µε επιστολή του, τις ευχαριστίες του στον ∆ιε-
υθύνοντα Σύµβουλο του ΟΑΣΑ Γιάννης Σκο-
υµπούρη, αλλά και στον εποπτεύοντα Υπουργό
Υποδοµών Χρήστο Σπίρτζη. 

Η προσπάθεια του ∆ήµου Φυλής για τη βελτίωση
της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης δεν πρόκειται
να σταµατήσει εδώ. Ο ∆ήµος έχει υποβάλει τεκµηρ-
ιωµένη πρόταση στον ΟΑΣΑ για τη δηµιουργία τερ-
µατικού σταθµού λεωφορείων στο σταθµό του Προ-
αστιακού Άνω Λιοσίων και η σχετική µελέτη έχει
εγκριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΑΣΑ. 

∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΡΡΧΧΗΗ::  ΠΠΑΑΛΛΕΕΥΥΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ  ΛΛΑΑΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΧΧΑΑΪΪ∆∆ΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ!!

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισµός 2018 στη Συνεδρίαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χαϊδαρίου

Στις 15/12/2017 πραγµατοποιήθηκε Συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Χαϊδαρίου για τον Προϋπολογι-
σµό του 2018. Ο προϋπολογισµός υπερψηφίστηκε

κατά πλειοψηφία.  Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του ∆ήµου
: Ο προϋπολογισµός του 2018, όπως και οι προηγούµενοι,
κινείται µέσα στα ασφυκτικά πλαίσια που ορίζει η Κυβερνητική
Πολιτική και εξασφαλίζεται από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς
του Κράτους (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, ισοσκελισµένοι προϋ-
πολογισµοί κλπ), δίνοντας ελάχιστα περιθώρια για παρέµβαση και διαµόρφωση διαφορετικών προτεραιοτήτων από την
∆ηµοτική Αρχή, στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των λαϊκών αναγκών.

Όπως τόνισε στην εισήγησή του ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, Παναγιώτης Μοσχονάς, «το πλαίσιο είναι τόσο ασφυκτικό,
που εµποδίζει την κάλυψη των αναγκών του λαού και της νεολαίας, τόσο στον αθλητισµό και τον πολιτισµό, όσο και στα έργα
εκείνα που ανεβάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων»

Το πλαίσιο διαχείρισης δεν δίνει τη δυνατότητα να ιεραρχηθούν και να υλοποιηθούν όλα τα έργα που έχει ανάγκη ο λαός,
ενώ αντίθετα η κεντρική κατεύθυνση Κυβέρνησης, Περιφέρειας και ΕΕ είναι να χρηµατοδοτούνται έργα που βρίσκονται στην
«ατζέντα» και στις προτεραιότητες µεγάλων µονοπωλιακών οµίλων. Το παράδειγµα των πληµµυρών στο Θριάσιο Πεδίο ανα-
δεικνύει µε οδυνηρό τρόπο ότι, ενώ υπάρχει επιστηµονική επάρκεια, η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν λογαριάζει τις ανάγκες
για αντιπληµµυρική προστασία, για έργα υποδοµής αντισεισµικής θωράκισης κ.α. αφήνοντας στην πραγµατικότητα το λαό
απροστάτευτο µπροστά στα φυσικά φαινόµενα!!!

Έργα µε γνώµονα το λαϊκό συµφέρον θα πραγµατοποιούνται µόνο όταν γίνουν υπόθεση διεκδίκησης από τον ίδιο το λαό.
Το παράδειγµα µε το αντιπληµµυρικό έργο της Λεωφόρου Αθηνών είναι χαρακτηριστικό! Τα σπίτια στο Χαϊδάρι πνίγηκαν πολ-
λές φορές, αλλά το 2015 και το 2016 έγιναν από τη ∆ηµοτική Αρχή, µε τη συµµετοχή εργαζόµενων και αυτοαπασχολούµε-
νων, µε αποκορύφωµα την κατάληψη της Λεωφόρου Αθηνών µε συλλαλητήριο, αγώνες που συνέβαλαν και πίεσαν την
Κυβέρνηση για την κατασκευή του.

Συνεχίζεται στη σελ. 11



Το Σ∆ΟΕ κατάφερε να φτάσει στα ίχνη
κυκλώµατος διακίνησης παραποιηµένων
που προέρχονταν από την Κίνα και στάθ-
µευαν στον Ασπρόπυργο, µε τελικό προ-
ορισµό την Ιταλία. Τα εµπορεύµατα δεν
έφταναν ποτέ όµως εκεί όπου δήλωναν
ότι προορίζονταν, µε σκοπό να διοχετευθ-
ούν στην Ελλάδα χωρίς να καταβληθεί ο
απαιτούµενος ΦΠΑ.

Το κύκλωµα εκτιµάται ότι διακινούσε
πάνω από 5.000 containers κατ’ έτος. Η
απώλεια ΦΠΑ εκτιµάται πλέον των 30
εκατοµµυρίων ευρώ.

Όπως ανέφερε ο Ειδικός Γραµµατέας
Σ∆ΟΕ κ. Θωµαδάκης σε συνέντευξη
τύπου για την αποκάλυψη της υπόθεσης
«αντλήσαµε πολύτιµες πληροφορίες
µέσω mail  και facebook και έτσι καταφ-
έραµε να αποκαλύψουµε ένα ολόκληρο
κύκλωµα».

Τα διαφυγόντα έσοδα είναι από ΦΠΑ φόρους κλπ ξεπερνάνε
τα 6 εκατ. ευρώ.  Η έρευνα έγινε από υπαλλήλους του Σ∆ΟΕ
που την εβδοµάδα µεταξύ Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς
άνοιξαν 49 containers που στάθµευαν στο λιµάνι στον Ασπρόπ-
υργο. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Η απάτη σχετίζεται µε το τελω-
νειακό καθεστώς 42, δηλαδή τα εµπορεύµατα εκτελωνίζονται
στην Ελλάδα αλλά απαλλάσσονται από ΦΠΑ καθώς προο-
ρίζονται –υποτίθεται- για άλλη χώρα της ΕΕ.

Βρέθηκαν 9 εµπλεκόµενες επιχειρήσεις µε ελληνικό ΑΦΜ
που έκαναν 1500 εισαγωγές.

Επίσης 17 ιταλικές επιχειρήσεις εµφανίζονται ως αποδέκτες.
Το Σ∆ΟΕ προέβη σε 6 συλλήψεις και άλλοι εννέα είναι κατηγο-
ρούµενοι για διάφορα αδικήµατα (σύσταση εγκληµατικής οργά-
νωσης, πλαστογραφία, απάτη κτλ). Κατασχέθηκαν 49 εµπορε-
υµατοκιβώτια µε ενδύµατα και άλλα ήδη «µαϊµού», καθώς και
µηχανήµατα.

«Είναι ενδεικτικό ότι ένα container έχει 150.000 εσώρουχα,
δηλαδή από ένα µπορεί τα κέρδη είναι 150.000. Φανταστείτε την
απώλεια σε φόρους. Άλλο κιβώτιο είχε 75.000 υποδήµατα»
ανέφερε ο κύριος Θωµαδάκης.Έχουν υποβληθεί αιτήµατα προς
την Interpol – Europol για στοιχεία κινέζων που έχουν υποβάλλει

σε ΓΕΜΗ για ενάρξεις αλλά και Γάλλων – Ιταλών για διασταύρ-
ωση στοιχείων. Παράλληλα έχουν υποβληθεί στην Ιταλία αιτή-
µατα για δικαστική συνδροµή.

«Αισθάνοµαι δικαιωµένη καθώς οι επιτυχίες διαδέχονται η µία
την άλλη, παρά τις δυσκολίες» δήλωσε η υφυπουργός Οικονο-
µικών κυρία Παπανάτσιου. Ανέφερε πως το νέο οργανόγραµµα
του υπουργείου προβλέπει ότι το Σ∆ΟΕ έχει σαφείς κι ενισχυµέ-
νες αρµοδιότητες. Το Σώµα ενισχύεται µε προσλήψεις 46 υπαλ-
λήλων µέσω ΑΣΕΠ και 86 µετατάξεις.

Κλείνουν επιχειρήσεις για να «τσεπώνουν» τον ΦΠΑ
Με βάση όσα αναφέρθηκαν στην συνέντευξη Τύπου στα γρα-

φεία του Σ∆ΟΕ στην Αθήνα, επιχειρηµατίες κλείνουν τις επιχει-
ρήσεις τους και βάζουν «µπροστινούς» για να  εισπράττουν
αλλά να µην αποδίδουν τον ΦΠΑ και άλλες εισφορές.

Για παράδειγµα, σε έλεγχο για εισαγωγή καφέ βρέθηκαν
ανεπίσηµα φορολογικά στοιχεία. Η έρευνα οδήγησε  και σε
άλλες 7 εταιρίες, µια εκ των οποίων ήταν γνωστή και έφτιαχνε
πόρτες. Επίσης βρέθηκε επιχείρηση µε φέρετρα, άλλη µε νερά
αναψυκτικά. Συνολικά έχουν βρεθεί 25 τέτοιες επιχειρήσεις.

Το πρόβληµα εστιάζεται κυρίως σε µονοπρόσωπες ΙΚΕ και
ΕΠΕ, ειδικά στις ΙΚΕ που δεν χρειάζεται κεφάλαιο για να
ανοίξουν. Ουσιαστικά οι επιτήδειοι βρίσκουν «αυτοφωράκηδες»
που δεν έχουν στον ήλιο µοίρα που ακόµη και να πιαστούν δεν
µπορεί να αποδώσουν φόρους, όπως λένε στο Σ∆ΟΕ.

ΕΕππααφφέέςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγοούύ
ΟΟιικκοοννοοµµίίααςς  &&  ΑΑννάάππττυυξξηηςς    

∆∆..  ΠΠααππααδδηηµµηηττρρίίοουυ  
µµεε  εεππιιχχεειιρρηηµµααττίίεεςς  σσεε  

∆∆υυττιικκήή  κκααιι  ΑΑννααττ..  ΑΑττττιικκήή

Τη βιοµηχανία Ρητινών Μεγάρων (Megara
Resins), µία µικρή µονάδα µυδοκαλλιέργειας,
τις εγκαταστάσεις της Media Strom και τις

εγκαταστάσεις της εταιρείας καλλυντικών APIVITA
επισκέφθηκε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης
∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου και συνοµίλησε µε τους
υπευθύνους, για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης
ως προς την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, αλλά
και για τα διάφορα προγράµµατα χρηµατοδότησης
επιχειρήσεων. 

Ξεκινώντας από τα Μέγαρα ο κ. Παπαδηµητρίου
επισκέφθηκε τη Βιοµηχανία Ρητινών Μεγάρων
(Megara Resins). Οι ιδιοκτήτες Κώστας και Χρήστος
Φάνης και στελέχη της εταιρείας, ενηµέρωσαν τον
υπουργό για την πορεία και τους στόχους της εταιρ-
είας, τόσο σε ερευνητικό, όσο και σε επενδυτικό επίπε-
δο, ενώ εξέφρασαν τους προβληµατισµούς τους για
την γραφειοκρατία και τη χρηµατοδότηση. Ο κ.
Παπαδηµητρίου ενηµέρωσε τους συνοµιλητές του για
τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ως προς την κατα-
πολέµηση της γραφειοκρατίας, αλλά και για τα διάφο-
ρα προγράµµατα χρηµατοδότησης επιχειρήσεων του
υπουργείου, όπως το «Ερευνώ-∆ηµιουργώ-Καινο-
τοµώ». Στη συνέχεια ο κ Παπαδηµητρίου ξεναγήθηκε
στις εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας
ρητινών της εταιρείας, της οποίας τα προϊόντα χρησι-
µοποιούνται σε ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανιών µε εξα-
γωγές 80% σε 53 χώρες. 

