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ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
Τοποθέτηση νέων ιστών, µε 

σώµατα led και αποκατάσταση των 
πεζοδροµίων, σε όλο το µήκος της

Οδού 28ης Οκτωβρίου 

Ο Όµιλος Καλαθοσφαίρισης
Ελευσίνας (Ο.Κ.Ε.) 

προωθεί την πρωτοβουλία
ΠΡ.Ε.Π.Υ. 

(Προαγωνιστικός Έλεγχος
Πρόληψης Υγείας).
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∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣIIΝΝΟΟΣΣ::
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ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΥΥΡΡΚΚΑΑΛΛΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΥΥΡΡΚΚΑΑΛΛ
Ο ∆ήµος στηρίζει τους 
22 εργαζόµενους της 
εταιρείας Ε.Α.Σ και 

αναλαµβάνει 
πρωτοβουλία ώστε να
υπάρξει λύση για το 

εργασιακό τους µέλλον.

ΑΑπποοχχώώρρηησσηη  55  ∆∆ηηµµοοττιικκώώνν  κκααιι  ΤΤοοππιικκώώνν
ΣΣυυµµββοούύλλωωνν  ααππόό  ττηηνν  ππααρράάττααξξηη  
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Νέο περιστατικό στο Μενίδι. Σε απόγνωση οι γονείς 

--  ΑΑδδέέσσπποοττηη  σσφφααίίρραα  ππέέρραασσεε  
ξξυυσσττάά  ααππόό  66χχρροοννηη

ΈΈρργγοο  ύύψψιισσττηηςς  σσπποουυδδααιιόόττηηττααςς
ηη  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  
ΚΚοοιιµµηηττηηρρίίοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς  

Ξεκίνησε µε την ανιδιοτελή προσφορά 
του κ. Αθανασίου Μαρτίνου και των 

κ.κ. Κωνσταντίνου και Χρήστου Φάνη.
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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2-θριάσιο ∆ευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 

Ασπρόπυργος
ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218, 2105598618

Ελευσίνα 

ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 17Α

Τηλέφωνο  : 210-5561480

Μάνδρα
ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ , ∆ήλου 12 

& Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Αχαρνών 36, 2102472215

Αχαρνές

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ 

∆εκελείας 41 & Ξενοφώντος, 2102463057

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και υγρασία    

Η θερµοκρασία από 7 έως 17
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26

   ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγαθή, Αγαθούλα, Αγαθώ, Αγαθία, 

Παγκόσµια Ηµέρα Ασφαλούς 
Πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο

"Βροχή" πέφτουν οι αδέσποτες σφαίρες έξω από
σχολεία στο Μενίδι. Ένα νέο περιστατικό συνέβη όταν
συνταξιούχος πήγε να πάρει την εξάχρονη εγγονή
του από το σχολείο. Η σφαίρα - όπως κατήγγειλε-
πέρασε ξυστά από το µικρό κορίτσι την ώρα που γυρ-
νούσε σπίτι του.

Ο παππούς της µικρής, δήλωσε συγκλονισµένος.
"Η σφαίρα έσκασε µπροστά στα πόδια µας. Τρελά-
θηκα, έπαθα έµφραγµα. Εδώ είναι Καµπούλ, δεν
είναι Ελλάδα", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι κάτοικοι είναι απελπισµένοι, καθώς βλέπουν ότι
τα ίδια σκηνικά επαναλαµβάνονται , παρά τις υποσχέ-
σεις των Αρχών, µετά τον τραγικό χαµό του 11χρονου
Μάριου, ο οποίος έπεσε νεκρός από αδέσποτη
σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Με τους
κάλυκες στα χέρια πήγαν προχθές οι γονείς στο 1ο
δηµοτικό σχολείο Μενιδίου, διαµαρτυρόµενοι για τους
συχνούς πυροβολισµούς στην περιοχή.Οι γονείς βρίσκονται σε απόγνωση µε τις αδέσποτες σφαίρες που πέφτουν στο προαύλιο
χώρο του σχολείου και τους παρακείµενους δρόµους.Με αφορµή τη νέα παραλίγο τραγωδία µε αδέσποτη σφαίρα που πέρασε ξυστά
από 6χρονη µαθήτρια,η  ΑχαρΝΕΩΝ ΕΛΠΙ∆Α και ο επικεφαλής της, Σπύρος Βρεττός ζητούν άµεσα συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου για την εγκληµατικότητα.