σσυυννεεχχίίζζεεττααιι  σσττηη  σσεελλ..  1100
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Εντοπίσθηκαν 49 containers στο λιµάνι 
του Ασπροπύργου που προέρχονταν από την Κίνα

ΤΤοο  µµεεγγάάλλοο  χχττύύππηηµµαα  ττοουυ  ΣΣ∆∆ΟΟΕΕ  
σσττηη  δδιιαακκίίννηησσηη  ππρροοϊϊόόννττωωνν  --  µµααϊϊµµοούύ  

Αύριο Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 και ώρα  20:30 θα
συνεδριάσει το  ∆ηµοτικό  Συµβουλίο Ελευσίνας  για να
λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης:

1. Συζήτηση – Ενηµέρωση σχετικά µε τα ακίνητα 

της εταιρείας Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων
(ΠΥΡΚΑΛ) Ελευσίνας. 

2. Λήψη απόφασης για την υπαγωγή σε ρύθµιση
της εταιρείας Χαλυβουργική Α.Ε. 

3. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  περί 

χρηµατοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Ελευσίνας από τον ∆ήµο µας µηνός ∆εκεµβρίου
2017 του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης.

4. Λήψη απόφασης για τον Προγραµµατισµό πρό-
σληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για το έτος 2018.

5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας
της εργασίας «Καθαρισµός Πευκοκάµπιας» του ∆ήµου
Ελευσίνας για το οικονοµικό έτος 2018.

6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας
της προµήθειας για εκτυπώσεις εντύπων – φακέλων
αλληλογραφίας µε το λογότυπο του ∆ήµου.

7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας
της δαπάνης για την αµοιβή ορκωτών εκτιµητών.

8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του
έργου: «Ανάπλαση ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου», προϋπο-
λογισµού δαπάνης 58.319,33 €.

9. Λήψη απόφασης σχετικά µε την αποζηµίωση
του χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου της περιοχής
«ΒΟΤΡΥΣ-ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ».

10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη βιντεοσκόπ-
ησης των ∆ηµοτικών Συµβουλίων.

11. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας
της δαπάνης για την αµοιβή του Ιατρού Εργασίας για το
ο.ε. 2018.

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών
κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής
παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών  διακ-
λαδώσεων αποχέτευσης (Β’  Φάση)».

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 
ΟΟιι  εεξξεελλίίξξεειιςς  γγύύρρωω  ααππόό  τταα  αακκίίννηητταα  ττηηςς  

εεττααιιρρεείίααςς  ΕΕΑΑΣΣ  ((ΠΠΥΥΡΡΚΚΑΑΛΛ))  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα



13. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών
κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συνδέσεις δηµο-
τικών κτιρίων – σχολείων µε το δίκτυο αποχέτευσης».

14. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος της Οικονοµικής
∆/νσης για την υποβολή αιτήµατος προς την Προϊστα-
µένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για
την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπανών Παρελθόντων Οικονο-
µικών Ετών (ΠΟΕ έτους 2017) – έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 4.216,00 €.

15. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό της αµοι-
βής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρι-
σµό δύο (2) εφέσεων της εταιρείας Χαλυβουργική Α.Ε.

16. Επιστροφή ποσών σε δηµότες.
17. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

σε εταιρεία.
18. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης

αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου και 3ου ∆ηµο-
τικού Σχολείου Μαγούλας για την πραγµατοποίηση των
Αποκριάτικων Εκδηλώσεων. 

19. Λήψη απόφασης για την επιπρόσθετη επιχο-
ρήγηση του Ν.Π.∆.∆. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρω-
τοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίνας για την κάλ-

υψη δαπάνης διαµόρφωσης γηπέ-
δου µπάσκετ στο 1ο και 3ο ∆ηµο-
τικό Σχολείο Μαγούλας.

20. Λήψη απόφασης για την
επιπρόσθετη επιχορήγηση του
Ν.Π.∆.∆. Ενιαία Σχολική Επιτρο-
πή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Ελευσίνας για την κάλυψη
δαπάνης αντικατάστασης θυρών
και κατασκευής τοιχίου στο 10ο
Νηπιαγωγείο Ελευσίνας.

21. Λήψη απόφασης για την
επιπρόσθετη επιχορήγηση του
Ν.Π.∆.∆. Ενιαία Σχολική Επιτρο-
πή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Ελευσίνας για την κάλυψη
δαπάνης διαµόρφωσης αίθουσας
πληροφορικής στο 1ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Ελευσίνας.

22. Λήψη απόφασης για την επιπρόσθετη επιχο-
ρήγηση του Ν.Π.∆.∆. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρω-
τοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίνας για την κάλ-
υψη δαπάνης προµήθειας και τοποθέτησης δαπέδου
ασφαλείας στο 1ο Νηπιαγωγείο Ελευσίνας.

23. Λήψη απόφασης για την επιπρόσθετη επιχο-
ρήγηση του Ν.Π.∆.∆. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρω-
τοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίνας για την κάλ-
υψη δαπάνης επισκευής τουαλετών και αποχέτευσης
στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας.

4-θριάσιο ∆ευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 
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Α
νακοίνωση για την πρόσληψη, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, συνολικά έντεκα

(11) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παρο-
δικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων
∆υτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων, που εδρ-
εύει στον Πειραιά του Νοµού Αττικής,(για τις
ανάγκες αυτής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πει-
ραιά, στο Μουσείο Αφαίας Αίγινας, στον Αρχαι-
ολογικό Χώρο και Μουσείο Ελευσίνας, στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων και Αρχαιολο-
γικούς χώρους Κυθήρων, στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Μεγάρων και στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Πόρου και συγκεκριµένα του εξής, ανά
υπηρεσία, τόπο απασχόλησης ειδικότητα, και
διάρκεια σύµβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα
αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρό-
σθετα) προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα
τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνω-
ση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβά-
σεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του
Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος.
Επισηµαίνουµε: ότι εκτός των δικαιολογητικών

που αναφέρονται στο παραπάνω παράρτηµα
(ΣΟΧ), οι υποψήφιοι πρέπει να

συµπληρώσουν µία επιπλέον υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να
δηλώσουν ότι: δεν έχουν απασχοληθεί σε
Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλ-
ητισµού (πρώην Υπουργείο Πολιτισµού, Παι-
δείας και Θρησκευµάτων ή πρώην Γενική
Γραµµατεία Πολιτισµού του ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπο-
υργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ή Υπουργείο
Πολιτισµού) και το Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. από 19-07-
2004 (έναρξη ισχύος του Π.∆. 164/2004) και
εφεξής µε οποιαδήποτε σύµβαση εργασίας ή
σε εκτέλεση προσωρινής δικαστικής απόφα-
σης η οποία εκδόθηκε κατά την διαδικασία των
ασφαλιστικών µέτρων. Σε αντίθετη περίπτωση

εάν έχουν απασχοληθεί να αναφέρουν αναλ-
υτικά τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού (πρώην Υπουργείο Πολι-
τισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων ή πρώην
Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού του ΥΠΑΙΘΠΑ ή
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ή Υπο-
υργείο Πολιτισµού) και το Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε που
εργάσθηκαν, τη χρονική διάρκεια και την
ειδικότητα.
Ειδικότερα οι υποψήφιοι, απόφοιτοι του ΙΕΚ

Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών
Χώρων, να αναφέρουν τα χρονικά διαστήµατα
απασχόλησης σε Υπηρεσία του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού (πρώην Υπουργείο

Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων ή
πρώην Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού του
ΥΠΑΙΘΠΑ ή Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρι-
σµού ή Υπουργείο Πολιτισµού) και το
Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε. από 23-02-2012 (έναρξη ισχύος
του Ν.
4049/2012).
Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή

συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσ-
κοµίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπον-
ται στα σηµεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του
Παραρτήµατος ΣΟΧ µε σήµανση έκδοσης 30-
03-2017.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο

«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων
εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)», µε
σήµανση έκδοσης 30-03-2017.
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να

συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτ-
ηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξου-
σιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρ-
ηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρ-
εσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής Πειρ-
αιώς και Νήσων, Αλκιβιάδου 233, Τ.Κ. 185360-
Πειραιάς, υπόψη κ.κ. Ελισάβετ Αλβανού, Στα-
µατίας Μιχαηλίδου και Ευγενίας Σκαρµούτσου
(τηλ. επικοινωνίας: 210 - 4590759,
210¬4590761, αντίστοιχα).

ΗΗΗΗ    σσσσυυυυννννέέέέχχχχεεεειιιιαααα    ααααππππ όόόό    ττττηηηη    σσσσεεεελλλλίίίίδδδδαααα    3333

Θέσεις εργασίας στην εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής Πειραιώς & Νήσων
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ
∆ΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΓΙΑ Ν. 4497/2017.

Σας ενηµερώνουµε ότι από 13.11.2017 τέθηκε σε
ισχύ ο νόµος 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ.Α΄/ 13.11.2017) ¨

Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις¨ που αντικατέστησε το νόµο 4264/2014.

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.1 του ανωτέρω νόµου
αρµόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παρ-
αγωγών είναι ο δήµος µόνιµης κατοικίας του παραγωγού.

Για τον λόγο αυτό  οι αδειούχοι υπαίθριου εµπορίου
(λαϊκών αγορών, στάσιµου και πλανόδιου εµπορίου)
υποχρεούνται να προσέρχονται στους δήµους  µόνιµης
κατοικίας τους, προκειµένου να απογραφούν και να τους
δοθεί νέο έντυπο άδειας. Για αδειούχους λαϊκών αγορών
αρµοδιότητας Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακε-
δονίας, οι αδειούχοι  προσέρχονται στις οικείες ∆ιε-
υθύνσεις Λαϊκών Αγορών (για Περιφέρεια Αττικής: Κάνιγ-
γος 20, Αθήνα).

Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ανωτέρω
νόµου, αρµόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών 

επαγγελµατιών πωλητών είναι ο δήµος µόνιµης
κατοικίας του αδειούχου. Ειδικά για τις νέες άδειες που
εκδίδονται για τη στελέχωση των λαϊκών αγορών της
Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης, αρµόδιες είναι οι Περιφέρειες Αττικής και
Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι οι επαγγελµατικές άδειες
πλανόδιου και στάσιµου εµπορίου που έχουν ανανεωθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 4264/2014 µε ετήσια
διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για το
χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, σύµφωνα µε το άρθρο
22 του παρόντος. Τυχόν µη ανανεωθείσες άδειες  στάσι-
µου και πλανόδιου εµπορίου βάσει του νόµου 4264/2014
ανανεώνονται µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόν-
τος µέχρι την 31η  Μαρτίου 2018. Μετά την παρέλευση
του ως άνω χρονικού διαστήµατος οι εν λόγω άδειες ανα-
καλούνται οριστικά και αυτοδικαίως. 

ΑΑρρµµόόδδιιοοιι  γγιιαα  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  κκααιι  ααννααννέέωωσσηηςς  ττωωνν
ααδδεειιώώνν  ππααρρααγγωωγγώώνν  εείίννααιι  ππλλέέοονν  οοιι  δδήήµµοοιι  

Τ
ην  προγραµµατική σύµβαση µεταξύ της Περιφ-
έρειας Αττικής και του ∆ήµου Φυλής για το έργο
της «Εν εργειακής Αν αβάθµισης του Αστικού

Ηλεκτροφωτισµού και του Ηλεκτροφωτισµού των
∆ηµοτικών  Κτιρίων  των  ∆ηµοτικών  Εν οτήτων  Άν ω
Λιοσίων  και Ζεφυρίου» εν έκριν ε κατά πλειοψηφία το
µεσηµέρι της Παρασκευής 26
Ιαν ουαρίου το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Φυλής. 

Σύµφων α µε τη µελέτη του
έργου, ο προϋπολογισµός του
οποίου φτάν ει τα
2.935.337,92 ευρώ (συµπερι-
λαµβαν οµέν ου Φ.Π.Α.), θα
αν τικατασταθούν  τα συµβατι-
κά φωτιστικά σώµατα µε ν έας
τεχ ν ολογίας τύπου LED, τόσο
στον  οδοφωτισµό όσο και στο
φωτισµό των  δηµοτικών  κτιρίων .

Με τον  τρόπο αυτό θα αν αβαθµιστεί η φωτιστική
ικαν ότητα και θα επιτευχ θεί οικον οµία κλίµακος του-

λάχ ιστον  40% στα ποσά που καταβάλει ο
∆ήµος στη ∆ΕΗ για αγορά ηλεκτρικής εν έργει-
ας.

Η εν εργειακή αν αβάθµιση εν τάσσεται στο
συν ολικό σχ εδιασµό της προσπάθειας του
∆ήµου ν α βελτιώσει το οικολογικό του

α π ο τ ύ π ω µ α ,
µειών ον τας την
κ ατ αν αλισ κ όµεν η
εν έργεια.

Όπως έχ ει διακ-
ηρύξει ο ∆ήµαρχ ος
Χρήστος Παππούς
τελικός στόχ ος είν αι
ν α αποτελέσει ο
∆ήµος Φυλής πρότ-
υπο «πράσιν ου»
∆ήµου.

Όπως επεσήµαν ε εξάλλου κατά την  εισήγησή του
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιό αυτή είν αι η πρώτη φάση
του µεγαλόπν οου σχ εδίου της εν εργειακής αν αβάθµι-

σης του ∆ήµου Φυλής καθώς σε συν εργασία πάν τα µε
την  Περιφέρεια Αττικής, έπον ται η τοποθέτηση φωτο-
βολταϊκών  συστηµάτων  σε σχ ολικά κτίρια καθώς και
η δηµιουργία Εν εργειακών  Κοιν οτήτων , στο πλαίσιο
της αν άπλασης της Χωµατερής. 

∆ηλαδή, µε την  ψήφιση και του σχ ετικού ν όµου,
όπως υπογράµµισε, αν οίγει ο δρόµος για έν α όραµα
που είχ ε ήδη τεθεί από την  προηγούµεν η ∆ηµαρχ ια-
κή του θητεία, που είν αι η τοποθέτηση φωτοβολταϊ-
κών  συστηµάτων  στη χ ωµατερή, µε µακρόπν οο
στόχ ο την  εν εργειακή αυτοτέλεια των  ν οικοκυριών
του ∆ήµου Φυλής. 

Ο Χρήστος Παππούς κατέληξε µε την  ευχ άριστη
είδηση ότι σύν τοµα ξεκιν ούν  και οι εργασίες για την
σύν δεση του ∆ήµου Φυλής µε το Φυσικό Αέριο, σε
πρώτη φάση µε το ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο. 

Ξεκίνησε η πρώτη φάση του µεγαλόπνοου σχεδίου
της ενεργειακής αναβάθµισης του ∆ήµου Φυλής 

Έπονται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε σχολικά κτίρια καθώς και η
δηµιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο της ανάπλασης της Χωµατερής. 
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ΘΘΘΘεεεερρρρµµµµήήήή    φφφφιιιιλλλλοοοοξξξξεεεεννννίίίίαααα,,,,    µµµµεεεε    άάάάρρρρωωωωµµµµαααα    ΑΑΑΑρρρρββββααααννννίίίίττττιιιικκκκηηηηςςςς    
ππππααααρρρράάάάδδδδοοοοσσσσηηηηςςςς    σσσσττττηηηηνννν    ΒΒΒΒαααασσσσιιιιλλλλόόόόππππιιιιτττταααα    ττττηηηηςςςς    ΦΦΦΦΥΥΥΥΛΛΛΛΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΑΑΑΑΣΣΣΣ

Ηζεστή φιλοξενία και η θερµή
ανταπόκριση του κόσµου
που έδωσε το “παρών”

υπήρξαν τα κύρια συστατικά στην
εκδήλωση για την κοπή της Βασιλό-
πιτας που πραγµατοποίησε ο
Σύλλογος Γυναικών Φυλής
“Φυλασία” το βράδυ της Παρασκευής
26 Ιανουαρίου 2018, στην ξεχωριστή
και γεµάτη Αρβανίτικη παράδοση,
στέγη τους. 

Την όµορφη πολιτιστική βραδιά
άνοιξε καλωσορίζοντας τον κόσµο
και τους επίσηµους προσκεκληµένο-
υς η οικοδέσποινα της βραδιάς και
Πρόεδρος της Φυλασίας κα Νούλη
Τσεβά, έχοντας στο πλευρό της τα
µέλη του ∆.Σ, αλλά και τον εφηµέριο
του ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτό-
κου, πατέρα ∆ηµήτρη Παναγακόπουλο ο οποίος κι
ευλόγησε την Βασιλόπιτα. 

Η φιλόξενη και πάντα ευγενική Πρόεδρος προ-
σφώνησε έναν - έναν και µία – µιά όλους του επίσηµο-
υς προσκεκληµένους καθώς και τους εκπροσώπους της

εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και των Πολιτιστικών
Συλλόγων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα, απε-
υθύνοντας ιδιαίτερες ευχαριστίες στο πρόσωπο του
∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού και της ∆ιοίκησης
του ∆ήµου, που όπως επεσήµανε στέκονται θερµοί
συµπαραστάτες στο έργο του Συλλόγου. 

Ο ∆ήµαρχος από την πλευρά του συνεχάρη τη
“Φυλασία” για το πολύτιµο έργο που παράγει, δίνοντας
την υπόσχεση πως η καλή συνεργασία που υπάρχει θα
συνεχιστεί απρόσκοπτα σε ότι χρειαστεί ο Σύλλογος.  Ο
∆ήµαρχος εξάλλου στάθηκε επιγραµµατικά στους
ιδιαίτερους δεσµούς του µε την Χασιά, καθώς η αγαπ-
ηµένη του γιαγιά ήταν Χασιώτισσα, αλλά και  στον σχε-

διασµό των µεγάλων έργων που έχουν υπογραφεί και
βρίσκονται σε εξέλιξη στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής.  Ο
Χρήστος Παππούς εξέφρασε βεβαιότητα για την  υλο-
ποίησής τους,  που όπως τόνισε θα έχει ως αποτέλεσµα
την ουσιαστική πρόοδο  και ανάδειξη της ∆ηµοτικής

Ενότητας Φυλής, στο άµεσο µέλλον. 
Για άψογη συνεργασία  έκανε λόγο

από την πλευρά του και ο Πρόεδρος
του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργα-
νισµού “η Πάρνηθα” Γιώργος Μαυροει-
δής, ο οποίος και αφιέρωσε το κοµµά-
τι του στην Πρόεδρο της Φυλασίας κα
Νούλη Τσεβά. Για καλή συνεργασία σε
όλους τους τοµείς έκανε λόγο και η
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής, Ελένη
Λιάκου. 

Αξίζει άλλωστε να σηµειωθεί ότι την
τιµητική τους κατά την διάρκεια της
εκδήλωσης είχαν εκτός από τα δρα-
στήρια µέλη της ΦΥΛΑΣΙΑΣ και ο
πατέρας ∆ηµήτρης Παναγακόπουλος
στον οποίο πολλοί από τους παρευρ-
ισκόµενους αφιέρωσαν, µε λόγια από
καρδιάς, το κοµµάτι της πίτας που

τους αναλογούσε, καθώς και ο πολύπειρος χοροδιδάσ-
καλος του Συλλόγου, Άρης Κατσινέλης. 

Τις ευχές τους έδωσαν επίσης στον Σύλλογο ο Βου-
λευτής της Ν.∆ Γιώργος Βλάχος και όλοι οι παριστάµε-
νοι ∆ηµοτικοί και Τοπικοί Σύµβουλοι καθώς και οι εκπρ-
όσωποι των Σχολείων της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής
αλλά και Πολιτιστικών Συλλόγων που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσµα. 

Ένα κάλεσµα που αν µην τι άλλο επεφύλαξε γευστι-
κές “συγκινήσεις” στους παρευρισκόµενους, καθώς οι
κυρίες του Συλλόγου όπως κάθε χρόνο ετοίµασαν εξαι-
ρετικά σπιτικά και παραδοσιακά εδέσµατα για το γλέντι
που ακολούθησε. 

Βράβευσε σχολικό τροχονόµο για την ανιδιοτελή προσφορά
του η Πρωτοβάθµια σχολική επιτροπή Αχαρνών

Την εθελοντική και ανιδιοτελή  προσφορά
του Σχολικού Τροχονόµου Πέτρου Κακαέ
τίµησε η Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή

του δήµου Αχαρνών κατά τη διάρκεια κοπής της
Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.
Όπως σηµείωσε ο πρόεδρός της Κώστας Καρυ-
δάκης «Ο θεσµός του σχολικού τροχονόµου αν
και θεωρείται εθελοντική εργασία αµείβεται µε
συµβολικό ποσό. 
Ωστόσο, ο κ. Πέτρος παρόλο που ενηµερώθηκε
γι αυτήν την αµοιβή ο ίδιος την αρνήθηκε και
από την έναρξη του σχολικού έτους προσφέρει
καθηµερινά τις υπηρεσίες του προστατεύοντας
τους µαθητές που διασχίζουν την οδό Αγίου
∆ιονυσίου κατά την προσέλευση και αποχώρη-

σή τους από το 20ο ∆ηµοτικό σχολείο Αχαρνών. Ας αποτελέσει παράδειγµα για όλους µας».
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Αυτοψία σε χώρους 
που προτείνονται για τη 

λειτουργία σχολείων 
στον δήµο Φυλής 

Συνάντηση Κρεµύδα-Σπύρου
για τη σχολική στέγη της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

Συνάντηση µε τον ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής Παναγιώτη
Σπύρου, µε αντικείµενο τη σχολική στέγη,

είχε, την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018, ο Πρόεδρ-
ος της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης
Κρεµύδας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τεκµηριωµένες
προτάσεις της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής
και συµφωνήθηκε το πλαίσιο των υπηρεσιακών
ενεργειών που πρέπει να γίνουν, ώστε να υλοποι-
ηθούν, το ταχύτερο δυνατόν. 

Εν συνεχεία οι δύο άντρες πραγµατοποίησαν
αυτοψία σε χώρους που προτείνονται για τη λειτο-
υργία σχολείων. 

Μετά την αυτοψία ο Γιάννης Κρεµύδας εξέφρασε
την αισιοδοξία του ότι το πρόβληµα της σχολικής
στέγης βρίσκεται σε καλό δρόµο. «Με την καθηµε-
ρινή δουλειά µας και µε την ενεργή συµπαράστα-
ση του ∆ηµάρχου Χρήστου Παππού έχουµε ανα-
βαθµίσει τις κτιριακές υποδοµές της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης. 

Σύντοµα ολοκληρώνουµε και το πρόγραµµα της
σχολικής στέγης, ώστε να δώσουµε προοπτική στη
σχολική εκπαίδευση του ∆ήµου Φυλής. 

Ευχαριστώ, από καρδιάς τον ∆ιευθυντή Πανα-
γιώτη Σπύρου που µε την εµπειρία και τη γνώση
των ζητηµάτων βρίσκεται, πάντα, στο πλευρό µας,
έτοιµος να προσφέρει ό,τι του ζητηθεί», τόνισε
χαρακτηριστικά.  

Μ
εγάλο ενδιαφέρ-
ον επέδειξαν οι
δηµότες για τη

δωρεάν σπιροµέτρηση –
µέτρηση µονοξειδίου του
άνθρακος, που πραγµα-
τοποιήθηκε στο ΚΑΠΗ
Ζεφυρίου την Τετάρτη 24
Ιανουαρίου, από την
Ελληνική Πνευµονολογι-
κή Εταιρεία, σε συνερ-
γασία µε το Κέντρο
Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ)
∆ήµου Φυλής.