Με ανάρτηση του στο Facebook ο Σπύρος Βρεττός σηµειώνει: «∆υστυχώς ακόµα και µετά την δολοφονία του µικρού Μάριου το
πρόβληµα της εγκληµατικότητας στις Αχαρνές δεν λύθηκεI Είµαστε έρµαια του κάθε παραβατικού. Κινδυνεύει η ζωή µας και η ζωή
των παιδιών µας κάθε στιγµή. Πρέπει να κινητοποιηθούµεI Πρέπει να διεκδικήσουµε τη ζωή που µας αξίζειI»

Η ΑχαρΝΕΩΝ Ελπίδα ζητάει άµεση σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ώστε όλοι οι υπεύθυνοι να δώσουν οριστική λύση στο
πρόβληµαI εδώ και τώρα. ∆εν πάει άλλο αυτή η κατάστασηI

Ένα έργο ύψιστης σπου-
δαιότητας και ιερότ-
ητας,  η αποκατάσταση

του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου
Μάνδρας,  ξεκίνησε µε την ανι-
διοτελή προσφορά εξεχόντων
προσωπικοτήτων,  του κ. Αθα-
νασίου Μαρτίνου και των κ.κ.
Κωνσταντίνου και Χρήστου
Φάνη.

Μετά την πρωτοβουλία της
∆ηµάρχου, κ. Γιάννας Κριεκούκη
και τις προσωπικές επαφές που
είχε µε τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο
και τους κ.κ. Κώστα και Χρήστο
Φάνη ξεκίνησε ένα έργο αναγ-
καίο και ταυτόχρονα σπουδαίο,
όχι µόνο για λόγους πρακτικούς
αλλά κυρίως για θρησκευτικούς
λόγους συµβολισµού που επηρ-
εάζει την βαθιά θρησκευτική
πίστη και προσήλωση στην παράδοση των Μανδραίων.

Η εικόνα καταστροφής πρόκειται να αλλάξει µε την
ανθρωπιστική συνεισφορά των κ.κ. Αθανασίου
Μαρτίνου, Κώστα και Χρήστο Φάνη οι οποίοι ανα-
λαµβάνουν το έργο της αποκατάστασης.

Ειδικότερα ο κ. Μαρτίνος ανέλαβε την εξ ολοκλήρου
περιτείχιση του νεκροταφείου, τα συνεργεία του οποίου
είναι έτοιµα να ξεκινήσουν τις εργασίες. Εντούτοις η προ-
σπάθεια συναντά αδικαιολόγητα εµπόδια καθώς η γραφ-
ειοκρατική δυσκαµψία της Πολιτείας δεν διευκολύνει την
αδειοδότηση του εν λόγω έργου.

Ταυτόχρονα η εταιρεία «MEGARA RESINS» των Αδε-
λφών Φάνη ανέλαβαν τον εσωτερικό καθαρισµό, την
αποµάκρυνση του µεγάλου όγκου µπαζών και την απο-

κατάσταση των κοινόχρηστων χώρων του κοιµητηρίου.
Ευελπιστούµε οι αγκυλώσεις ενός δυσκίνητου συστήµα-

τος να µην αποτελέσουν εµπόδιο και να καθυστερήσουν
την αδειοδότηση ενός ζωτικής σηµασίας έργου για την
Μάνδρα. 

Άλλωστε θεωρείται τουλάχιστον παράδοξο το γεγονός ο
∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας να επιτυγχάνει την δωρεάν
αποκατάσταση κατεστραµµένων υποδοµών µέσω ιδιω-
τικών χορηγιών, να εξοικονοµεί δηµόσιο και δηµοτικό
χρήµα και να µην έχει την Πολιτεία ως αρωγό της δύσκολ-
ης προσπάθειάς του.

Εκ µέρους όλων των δηµοτών του ∆ήµου Μάνδρας –
Ειδυλλίας, η κ. Κριεκούκη εκφράζει την βαθιά της ευγνω-
µοσύνη σε αυτούς τους Πολίτες που θα αποκαταστήσουν
και θα ξαναδώσουν στους κατοίκους της Μάνδρας έναν
χώρο θρησκευτικής και προγονικής κληρονοµιάς.

ΈΈνναα  έέρργγοο  ύύψψιισσττηηςς  σσπποουυδδααιιόόττηηττααςς  ηη  
ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  ΚΚοοιιµµηηττηηρρίίοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς  

Ξεκίνησε µε την ανιδιοτελή προσφορά του κ. Αθανασίου 
Μαρτίνου και των κ.κ. Κωνσταντίνου και Χρήστου Φάνη.