Μέσα σε τέσσερις ώρες εξετά-
στηκαν από το κλιµάκιο της Ελληνι-
κής Πνευµονολογικής Εταιρείας
περίπου 80 συνδηµότες µας. Τις
µετρήσεις πραγµατοποίησαν οι
τεχνικοί του κλιµακίου της Ελληνι-
κής Πνευµονολογικής Eταιρείας,
∆ιορέλης ∆ρούγιας και Στέργιος
Γιώτας, και τα αποτελέσµατα
αξιολόγησαν αµέσως µετά, δίνον

τας παράλληλα και οδηγίες προς
τους εξεταζόµενους, οι Πνευµο-
νολόγοι – Φυµατιολόγοι Κωνσταν-
τίνος Κωνσταντόπουλος και Γεώρ-
γιος Χρας, οι οποίοι προσέφεραν
και αυτή τη φορά εθελοντικά τις
υπηρεσίες τους.

Η σπιροµέτρηση είναι ολιγόλεπτη
εργαστηριακή εξέταση που µετρά
τη ροή του αέρα στους πνεύµονες
και συµβάλει στη διάγνωση διαφόρ-
ων πνευµονικών νοσηµάτων, όπως

η χρόνια αποφρακτική
πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ). 

Η δωρεάν σπιροµέτρηση
εντάσσεται στο πλαίσιο
των πρωτοβουλιών που
αναλαµβάνει κατά καιρούς
το ΚΑΠΗ για την πρόληψη
και προαγωγή της υγείας,
καθώς και των δράσεων
της Ελληνικής Πνευµονο-
λογικής Εταιρείας για την
ευαισθητοποίηση του κοι-
νού για την αντιµετώπιση
των αναπνευστικών

νοσηµάτων. 
Ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος

Υπεύθυνος των ΚΑΠΗ, ∆αυίδ
Μαύρος, απέστειλε ευχαριστήρια
επιστολή στην Ελληνική Πνευµονο-
λογική Εταιρεία ευχαριστώντας τον
Πρόεδρο, Σπύρο Ζακυνθινό, και
τους τεχνικούς του κλιµακίου κ.κ.
∆ρούγια και Γιώτα, ενώ απηύθυνε
θερµές ευχαριστίες στους ιατρούς
κ.κ. Χρα και Κωνσταντόπουλο.

Μεγάλο ενδιαφέρον επέδειξαν οι δηµότες για τη 
δωρεάν σπιροµέτρηση στο ΚΑΠΗ Ζεφυρίου
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Ηυψηλή φορολογία στα
ακίνητα και ο δυσβά-
στακτος ΕΝΦΙΑ ωθεί την

πλειονότητα των ιδιοκτητών να
στρέφουν τα βλέµµατά τους στην
ενοικίαση που θεωρείται η συµφ-
ερότερη λύση. Μάλιστα τρεις
στους δέκα είναι πρόθυµοι να
αποχωριστούν την περιουσία
τους πουλώντας και µένοντας
κατόπιν στο ενοίκιο.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία
της έρευνας της ΠΟΜΙ∆Α σύµφω-
να µε τα οποία παρατηρείται
σηµαντική µείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης,
αδυναµία πληρωµής των φόρων στα ακίνητα αλλά
και επιδίωξη της πλειονότητας των ιδιοκτητών να
απαλλαγούν από τα ακίνητά τους πουλώντας τα
ακόµα και σε τιµή χαµηλότερη από την αντικειµενι-
κή αξία.

Τα κύρια συµπεράσµατα που προκύπτουν από
την έρευνα είναι:

-Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης µειώθηκε από
81,6% το 2006 σε 73,9% το 2018 (-7,7 ποσο-
στιαίες µονάδες). Πλέον είναι περισσότεροι εκείνοι
που θεωρούν ότι είναι πιο συµφέρον να νοικιάζει
κανείς κατοικία (49%) από το να διαθέτει ιδιόκτητη
(42,1%) ενώ έξι στους δέκα ιδιοκτήτες κρίνουν ότι
είναι ασύµφορο να διαθέτει κανείς ακίνητα για να
τα νοικιάζει.

– Οι καθυστερήσεις και η µη πληρωµή ενοικίων
παραµένουν τεράστια προβλήµατα για τους ιδιοκ-
τήτες κυρίως επαγγελµατικών ακινήτων όπου το

ποσοστό ασυνέπειας είναι 48,9% (37,6% στα δια-
µερίσµατα και 20% στις µονοκατοικίες). Ωστόσο
παρατηρείται σηµαντική βελτίωση στο συγκεκριµέ-
νο ζήτηµα καθώς έχουν αυξηθεί αισθητά οι συνε-
πείς ενοικιαστές.

– Ο κύριος λόγος για τη βελτίωση του δείκτη
συνέπειας είναι οι µειώσεις ενοικίων που έκανε η
συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών. Συγκεκρ-
ιµένα το 76,4% έκαναν µειώσεις στα ενοίκια διαµε-
ρισµάτων, το 68% στα ενοίκια µονοκατοικιών και
το 81,5% στα ενοίκια επαγγελµατικών χώρων. Τα
ποσοστά των µειώσεων στα ενοίκια κλιµακώνονται
πάνω και από το 40%.

– Εντυπωσιακή είναι η αύξηση (σχεδόν τριπλα-
σιασµός) εκείνων που σκοπεύουν να πουλήσουν
κάποιο ακίνητο την επόµενη διετία. Το ποσοστό
είναι σήµερα 33%, έναντι 12,3% το 2006. Αντίθετη
είναι η εξέλιξη του ποσοστού των υποψήφιων αγο-
ραστών: µόλις το 20,3% του πληθυσµού απαντά
σήµερα «ναι» και «ίσως» έναντι 53,5% το 2009. 

∆ραµατική είναι εξάλλου η υποβάθµιση
των εκτιµήσεων για την πορεία των τιµών:
το 33,3% πιστεύουν ότι θα αυξηθούν, έναν-
τι 81% που έκανε την αντίστοιχη εκτίµηση
το 2004.

– Ένας στους δύο (50%) πιστεύει ότι το
επενδυτικό ενδιαφέρον στην αγορά ακινή-
των θα αυξηθεί τα επόµενα δύο χρόνια
(έναντι 72,3% το 2007 και 29,9% το 2009),
κυρίως για τουριστικά ακίνητα σε παραθα-
λάσσιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας
όπου το ποσοστό των εκτιµήσεων για
αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος

έχει εκτοξευθεί στο 56,1%, από 26% το 2009.

– Το 7,2% των ιδιοκτητών προσπάθησε να εκµι-
σθώσει κάποιο ακίνητο το 2017 µέσω της πλατφ-
όρµας Airbnb και συναφών διαδικτυακών τόπων
ενώ το 20,3% το επιχείρησε µέσω παραδοσιακών
τρόπων.

– Το 76,8% των ιδιοκτητών θεωρούν άδικους
τους φόρους επί των ακινήτων ενώ αντίστοιχο
ποσοστό (75,9%) θεωρούν λάθος το γεγονός ότι
δεν υπάρχει έκπτωση φόρου για τα κενά και απρ-
όσοδα ακίνητα.

– Το 38,3% δηλώνει ότι θα δυσκολευτεί να
πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ και το 25,4% ότι δεν θα µπο-
ρέσει να το κάνει. Στην ερώτηση τι θα κάνουν στο
µέλλον αν δεν µπορούν να πληρώσουν τους φόρ-
ους, το 15,8% δηλώνει ότι θα προσπαθούσε να τα
πουλήσει σε τιµή χαµηλότερη της αντικειµενικής
και το 33,4% σε τιµή ίση µε την αντικειµενική ενώ
το 8,6% θα αφήσει να τα κατάσχει το ∆ηµόσιο.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία έρευνας της ΠΟΜΙ∆Α
11  σσττοουυςς  33  πποουυλλάά  ττοο  αακκίίννηηττόό  ττοουυ  κκααιι  εεππιισσττρρέέφφεειι……  σσττοο  εεννοοίίκκιιοο!!

44//22  ΑΑΡΡΑΑΧΧΩΩΒΒΑΑ
Μονοήµερη, ώρα αναχώρησης 
8.00 τιµή 15€

1100--1111//22  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ
∆ιήµερη διαµονή στο SEMANTRON 4* στον Ελαιώνα µε
πρωινό και βραδινό, Καλάβρυτα, Καστανιά, Πλανητερο,
Βυτίνα
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

1188//22  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑ
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

33--44//33  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ
∆ιήµερη διαµονή στο Καρπενήσι στο ΕΛΒΕΤΙΑ µε
πρωινό, γεύµα Σαββάτου στην ταβέρνα Φ ΩΛΙΑ στο
Καρπενήσι ( συµπεριλαµβάνεται ) επίσκεψη στην Ιερά
Μονή Παναγιας Προυσιώτισσας
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

Ο
Αν . ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάµελλος
παραβρέθηκε και απηύθυν ε
χ αιρετισµό στην  εκδήλωση

που διοργάν ωσε στις  26/1/2018 η εται-
ρεία Link Technologies σε συν εργασία
µε το τµήµα Πληροφορικής του ΑΠΘ
και τον  ∆ήµο Θεσσαλον ίκης, στην
οποία αν ακοιν ώθηκε και η έν αρξη
χ ρηµατοδότησης ν έων  ιδεών  (INNOS-
TART).

Ξεκιν ών τας τον  χ αιρετισµό του, ο
Σωκράτης Φάµελλος σηµείωσε ότι δεν
θα µπορούσε ν α λείπει από µια δρα-
στηριότητα καιν οτοµίας και αν ά-
πτυξης, όταν  µάλιστα αυτή γίν εται στη
Θεσσαλον ίκη, από µια εταιρεία µε
τοπική αν αφορά που στηρίζει ν έους
αν θρώπους, την  καιν οτοµία και την
επιχ ειρηµατικότητα, σε σύν δεση µε τη
γν ώση, την  έρευν α και την  αν άπτυξη
ν έων  εργαλείων .

«Είν αι σηµαν τικό το ότι αυτή η προ-
σπάθεια γίν εται στη Θεσσαλον ίκη, ότι
συζητάµε εδώ πώς µπορεί έν ας
φορέας, µια επιχ είρηση ν α αν απτύξει
σύγχ ρον ες εφαρµογές, ν α έχ ει προφίλ
εξωστρεφές διεθν ώς, ν α προσκαλεί
ν έους ερευν ητές και ν έους επιστήµο-
ν ες ν α συµµετέχ ουν  σε αυτή την
κοιν ή παραγωγή γν ώσης, λειτο-
υργών τας πραγµατικά σαν  έν α αν οικτό
αρχ είο γν ώσης, γιατί η πρόσβαση των
ν έων  αλλά και όλης της αγοράς σε αυτά
τα σύγχ ρον α εργαλεία χ ωρίς περιορι-
σµούς, είν αι πρόσβαση σε καλύτερη
ποιότητα ζωής. 

Πολύ σηµαν τικός λόγος που είµαι
εδώ επίσης είν αι για ν α επικροτήσω

την  αν ακοίν ωση της χ ρηµατοδότησης
των  ερευν ητικών  προγραµµάτων  που
η Link σκοπεύει ν α ξεκιν ήσει σε τοµείς
που έχ ουν  πάρα πολύ µεγάλη σχ έση
µε το ΥΠΕΝ», επεσήµαν ε.

Στη συν έχ εια ο Αν . ΥΠΕΝ,
συν δέον τας την  τηλεµατική µε το περ-
ιβάλλον , σηµείωσε πως το προφαν ές
είν αι η έξυπν η διαχ είριση απορριµµά-
των , δηλαδή η βελτιστοποίηση της
συλλογής τους, µέσω της µείωσης των
διαδροµών  των  απορριµµατοφόρων ,
που παρέχ ει άµεση µείωση κόστους,
έλεγχ ο της περιβαλλον τικής απόδοσης
και µείωση του διοξειδίου του άν θρακα
και γεν ικά του περιβαλλον τικού αποτ-
υπώµατος όλων  των  λειτουργιών  µετα-
φορών . Όµως η ν έα περίοδος της
αν ακύκλωσης µε τον  πρόσφατο ν .
4496/2017 σηµατοδοτεί κάτι καιν ούρ-
γιο στο περιβάλλον . Συν δέει τα τέλη
καθαριότητας των  ∆ήµων  µε την  από-
δοση των  ρευµάτων  αν ακύκλωσης και
θέτει στην  καρδιά του συστήµατος
ν έες «οικον οµικές» εφαρµογές της
τηλεµατικής, όπως την  εξ αποστάσεως
µέτρηση του ποσοστού πληρότητας
των  κάδων  και ζύγισή τους on-line για
τη βελτιστοποίηση της συλλογής και
µεταφοράς των  απορριµµάτων . 

Σύνδεση κατοικιών και των
κάδων τους µέσω κωδικών µε

τα απορριµµατοφόρα

Η επικείµεν η ν οµοθέτηση του οικο-
ν οµικού εργαλείου «πληρών ω όσο
πετάω» και σε επίπεδο πολίτη, η
σύν δεση κατοικιών  και των  κάδων
τους µέσω κωδικών  µε τα απορριµµα-
τοφόρα και τα δροµολόγιά τους για τη
µέτρηση της ποσότητας των  απορριµ-
µάτων  σε επίπεδο ν οικοκυριού, όπως
σχ εδιαζεται σήµερα πιλοτικά σε ορι-
σµέν ους δήµους της Θεσσαλον ίκης, θα
συν δέει την  πληρωµή των  τελών  καθ-
αριότητας όχ ι πια µε τα τετραγων ικά
µέτρα της κατοικίας, κάτι τραγικό και
άδικο, αλλά µε την  περιβαλλον τική
απόδοση και το αποτύπωµα του κάθε
ν οικοκυριού. Και αυτό αφορά και τις
επιχ ειρήσεις και όλες τις δραστηριότ-
ητες της πόλης. Επιπλέον , η θεσµοθ-
έτηση το 2018 της χ ωριστής διαλογής
του οργαν ικού υλικού υποχ ρεωτικά

στους χ ώρους εστίασης επιβάλλει
ειδικό σύστηµα αποκοµιδής, το οποίο
επίσης θα ελέγχ εται τηλεµατικά, γιατί
αυτά τα φορτία θα απαλλάσσον ται του
ειδικού τέλους υγειον οµικής ταφής.

Ο Σωκράτης Φάµελλος αν αφερόµε-
ν ος στο ειδικό άρθρο για τη δηµιουργία
του Φορέα Θερµαϊκού που µπήκε για
ψήφιση στη Βουλή µε το ν οµοσχ έδιο
για τους Φορείς ∆ιαχ είρισης Προστα-
τευόµεν ων  Περιοχ ών , τόν ισε ότι είν αι
κάτι που η πόλη της Θεσσαλον ίκης
χ ρειαζόταν  εδώ και χ ρόν ια και τώρα
συγκροτείται σε περιβαλλον τική βάση,
αξιοποιών τας ουσιαστικά το πρότυπο
της Ατζέν τα 21. Επεσήµαν ε ότι ειδικά
στο ζήτηµα της λειτουργίας του Φορέα,
η τηλεµατική µπορεί ν α υποστηρίξει
µια σειρά από παρεµβάσεις, όπως η
µέτρηση των  περιβαλλον τικών  δεδοµέ-
ν ων  του Θερµαϊκού Κόλπου, το πού
αυτά µεταδίδον ται, σε ποια βάση δεδο-
µέν ων  και σε ποιο κέν τρο αν αφέρον -
ται.

Στη συν έχ εια σηµείωσε ότι έν α από
τα πεδία της χ ρηµατοδότησης ν έων
ιδεών , που αν ακοιν ώθηκε στην  εκδή-
λωση, είν αι τα σχ έδια και η λειτουργία
της κιν ητικότητας, που συν δέεται µε
το θεµατικό αν τικείµεν ο των  σχ εδίων
βιώσιµης αστικής κιν ητικότητας,
βασικό εργαλείο της πολιτικής του
ΥΠΕΝ, καθώς σύµφων α µε µετρήσεις
οι µεταφορές και οι συγκοιν ων ίες
συµβάλλουν  σηµαν τικά στο αποτύπω-
µα του άν θρακα παγκοσµίως. «Πρέπει
ν α υπάρξουν  ειδικές πολιτικές, άρα

πρέπει ν α βρεθούν  εργαλεία τηλεµατι-
κά που ν α βελτιστοποιούν  τις µεταφο-
ρές αυτές και ν α δώσουµε εργαλεία και
στους δήµους, ώστε τα σχ έδια βιώσιµ-
ης αστικής κιν ητικότητας, που µπορεί
είν αι πεζόδροµοι, βιοκλιµατικά κτίρια ή
ποδηλατόδροµοι, ν α έχ ουν  και το
στοιχ είο της καιν οτοµίας και το
στοιχ είο της τεχ ν ολογικής υποδοµής»,
τόν ισε ο Σωκράτης Φάµελλος.

«∆εν  είν αι όµως µόν ο αυτές οι
συγκεκριµέν ες θεµατικές περιοχ ές οι
οποίες συν δέουν  την  τηλεµατική και
την  καιν οτοµία µε το περιβάλλον . Το
πιο µεγάλο αν  θέλετε εγχ είρηµα που
έχ ουµε ξεκιν ήσει είν αι το εγχ είρηµα
του Κτηµατολογίου. 

Ουσιαστικά είν αι η αποτύπωση σε
µία εν ιαία βάση δεδοµέν ων  όλων  των
γεωχ ωρικών  δεδοµέν ων  της χ ώρας
µας, που είν αι οι δασικοί χ άρτες, τα
σχ έδια οικισµών , οι ιδιοκτησίες, σε έν α
υπόβαθρο, σε µια data base αν οιχ τή
στον  πολίτη, αν οιχ τή και στον  επιχ ει-
ρηµατία, η οποία δίν ει ταυτόχ ρον α τη
δυν ατότητα ν α διαβάσουµε πάν ω σε
έν α υπόβαθρο την  κωδικοποίηση της
περιβαλλον τικής και δασικής ν οµοθ-
εσίας, ώστε ν α σταµατήσει µια πολύ
µεγάλη αν τιδικία που υπάρχ ει στην
Ελλάδα για τις επεν δύσεις και τις χ ρή-
σεις γης. Πια και για πρώτη φορά θα
είν αι ξεκάθαρο πού µπορεί ν α κάν ει ο
καθέν ας τι. Και αυτό είν αι µια ξεκάθαρη
αν απτυξιακή επέν δυση», σηµείωσε ο
Αν . ΥΠΕΝ, ολοκληρών ον τας τον  χ αι-
ρετισµό του.

ΠΠΡΡΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΥΥΛΛΩΩΝΝ  ΤΤΟΟ  ««ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΝΝΩΩ  ΟΟΣΣΟΟ  ΠΠΕΕΤΤΑΑΩΩ»::
ΣΣυυννδδέέοοννττααιι  ττέέλληη  µµεε  όόγγκκοο  ααπποορρρριιµµµµάάττωωνν

‘‘’’  ΗΗ  θθεεσσµµοοθθέέττηησσηη  ττοο  22001188
ττηηςς  χχωωρριισσττήήςς  δδιιααλλοογγήήςς
ττοουυ  οορργγααννιικκοούύ  υυλλιικκοούύ
υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  σσττοουυςς  
χχώώρροουυςς  εεσσττίίαασσηηςς  

εεππιιββάάλλλλεειι  εειιδδιικκόό  σσύύσσττηηµµαα  
ααπποοκκοοµµιιδδήήςς,,  ττοο  οοπποοίίοο
εεππίίσσηηςς  θθαα  εελλέέγγχχεεττααιι

ττηηλλεεµµααττιικκάά,,  γγιιααττίί  ααυυττάά  
τταα  φφοορρττίίαα  θθαα

ααππααλλλλάάσσσσοοννττααιι  ττοουυ  
εειιδδιικκοούύ  ττέέλλοουυςς  

υυγγεειιοοννοοµµιικκήήςς  ττααφφήήςς..’’’’
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ΠΠόόττεε  θθαα  κκααττααββλληηθθεείί  φφέέττοοςς  ττοο  εεππίίδδοοµµαα  ππααιιδδιιοούύ
Ποιες οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

Τελευταία ευκαιρία λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος

Kτηµατολόγιο: Παράταση δηλώσεων για
34.500 ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Τελευταία ευκαιρία για ν α δηλωθούν  στο κτηµατολόγιο και ν α µην  περιέλθουν  στο δηµόσιο
Τρεις µήν ες παράταση στα ακίν ητα "Αγν ώστου Ιδιοκτήτη" που δεν  έχ ουν  δηλωθεί στο

κτηµατολόγιο ή οι εγγραφές τους είν αι λαν θασµέν ες, δίν ει το υπουργείο Περιβάλλον τος. Η
προθεσµία κρίθηκε αν αγκαία καθώς το περιθώριο για ν α γίν ουν  οριστικές οι εγγραφές λήγει
φέτος και όσα από τα ακίν ητα αυτά δεν  δηλωθούν  θα περιέλθουν  στο δηµόσιο.

Φέτος, συµπληρών ον ται 14 χ ρόν ια από την  έν αρξη λειτουργίας των  πρώτων  κτηµατολο-
γικών  γραφείων  και οριστικοποιούν ται οι αρχ ικές εγγραφές. Αυτό σηµαίν ει ότι οι πολίτες
χ άν ουν  το δικαίωµα των  διορθώσεων  και της δικαστικής προσφυγής, εφόσον  αυτό κριθεί
αν αγκαίο.

Παράταση υπό τον  φόβο των  συν επειών  είχ αν  ζητήσει και οι ιδιοκτήτες ακιν ήτων  µέσω της ΠΟΜΙ∆Α (Παν ελλήν ια Οµοσπον δίας Ιδιοκτητών  Ακιν ήτων ), αίτηµα που
φαίν εται ν α εισάκουσε το υπουργείο και για έν α πρόσθετο λόγο. 

Η δηµιουργία του εν ιαίου φορέα για το κτηµατολόγιο µε την  συγχ ών ευση των  υποθηκοφυλακείων , εκτιµάται ότι θα προκαλέσει προσωριν ή αδυν αµία αν ταπόκρισης της
διοίκησης στη χ ορήγηση των  απαραίτητων  στοιχ είων  και εγγράφων , τόσο προς τις υπηρεσίες του δηµοσίου, όσο και προς τους ιδιώτες, για την  άσκηση αγωγών  ώστε
ν α διορθωθούν  οι αρχ ικές εγγραφές.

Η ρύθµιση του υπουργείου περιλαµβάν ει ακίν ητα σε 111 περιοχ ές από τα παλιά προγράµµατα κτηµατογράφησης, που ξεκίν ησε πιλοτικά το 1995 το κτηµατολόγιο σε
340 ΟΤΑ. Πρόκειται 1.150.000 δικαιώµατα εκ των  οποίων  περίπου το 3% (δηλαδή 34.500 ακίν ητα) είν αι αγν ώστου ιδιοκτήτη.

Μεταξύ των  περιοχ ών  αυτών  είν αι ορισµέν α από τα πιο ακριβά προάστια της Αττικής όπως η Πεύκη, η Νέα Σµύρν η, το Νέο Ψυχ ικό, τα Βριλήσσια, τα Μελίσσια κ.α
καθώς και ν ησιωτικές περιοχ ές όπως η Πάτµος, η Σύρος κ.α.