Νέο περιστατικό στο Μενίδι. Σε απόγνωση οι γονείς 

--  ΑΑδδέέσσπποοττηη  σσφφααίίρραα  ππέέρραασσεε  
ξξυυσσττάά  ααππόό  66χχρροοννηη



Ο Όµιλος Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας (Ο.Κ.Ε.) 
προωθεί την πρωτοβουλία ΠΡ.Ε.Π.Υ. 
(Προαγωνιστικός Έλεγχος Πρόληψης Υγείας).

Με αφορµή την καθιέρωση από την Ένωση Σωµατείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής (ΕΣΚΑΝΑ) - το Φεβρουάριο
κάθε χρόνου - ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΝΗΜΗΣ για τους αθλητές που έχασαν τη ζωή τους στους αγωνιστικούς χώρους, ο Όµιλος
Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας (Ο.Κ.Ε.) προωθεί την πρωτοβουλία ΠΡ.Ε.Π.Υ. (Προαγωνιστικός Έλεγχος Πρόληψης
Υγείας).

Στα πλαίσια αυτά συνδιοργανώνει µε το ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου µας την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου δύο εκδηλώσεις:
- στις 11:00 το πρωί έναν ΠΕΡΙΠΑΤΟ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΥΓΕΙΑΣ στην Ελευσίνια διαδροµή (πλατεία Ηρώων έως την παραλία

και επιστροφή στην πλατεία Ηρώων)
- στις 6:00 το απόγευµα στο "Στέκι" του ΠΑΚΠΠΑ (Παγκάλου & Κϊµωνος - ισόγειο) Ενηµέρωση για την Υγεία των παι-

διών - αθλητών από ειδικευµένους επιστήµονες. 

∆ευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 θριάσιο-3

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣIIΝΝΟΟΣΣ::    ΨΨΗΗΦΦΙΙΣΣΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΥΥΡΡΚΚΑΑΛΛ

Ο ∆ήµος στηρίζει τους 22 εργαζόµενους της εταιρείας 
Ε.Α.Σ  και αναλαµβάνει πρωτοβουλία ώστε να υπάρξει 

λύση για το εργασιακό τους µέλλον.

Τ
ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευ-
σίνας που συνήλθε την Τρίτη
30 Ιανουαρίου 2018 µετά από

πρόσκληση της Προέδρου του
∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ παρόντος
του ∆ηµάρχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ, συζήτησε το θέµα της
ηµερήσιας διάταξης «Συζήτηση –
Ενηµέρωση και λήψη απόφασης σχε-
τικά µε τα ακίνητα της εταιρείας
Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων
(ΠΥΡΚΑΛ) Ελευσίνας», και µετά από
εµπεριστατωµένη συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έκδοση του παρακάτω

ψηφίσµατος.

• Ο ∆ήµος στηρίζει τους 22 εργαζόµενους της
εταιρείας  Ε.Α.Σ και αναλαµβάνει πρωτοβουλία ώστε να
υπάρξει λύση για το εργασιακό τους µέλλον.

• Θεωρεί ότι τα ΕΛ.ΠΕ έχουν την κοινωνική
ευθύνη – υποχρέωση για την πρόσληψή τους.

• Θεωρεί ότι εντός του χώρου των Ε.Α.Σ
υπάρχουν κτίσµατα και εκτάσεις  που θα µπορούσαν να
δοθούν στο ∆ήµο αυξάνοντας το πολιτισµικό απόθεµα
της πόλης  για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις 

• Θεωρεί απαραίτητη την επίσκεψη στο χώρο των
εγκαταστάσεων της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων για
τον χαρακτηρισµό των κτιρίων

• Θεωρεί η έκταση της εταιρείας Ε.Α.Σ. πρώην
(ΠΥΡΚΑΛ) να ορισθεί ως ζώνη ασφαλείας µεταξύ των
ΕΛ.ΠΕ και του οικιστικού ιστού της πόλης.

• Θεωρεί απαραίτητη τη σύσκεψη µεταξύ ∆ήµου
Ελευσίνας, Υπουργείου Πολιτισµού, Σωµατείου Εργαζο-
µένων των Ε.Α.Σ πρώην (ΠΥΡΚΑΛ) και ΕΛ.ΠΕ για την
αξιοποίηση των κτιρίων – εγκαταστάσεων µε αφορµή την
ανακήρυξη της πόλης της Ελευσίνας ως Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021.

• Θεωρεί απαραίτητη την επίσηµη ενηµέρωση
από τα ΕΛ.ΠΕ για τα σχέδια τους όσον αφορά την ανάπ-
λαση του χώρου και γενικότερα την αξιοποίησή του.