Π
ριν από το Πάσχα, εντός
των τελευταίων ηµερών
του Μαρτίου, θα καταβ-

ληθεί η α΄ δόση του νέου ενιαίου
«επιδόµατος παιδιού» για το
2018. Υπενθυµίζεται ότι από την
1η Ιανουαρίου 2018 καταβάλλε-
ται πλέον το νέο ενιαίο «επίδοµα
παιδιού», σύµφωνα µε το άρθρο
214 του ν. 4512/2018.

Όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση, στις 15 Ιανουαρίου,
ολοκληρώθηκε η διαδικασία
υποβολής του εντύπου Α21 για
τα οικογενειακά επιδόµατα του
έτους 2017.

Ειδικά, για την α΄ δόση, δεν
είναι απαραίτητη η εκ νέου υπο-
βολή Α21. 

Το νέο οικογενειακό επίδοµα
θα καταβάλλεται  πλέον ανά
δίµηνο, δηλαδή θα πληρώνεται 

σε έξι δόσεις εντός του έτους.
Οι εκκρεµείς αιτήσεις προη-

γούµενων ετών θα εξετάζονται µε
το ισχύον, κατά την υποβολή
τους, θεσµικό πλαίσιο.

Η διαδικασία υποβολής Α21
για το έτος 2018 θα ξεκινήσει
σύντοµα µε ηλεκτρονική διαδι-
κασία αντίστοιχη µε αυτή που
εφαρµόστηκε για τη διανοµή του
κοινωνικού µερίσµατος 2017.

Ο ΟΓΑ επισηµαίνει  ότι  θα
ενηµερώσει εγκαίρως, µε ανα-
κοίνωσή του, τους υποψήφιους
δικαιούχους για τον τρόπο και το
χρόνο κατά τον οποίο θα υποβ-
ληθούν οι νέες αιτήσεις Α21.

Απαραίτητη προϋπόθεση, για
να καταβληθεί το νέο επίδοµα
παιδιού, είναι η υποβολή φορο-
λογικής δήλωσης.

Ειδικότερα, απαιτείται:

Ηλεκτρονική υποβολή Ε1 για
υποβολή δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος

Συµπλήρωση και ηλεκτρονική
υποβολή Α21

Οι αιτούντες/υπόχρεοι πρέπει
να διαµένουν νόµιµα και µόνιµα
την τελευταία πενταετία στην
Ελλάδα.

Ο έλεγχος διαµονής του δικαι-
ούχου και των εξαρτώµενων τέκ-
νων του γίνεται αποκλειστικά από
την υποβολή φορολογικών
δηλώσεων της τελευταίας πεντα-
ετίας των ιδίων ή των συζύγων ή
των γονέων τους, εφόσον οι
ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολο-
γικής δήλωσης.

Αµέσως µετά, ο κ. Παπαδηµητρίου βρέθηκε
στη µικρή µονάδα µυδοκαλλιέργειας και το
κέντρο αποστολής, καθαρισµού και αποκελύφ-
ωσης οστράκων του Ιωάννη Σεβαστή. 

Ο υπουργός ενηµερώθηκε από τον κ. Σεβα-
στή για την διαδικασία εξυγίανσης-καθαρισµού
των οστράκων, αλλά και για τον τρόπο
προώθησής τους στην αγορά. 

Στο Μαρκόπουλο και στις εγκαταστάσεις της
Media Strom, βρέθηκε στη συνέχεια ο υπο-
υργός. 

Ο ένας από τους ιδρυτές και πρόεδρος της
εταιρείας Ιωάννης Νιάρχος, ενηµέρωσε τον κ.
Παπαδηµητρίου για την πορεία της εταιρείας,
ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικονοµικής
κρίσης, αλλά και τους στόχους για ανάπτυξη
ιδιαίτερα στον τοµέα των εξαγωγών.

Ο κ. Παπαδηµητρίου αναφέρθηκε στα διάφ-
ορα χρηµατοδοτικά εργαλεία του υπουργείου
Οικονοµίας για την ανάπτυξη των επιχειρή-
σεων, ενώ σηµείωσε ότι η επαφή της εταιρείας
µε τον Οργανισµό Enterprise Greece θα βοηθ-
ούσε στην ενίσχυση των εξαγωγικών προ-
σπαθειών της επιχείρησης. 

Στη συνέχεια ο υπουργός ξεναγήθηκε στις
σύγχρονες εγκαταστάσεις του εργοστασίου
στρωµατοποιΐας. 

Τέλος ο κ. Παπαδηµητρίου επισκέφθηκε τις
βιοκλιµατικές εγκαταστάσεις της εταιρείας καλ-
λυντικών APIVITA. 

Μετά από µια σύντοµη περιγραφή της φιλο-
σοφίας για την κατασκευή του κτιρίου, αλλά και
µικρής ξενάγησης στους χώρους των εργα-
στηρίων, ο κ. Παπαδηµητρίου συνοµίλησε και
συζήτησε µε τον Πρόεδρο της εταιρείας Νίκο
Κουτσιανά και τους συνεργάτες του για την
συνολική φιλοσοφία της εταιρείας, αλλά και για
τα µελλοντικά σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξή
της και σε άλλους τοµείς δραστηριοποίησης.
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Στο Τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου αποτυπώνεται η
κατεύθυνση της ∆ηµοτικής Αρχής για έργα που βελτιώνουν τις
υφιστάµενες υποδοµές, ενώ προτείνονται και στοχευµένες νέες
παρεµβάσεις µε στόχο την διεκδίκηση των απαραίτητων κον-
δυλίων για την υλοποίησή τους. 

Προτείνονται έργα ενδεικτικά όπως: η ενίσχυση της
αποχέτευσης όµβριων της Βορειοδυτικής Λεκάνης του ∆ήµου,
της Αφαίας- Σκαραµαγκά και άλλων περιοχών, η αναβάθµιση
των αθλητικών και πολιτιστικών υποδοµών και της λειτουργίας
τους, η αγορά νέου στόλου για την υπηρεσία καθαριότητας, οι
στοχευµένες παρεµβάσεις για τη αναβάθµιση Παιδικών
Σταθµών και άνοιγµα νέων όπως ο Παιδικός Σταθµός της οδού
Βεργίνας στο ∆άσος αλλά και η λειτουργική και ενεργειακή ανα-
βάθµιση των Σχολικών µονάδων όπως και η επισκευή και ανα-
νέωση στις Παιδικές Χαρές, καθώς και δεκάδες άλλες παρεµ-
βάσεις σ’ όλες τις συνοικίες της πόλης µας.

Τα παραπάνω είναι µερικά παραδείγµατα από τα οποία µπο-
ρεί να διαπιστώσει κανείς ότι η κατεύθυνση της ∆ηµοτικής
Αρχής δεν περιλαµβάνει το κριτήριο της ανταποδοτικότητας
των υπηρεσιών µε την παραχώρηση της λειτουργίας των υπο-
δοµών σε ιδιώτες, ούτε δηλαδή το εκ νέου χαράτσωµα του
κόσµου από τον ∆ήµο. 

Στη συζήτηση αναδείχθηκε, µέσα από την αντιπαράθεση µε
τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, η σύγκρουση των συµφερ-
όντων του λαού µε το σχεδιασµό έργων και προτεραιοτήτων
για τους επιχειρηµατίες. Χαρακτηριστικό της συζήτησης είναι ότι
δεν υπήρχε ούτε µια αντιπρόταση που να µην περιλαµβάνει
την προοπτική σύµπραξης µε ιδιωτικά κεφάλαια, ή αυτή της
µελλοντικής ιδιωτικοποίησης, δεδοµένου ότι το επόµενο βήµα

µετά την χρηµατοδότηση και υλοποίηση ενός έργου είναι η
διαχείριση και λειτουργία του.

Παράλληλα, η ∆ηµοτική Αρχή κλήθηκε να αντιµετωπίσει, επιτ-
υχώς, χρέη δεκαετιών που άφησαν προηγούµενες διοικήσεις.
Ανταπεξήλθε σε δικαστικές αποφάσεις που αφορούσαν
δικαιώµατα εργαζοµένων και απαλλοτριώσεις. 

Σε συνθήκες ασφυκτικής οικονοµικής λειτουργίας, το
Κοινωνικό έργο του ∆ήµου παραµένει σε υψηλό επίπεδο
µε µειωµένα έως καθόλου τροφεία στους Παιδικούς Σταθµούς,
µε τη λειτουργία των τριών ΚΑΠΗ και την ανέγερση νέου το
επόµενο διάστηµα στα Κουνέλια, µε τις παρεµβάσεις και µια
σειρά επισκευών σε σχολεία της πόλης µας, αλλά και µε τις
δεκάδες δραστηριότητες στον αθλητισµό και τη λειτουργία πολι-
τιστικών τµηµάτων και οµάδων του ∆ήµου µε τη συµµετοχή
εκατοντάδων κατοίκων.

Όλα τα παραπάνω έχουν επιτευχθεί τη στιγµή που έχουν

απαγορευτεί οι προσλήψεις του αναγκαίου
προσωπικού από τα µνηµόνια πρώην και νυν
Κυβερνήσεων. 

Το αποτέλεσµα είναι ο ∆ήµος να λειτουργεί
κυρίως µε συµβασιούχους εργαζόµενους που
αριθµητικά δεν καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες
όλων των υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα
αµείβονται µε µισθούς-επιδόµατα. 

Βεβαίως, απαιτούµε τη µονιµοποίηση όλου
του προσωπικού µε πλήρη ασφαλιστικά- µισθ-
ολογικά δικαιώµατα και την πρόσληψη άµεσα
κι άλλων εργαζόµενων µε βάση τις υπαρκτές
ανάγκες κάθε υπηρεσίας, ιδιαίτερα, στις µη
ανταποδοτικές υπηρεσίες του ∆ήµου που λόγω

συνταξιοδοτήσεων µένουν απογυµνωµένες.
Σαν ∆ηµοτική Αρχή, πιστεύουµε ότι ο λαός πρέπει να συµπο-

ρευτεί µε τα αιτήµατα του ∆ήµου για αύξηση της χρηµατοδότ-
ησης, για έργα που να αντιµετωπίζουν τα τεράστια προβλήµα-
τα σε ελλείψεις υποδοµών όπως αθλητικών χώρων, σε υπο-
δοµές- αντιπληµµυρικά- σε ελεύθερους χώρους- σε διαµόρφ-
ωση πλατειών- κοινόχρηστων χώρων- θεµατικών πάρκων και
όχι να δίνονται µε κατευθύνσεις σε συγκεκριµένους τοµείς που
δραστηριοποιείται το µεγάλο κεφάλαιο. 

Εν κατακλείδι, το ζητούµενο σήµερα για κάθε προϋπολογισµό
είναι αν θα υπηρετεί την αύξηση της κερδοφορίας των µονο-
πωλίων άρα θα αποδέχεται και θα εφαρµόζει την ανταποδο-
τικότητα στις υπηρεσίες του ή αν θα ιεραρχεί και θα διεκδικεί
µαζί µε το λαό την κάλυψη των πραγµατικών του αναγκών,
που δεν είναι γραµµένες στα µνηµόνια, στους εφαρµοστικούς
νόµους και στα αντιλαϊκά πολυνοµοσχέδια.
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ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (16η αγων ιστική)

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0-2 
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
2-2 
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 0-3 
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
1-5 
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 1-
1 
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΑΠΟ 
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 2-1

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (15η αγων ιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
4-0 
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0-2 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0-1
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 3-0 
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2-3

Β’ Εθνική Ανδρών – Νότιος όµιλος
15η αγωνιστική

Ιπποκράτης Κω-Νέα Κηφισιά 82-77
Κορωπί-Ηράκλειο 85-78
Παν ελευσιν ιακός-ΕΦΑΟΖ 84-71
∆άφν η ∆αφν ίου-ΚΑΟ Κορίν θου 76-78
Τρίτων -Παγκράτι 99-95 (κ.α. 75-75, πρτ. 85-85)
Ίκαρος Ν. Σµύρν ης-Παν ερυθραϊκός 56-62
Ιων ικός Νικαίας-Πρωτέας Βούλας 81-36
∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων -ΓΣ Μάν δρας Νικηφόρος 96-83

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΙΜΗ
∆ΟΜΑΖΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Στο Πν ευµατικό
Κέν τρο του ∆ήµου
Ασπροπύργου ο "Στρ-
ατηγός " του Ελλην ικού
Ποδοσφαίρου, Μίµης
∆οµάζος παρουσίασε
το βιογραφικό του βιβ-
λίο και την  δραστηριότ-
ητα του στο ποδόσφαι-
ρο.

Τίµησαν  µε την  παρ-
ουσία τους ο δήµαρχ ος
Νίκος Μελετίου από
την ΕΠΣ∆Α ο πρόεδρος
Μιχάλης Τζανόπουλος,
Ακόµα τιµήθηκε ο δήµα-
ρχος Ασπροπύργου
και ΕΠΣ∆Α .

ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
5-1 ΤΟΝ ΠΥΡΡΙΧΙΟ ΣΤΗΝ ΓΚΟΡΥΤΣΑ

ΟΗρακλής Ελευσίν ας σε αγών α για την  16η αγω-
ν ιστική έκαν ε ολική αν ατροπή και επικράτησε
στην  Γκοριτσά του Πυρρίχ ιου µε 5-1.(Ηµίχ ρο-

ν ο 1-1).
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Στεφαν ίδης, Πιπερίδης

Ι. (58’ Ερµπαλίδης), Μέρκας, Κέλι, Παν τελής (76’
Τσούρλας), Βασιλειάδης, Πιπερίδης Γ., Αποστολόπου-
λος (85’ Πιραχ ταρίδης), Σότα, Συµεων ίδης (68’ Μαυράκ-
ης), Παπαδόπουλος.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Τσακιλτζίδης, Πατσιον ίδης
Β., Κάτσος, Σκαµαν τζούρας, Πατσιον ίδης Κ., Πέππας
(75’ Κλαδάς), Μουράτι, Κόρµαλης (80’ Ζαµπέτας),
Κατσάφαρος (65’ Γκόρος), Γεωργιάδης, Τσεβάς (72’
Λάµπρου).

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2-0 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΟΠαν ελευσιν ιακός επικράτησε στο γήπεδο του
Παν οράµατος του Σκορπιού Φυλής µε 2-0.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ: Τζιβελέκης, Ντράλος, ∆ηµητρό-
πουλος, Λέλος, Πασαδάκης, Κίσσας, Λιόσης, Αν των ό-
πουλος, Κολέτσι, Πούλης, Κων σταν τόπουλος.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Σαµπατάκος, Ατµατσίδης,
Κουτσοµύτης (68’Μουράτι), Ακαρέπι, Αν ταλής, Μαριν ό-
πουλος (68’Αν των ίου), Μπέχ λης(54’ λόγω τραυµατι-
σµού Κων στάν της), Χοτζάι, Παν τελίδης, Πολεµαρχ άκ-
ης, Ζίου(59’Μπίµπα).

Ο ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2-0 ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ
Στο γει τονι κό ντέρµπι  του Ασπροπύργου ο Αί ας Παρ-

αλί ας πέρασε από τα Νεόκτι στα και  επι κράτησε του
Ικάρου µε 2-0 και  βρί σκεται  στο κόλπο ανόδου.

ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ(προπονητής Γι άννης Πανα-
γι ώτου): Ζεεζελί δης, Κύρι ολουκ(32’Λι άκος), Μπου-
σδούκος,Ντεγκράν, Μπάρλος, Αντωνί ου, Σι δηρόπουλος,
Ιωάννου(70΄Τσι µούρτος), Παλαβός, Μάµας(83’Βράν-
τζας), Νταρβί ς(57’Μπεκι άρης).

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(προπονητής Χρήστος Μελανι φί δης):
Κατσαπρί νης, Τζούντι , Κουσί δης, Αµπαζάι , Ντούρος,
Ντερβι σάι , Νι κολά (79’Χαλι λόπουλος), Μπουτάσης,
Ρεντζέπης (87’VILSON), Λι όλι ος, Ρότσκας.

ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ Θρασύβουλος 3-0

ΟΜαν δραικός επικράτησε στην  Φυλή του
Θρασύβουλου µε 3-0 και ξέφυγε πέν τε βαθµούς
από την  Ζωφριά στα πλαίσια της 16ης αγων ι-

στικής.
∆ιαιτήτευσε ο Αριστείδης Αλιάγας. Βοηθοί: ∆ηµόπου-

λος-Καργάκος.
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ(προπον ητής Ζόραν  Γέφτοβιτς):

Πυρέν ης, Θεοδωρίδης, Θεοδωρής, Σφακιαν άκης,
Λέλας, Πλαβούκος, Χαλιµούρδας(19’ λόγω τραυµατισµού
Χαιν τούτης- 63’ Χαραλαµπίδης), Κον τούλης, Πλαταν ιάς,
Καψάλας, Αγγελιδάκης.

ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ(προπον ητής Θεόφιλος Καλύβας):
Μπαλασάκης, Τοπτίδης, Τζεφεράκος, Σταυρόπουλος,
Καµπάσης, Τούσης(65’ Μπούσης), Βούκα, Χόρ-
βατ(68’Γκίν ης), Μον έ(80’Κούσας), Τύρπος(73’ Βλαχ ό-
πουλος), Γεωργιάδης.



12-θριάσιο ∆ευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR    

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος  (160τµ) το κέντρο του 

Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & 
Υψηλάντου). ∆ιαµορφωµένος χώρος

µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο 
περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΟΠΙΣΘΕΝ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ

ΑΑΠΠΟΟ  112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ    

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή
Ασπρόπυργος πλησίον του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359

ΕΕρρχχεεττααιι  ννέέαα  φφοορροολλοοττααρρίίαα  σσττιιςς  3300  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ
ΤΤοο  υυπποουυρργγεείίοο  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  ππρροογγρρααµµµµααττίίζζεειι  ννέέαα  φφοορροολλοοττααρρίίαα  γγιιαα  ττιιςς  3300  ΙΙααννοουυαα--
ρρίίοουυ  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττιιςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  πποουυ  έέγγιινναανν  µµέέσσαα  σσττοονν  ∆∆εεκκέέµµββρριιοο..  ΚΚααττάά  τταα  ττέέλληη
ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρροοννιιάάςς  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν  δδέέκκαα  κκλληηρρώώσσεειιςς  ααππόό  ττιιςς  οοπποοίίεεςς
ππρροοέέκκυυψψαανν  σσυυννοολλιικκάά  1100..996633  ττυυχχεερροοίί..  ΑΑππόό  ααυυττοούύςς  οοιι  2299  κκέέρρδδιισσαανν  ααππόό  22..000000
εευυρρώώ  µµέέχχρριι  κκααιι  44..000000  εευυρρώώ,,  εεννώώ  ττέέσσσσεερριιςς  κκέέρρδδιισσαανν  ααππόό  33..000000..
ΑΑππόό  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  σσυυγγκκέέννττρρωωσσεε  ηη  ΑΑννεεξξάάρρττηηττηη  ΑΑρρχχήή  ∆∆ηηµµοοσσίίωωνν  ΕΕσσόόδδωωνν
((ΑΑΑΑ∆∆ΕΕ))  ππρροοκκύύππττοουυνν  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::
--  ΟΟιι  φφοορροολλοογγοούύµµεεννοοιι  πποουυ  σσυυµµµµεεττεείίχχαανν  σσττιιςς  1111  δδηηµµόόσσιιεεςς  κκλληηρρώώσσεειιςς  ((σσυυνν  µµιιαα  πποουυ
εείίχχεε  ππρροοηηγγηηθθεείί  σσττιιςς  3300  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ))  ααννέέρρχχοοννττααιι  σσεε  66..000022..447744..  ΣΣυυννοολλιικκάά,,  σσυυµµππεε--
ρριιλλααµµββααννοοµµέέννηηςς  ττηηςς  κκλλήήρρωωσσηηςς  σσττιιςς  3300  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  22001177,,  ππρροοέέκκυυψψαανν  1100..996633
ττυυχχεερροοίί..  ΟΟιι  1100..993300  ααππόό  ααυυττοούύςς  κκεερρδδίίζζοουυνν  ααππόό  11..000000  εευυρρώώ,,  2299  κκεερρδδίίζζοουυνν  ααππόό
22..000000  εευυρρώώ  κκααιι  44  κκεερρδδίίζζοουυνν  ααππόό  33..000000  εευυρρώώ..
--  11..554488  ττυυχχεερροοίί  λλααχχννοοίί  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσεε  µµηηννιιααίίεεςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  ααππόό  33,,7700  εευυρρώώ  έέωωςς
220000  εευυρρώώ,,  οοιι  66..005577  λλααχχννοοίί  σσεε  σσυυννααλλλλααγγέέςς  µµεεττααξξύύ  220000,,0011  εευυρρώώ  κκααιι  11..000000  εευυρρώώ,,
εεννώώ  33..339955  ττυυχχεερροοίί  λλααχχννοοίί  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  µµηηννιιααίίεεςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  άάννωω  ττωωνν  11..000000
εευυρρώώ..
--  ΤΤοο  σσυυννοολλιικκόό  ύύψψοοςς  ττωωνν  σσυυννααλλλλααγγώώνν  ααππόό  ττοο  οοπποοίίοο  ππρροοέέκκυυψψαανν  οοιι  λλααχχννοοίί  γγιιαα  ττιιςς
κκλληηρρώώσσεειιςς  ααννήήλλθθεε  σσεε  2222,,441155  δδιισσ..  εευυρρώώ  εεννώώ  οο  ααρριιθθµµόόςς  ττωωνν  λλααχχννώώνν  πποουυ  µµππήήκκαανν
σσττηηνν  κκλληηρρωωττίίδδαα  ααννήήλλθθεε  σσεε  1111,,331155  δδιισσεεκκααττοοµµµµύύρριιαα..

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΩΝ
Πυροβόλησαν και τραυµάτισαν σοβαρά άντρα στην Αχαρνών

Άγν ωστοι δράστες πυροβόλησαν  και τραυµάτισαν  σοβαρά έν αν  άν δρα, αλβα-
ν ικής καταγωγής, αργά προχ θες το βράδυ, εν ώ περπατούσε στην  οδό Αχ αρν ών .

Σύµφων α µε πληροφορίες από αστυν οµικές πηγές, δύο άτοµα που ήταν  πάν ω
σε µηχ αν ή πλησίασαν  το θύµα και το πυροβόλησαν  στον  θώρακα. Ο Αλβαν ός
διακοµίστηκε στο ν οσοκοµείο «Αγία Όλγα», όπου και ν οσηλεύεται σε σοβαρή
κατάσταση. Η αστυν οµία διεν εργεί έρευν α για τον  εν τοπισµό και τη σύλληψη των
δραστών .

Ανάληψη ευθύνης για την εµπρηστική
επίθεση σε τράπεζα στη Λ. Αλεξάνδρας

Η
οργάν ωση Επαν αστατικοί Πυρήν ες ∆ράσης FAI/IRF αν έλαβε την  ευθύν η
για την  εµπρηστική επίθεση σε υποκατάστηµα τράπεζας στη λ. Αλεξάν -
δρας, τα ξηµερώµατα της Παρασκευής.

Ο εκρηκτικός µηχ αν ισµός είχ ε προκαλέσει υλικές ζηµιές στην  τράπεζα. Ο
συγκεκριµέν ος στόχ ος επελέγη, σύµφων α µε το κείµεν ο που αν αρτήθηκε σε
ιστοσελίδα του αν τιεξουσιαστικού χ ώρου γιατί «βρίσκεται σε µία από τις πιο
φυλασσόµεν ες περιοχ ές της µητρόπολης. Αυτό αποδεικν ύει ότι ο καθέν ας από
µας µπορεί ν α πράξει επιθετικά εν αν τίον  εξουσιαστικών -κρατικών  δοµών ».

Η οργάν ωση έκαν ε την  επίθεση, σύµφων α µε το ίδιο κείµεν ο, ως κίν ηση
αλληλεγγύης στον  αν αρχ ικό Κων σταν τίν ο Γιαγτζόγλου που συν ελήφθη στις 28
Οκτωβρίου 2017. 

Αποµάκρυνση επικίνδυνου κρηπιδώµατος στην
παραλία Βασιλικών του ∆ήµου Σαλαµίνας

Π
ρογραµµατική Σύµβαση µε αν τικείµεν ο την  υλοποίηση του έργου µε τίτλο
«Καθαίρεση και αποµάκρυν ση κρηπιδωµάτων  στην  παραλία Βασιλικών  Ν.
Σαλαµίν ας», υπέγραψαν  η Περιφερειάρχ ης Αττικής, Ρέν α ∆ούρου και η

∆ήµαρχ ος Σαλαµίν ας, Ισιδώρα Νάν ν ου - Παπαθαν ασίου. Το έργο, προϋπολογισµού
20.000 ευρώ µε ΦΠΑ, χ ρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Σκοπός του έργου είν αι η αποµάκρυν ση του υφιστάµεν ου, επικίν δυν ου κρη-
πιδώµατος στην  παραλία Βασιλικών  του ∆ήµου Σαλαµίν ας, ώστε ν α επαν έλθει το
τµήµα αυτό της παραλίας στην  ίδια κατάσταση µε την  υπόλοιπη παραλία.

Συγκεκριµέν α, θα πραγµατοποιηθούν  καθαιρέσεις τµηµάτων  κατασκευών  λιµε-
ν ικών  έργων  χ ωρίς τη χ ρήση εκρηκτικών  υλών  καθώς και αποξήλωση των  υπα-
ρχ όν των  κιγκλιδωµάτων .

Τη δηµοπράτηση, την  υπογραφή σύµβασης µε τον  αν άδοχ ο, την  επίβλεψη
κατασκευής του έργου και την  παραλαβή του αν αλαµβάν ει ο ∆ήµος Σαλαµίν ας.
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Έρχεται το µεγαλύτερο φεγγάρι
των τελευταίων 150 χρόνων: 

Σούπερ «µπλε µατωµένο»,Σούπερ «µπλε µατωµένο»,
στις 31 Ιανουαρίουστις 31 Ιανουαρίου

Τελευταία φορά καταγράφηκε στις 31 Μαρτίου 1866
- Η Σελήν η κατά 14% µεγαλύτερη 

και κατά 30% φωτειν ότερη
 - Σε ποιες περιοχ ές θα είν αι ορατή η έκλειψη

Σ
υµβαίν ει µία φορά κάθε 150 χ ρόν ια και θα
έχ ουν  την  ευκαιρία ν α το απολαύσουν  κυρίως
οι κάτοικοι του Βόρειο Ηµισφαιρίου, ήτοι και

στην  Ελλάδα. Στις 31 Ιαν ουαρίου θα εµφαν ιστεί το
σούπερ «µπλε µατωµέν ο» φεγγάρι και το ίδιο βράδυ
θα συµβεί ολική έκλειψη. Μία µον αδική συγκυρία για
τα επιστηµον ικά δεδοµέν α.
Όποιος έχ ει ρίξει µία µατιά στον  βραδυν ό ουραν ό,
εν δεχ οµέν ως ν α έχ ει παρατηρήσει ότι το φεγγάρι
φαίν εται κατά πολύ µεγαλύτερο.Αυτό συµβαίν ει διότι
ο φυσικός δορυφόρος της Γης έχ ει πλησιάσει στο
κον τιν ότερο σηµείο των  τελευταίων  150 ετών . Ως εκ
τούτου, φαίν εται κατά 14% µεγαλύτερο και κατά 30%
πιο φωτειν ό.

Στις 31 Ιαν ουαρίου θα έχ ουµε τη µεγαλύτερη και
φωτειν ότερη παν σέλην ο που έχ ουµε και θα δούµε
ποτέ στη ζωή µας. Η τελευταία φορά που καταγρά-
φηκε το ίδιο φαιν όµεν ο, ήταν  στις 31 Μαρτίου 1866! 

Στην  ουσία, το φαιν όµεν ο ξεκίν ησε µε την  Παν σέλ-
ην ο της 3ης ∆εκεµβρίου. Συν εχ ίστηκε µε την  Παν -
σέλην ο της Πρωτοχ ρον ιάς και κορυφών εται, στη
µεγαλύτερη δυν ατή φάση του, στις 31 Ιαν ουαρίου.
Το «µατωµέν ο» φεγγάρι, γίν εται αυτόµατα και
«µπλε», διότι είν αι το δεύτερο στον  ίδιο µήν α.

Η κορύφωση της... κορύφωσης του φαιν οµέν ου θα
λάβει χ ώρα για έν α δίωρο, το οποίο θα είν αι διαφορ-
ετικό για κάθε χ ώρα, λόγω της διαφοράς στην  ώρα,
αλλά και στο γεωγραφικό πλάτος και µήκος. Το φεγ-
γάρι θα περάσει από διάφορες φάσεις, θα αρχ ίσει ν α
χ άν εται και θα επαν έλθει µεγαλοπρεπέστατο στον
ουραν ό.

Το άκρως εν τυπωσιακό φαιν όµεν ο θα γίν ει ορατό
στην  Αν ατολική Ασία, σε περιοχ ές του Ατλαν τικού,
στις δυτικές ακτές της Βορείου Αµερικής. Στις αν ατο-
λικές περιοχ ές της Βόρειας Αµερικής και στην
Ευρώπη, θα είν αι µεν  ορατό, αλλά όχ ι τόσο έν τον α
όσο στις προηγούµεν ες.

Η NASA, που εν διαφέρεται ιδιαιτέρως για την  κάλ-
υψη και µελέτη αν αλόγων  φαιν οµέν ων , θα καλύψει
ζων ταν ά µέσω διαδικτύου το σούπερ µπλε µατωµέ-
ν ο φεγγάρι, καθώς, όπως δήλωσε έν ας επιστήµον ας:
«Όσοι δεν  θα είν αι σε θέση ν α το δουν , δεν  µπορ-
ούν  ν α περιµέν ουν  άλλα 150 χ ρόν ια για ν α έχ ουν
µία δεύτερη ευκαιρία».

ΤΑ ΜΟΙΡΑΙΑ ΛΑΘΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

«Πανηγυρική» δικαίωση για το έγκληµα 
της Marfin οκτώ χρόνια µετά

Σ
τις 5 Μαΐου του 2010 στην Αθήνα
πραγµατοποιείται  µία από τις
µεγαλύτερες διαδηλώσεις ενάντια στο

πρώτο µνηµόνιο. Η Μαρφίν φλέγεται. Τρεις
εργαζόµενοι, η µία έγκυος, βρίσκουν φρικτό
θάνατο. Τραγικό ήταν το τέλος για την Αγγε-
λική Παπαθανασοπούλου (έγκυος τεσσάρων
µηνών), τον Επαµεινώνδα Τσακάλη και την
Παρασκευή Ζούλια.

Οι υπόλοιποι διασώζονται σκαρφαλώνον-
τας σε διπλανά κτίριο ή πηδώντας από τα
µπαλκόνια. Οι τροµακτικές εικόνες σοκάρι-
σαν την κοινή γνώµη.

Οκτώ χρόνια µετά, 24 εργαζόµενοι
δικαιώνονται. Το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο
ύστερα από αγωγή 24 εργαζόµενων για την
αναγνώριση της ηθικής βλάβης που έχουν
υποστεί είδε «παραλείψεις» τόσο από την
αστυνοµία όσο και από την Πυροσβεστική,
οι οποίες αν δεν είχαν συντελεστεί θα είχε
αποφευχθεί το µοιραίο γεγονός.

Όπως αναφέρουν οι δικαστές ευθύνες
έχει και η διοίκηση της τράπεζας, ωστόσο,
δεν µπορούν να διερευνηθούν από τους
ίδιους καθώς οι εργαζόµενοι προσέφυγαν
στο δικαστήριο αναζητώντας τις ευθύνες των
οργάνων του δηµοσίου και ζητώντας αποζ-
ηµιώσεις για ηθική βλάβη.

Το δικαστήριο κάνοντας δεκτή εν µέρει την αγωγή των εργαζοµένων έκρινε:

ότι η Πυροσβεστική δεν διενήργησε όλους εκείνους τους προληπτικούς ελέγχους για την τήρηση
των προβλεπόµενων µέσων πυροπροστασίας στο υποκατάστηµα και

πως υπήρξε παράλειψη των αρµόδιων αστυνοµικών οργάνων να εκδώσουν απόφαση – το πολύ
µέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2009 – επιβάλλοντας στην διοίκηση της τράπεζας να τοποθετήσει ρολά από
συµπαγές υλικό και άθραυστους υαλοπίνακες µεγάλου πάχους, όπως όριζε υπουργική απόφαση
εκείνης της εποχής.

Με αυτό το διά ταύτα το δικαστήριο
επιδικάζει αποζηµίωση σε καθέναν
από τους 24 εργαζόµενους από
25.000 έως 60.000 ευρώ κρίνοντας
ότι πρέπει να ικανοποιηθούν για την
αποκατάσταση της βλάβης που υπέ-
στησαν «από το κίνδυνο ζωής που
διέτρεξαν, από την παρεπόµενη
σωµατική τους ταλαιπωρία, τα απότοκα
προβλήµατα υγείας και όλη την ψυχι-
κή πίεση µε την οποία επιβαρύνθη-
καν από την κρίσιµη µέρα και εφε-
ξής».

Με το ίδιο σκεπτικό το δικαστήριο
επιδικάζει  αποζηµίωση και  στον
σύζυγο και τους γονείς της άτυχης Αγγελικής η οποία κυµαίνεται από 210.000 – 300.000 ευρώ.

Σύµφωνα µε τους δικαστές το µοιραίο υποκατάστηµα της τράπεζας δεν διέθετε:
πυροσβεστικό ερµάριο µε εύκαµπτο σωλήνα µε ακροφύσιο
δυο εξόδους κινδύνου προς κοινόχρηστη οδό ή πόρτες προς διάδροµο ή άλλους χώρους που να

οδηγούν από διαφορετικές κατευθύνσεις σε δυο ανεξάρτητες οδούς διαφυγής, παρά µόνο µία στο ισό-
γειο κατάστηµα. Και αυτή δεν άνοιγε µε µία απλή ώθηση από µέσα προς τα έξω, αλλά µόνο µε τηλεχει-
ριστήριο που κρατούσε η διευθύντρια.
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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 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 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

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

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara το οποίο εκλάπη

Την Πέµπτη 18/1/18 εκλάπη έξω από
το νοσοκοµείο "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
αγροτικό αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφορίας
ΧΑΤ9437. Το αυτοκίνητο ανήκει σε
καρκινοπαθή ο οποίος βρισκόταν στο
νοσοκοµείο για τη χηµειοθεραπεία του.
∆εδοµένου ότι ζει στην επαρχία, η
απώλεια του αυτοκινήτου του καθιστά
τη µετακίνηση του στην Αθήνα για τις
θεραπείες του απελπιστικά δύσκολη.
Οποιαδήποτε πληροφορία που θα
βοηθήσει στην εύρεσή του, θα εκτιµηθ-
εί ιδιαίτερα, ∆ίνεται αµοιβή. Τηλέφωνο:
6974769704 (Ζαχαρίας & Ντίνα
Καλουπη)
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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

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ    ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΗΗ//ΥΥ
∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΩΩΝΝ  ,,
ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΣΣ
ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ((MMSS  SSQQLL))

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ελάχιστο
ΙΕΚ 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά , επιπέδου
Lower
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΗΗΣΣ
ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΣΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΑΑΚΚΙΙ    
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704

Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr



16-θριάσιο ∆ευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 