• Ο ∆ήµος Ελευσίνας παρακολουθεί, στηρίζει και
συµµετέχει ώστε να δοθούν λύσεις σε όλα τα παραπάνω

• Ορίζει επιτροπή αποτελούµενη από τον  ∆ήµα-
ρχο Ελευσίνας κ. Γεώργιο Τσουκαλά, τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους κ.κ. Βασίλειο Αγριµάκη, Γεώργιο Ηλιόπουλο,
Γρηγόριο Κοροπούλη, Αθανάσιο Μίληση, εκπρόσωπο
της Αντιπεριφέρειας, εκπρόσωπο του Σωµατείου Εργαζο-
µένων στο εργοστάσιο της Εταιρείας Ελληνικών
Αµυντικών Συστηµάτων Ελευσίνας  καθώς και εκπρόσω-
πο του Ε.Κ.Ε.∆.Α., της οποίας ο ρόλος θα είναι η διαµε-

σολάβηση για την επίλυση της απορρόφησης των 22
εργαζοµένων από τα ΕΛ.ΠΕ.

Το παρόν Ψήφισµα να σταλεί :
•Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. ∆.

Βίτσα
•Στο Υπουργείο Πολιτισµού – Εφορεία Νεωτέρων

Μνηµείων
•Στους Βουλευτές Περιφέρειας Αττικής.
•Στον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ. Ι.Βασιλείου 
•Στα ΕΛ.ΠΕ
•Στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτικής Αττικής
•Την Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χηµικής Βιοµ-

ηχανίας. 
•Στο Σωµατείο Εργαζοµένων Εργοστασίου Εταιρείας

Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων Ελευσίνας και στις
αποθήκες των ∆ερβενοχωρίων

•Στον Τοπικό και Ηµερήσιο Τύπο

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 21/18.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                  
∆ΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                    -    

ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Η επιπρόσθετη επιχορήγηση 
για την κάλυψη αναγκών 
στις σχολικές µονάδες

Σ
υνεδριάζει την  την  Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και
ώρα  20:30 το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  Ελευσίνας  για
τη λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέµατα της ηµε-

ρήσιας διάταξης:
1. Παρουσίαση ∆ράσεων  της Βέλγικης Οµάδας
TimeCircus.
2. Συζήτηση – Ενηµέρωση επί του Απολογισµού
Αισχυλείων  έτους 2017.
3. Λήψη απόφασης για την  επιπρόσθετη επιχορήγ-
ηση του Ν.Π.∆.∆. Εν ιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίνας για την  κάλυψη
δαπάνης αγοράς και τοποθέτησης φωτιστικών  και των
απαιτούµενων  ηλεκτρολογικών  εργασιών  στο 4ο Γυµνάσιο
Ελευσίνας.
4. Λήψη απόφασης για την  επιπρόσθετη επιχορήγ-
ηση του Ν.Π.∆.∆. Εν ιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίνας για την  κάλυψη
δαπάνης αγοράς φωτιστικών  και των  απαιτούµενων  ηλεκ-
τρολογικών  εργασιών  στο 2ο Γυµνάσιο Ελευσίνας.
5. Λήψη απόφασης για την  επιπρόσθετη επιχορήγ-
ηση του Ν.Π.∆.∆. Εν ιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίνας για την  κάλυψη
δαπάνης εργασιών  µικρής κλίµακας στα αποχωρητήρια
του 1ου Ε.Κ. (Εργαστηριακό Κέντρο) ∆υτικής Αττικής.
6. Λήψη απόφασης για την  επιπρόσθετη επιχορήγ-
ηση του Ν.Π.∆.∆. Εν ιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίνας για την  κάλυψη
δαπάνης εργασιών  µικρής κλίµακας στο αίθριο και τον
περιβάλλοντα χώρο του 1ου Ε.Κ. (Εργαστηριακό Κέντρο)
∆υτικής Αττικής.
7. Λήψη απόφασης για την  επιπρόσθετη επιχορήγ-
ηση του Ν.Π.∆.∆. Εν ιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίνας για την  κάλυψη
δαπάνης εργασιών  µικρής κλίµακας στο σχολικό συγκρότ-
ηµα του Γυµνασίου και Λυκείου Μαγούλας.
8. Λήψη απόφασης για την  επιπρόσθετη επιχορήγ-
ηση του Ν.Π.∆.∆. Εν ιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίνας για την  κάλυψη
δαπάνης εργασιών  µικρής κλίµακας στα αποχωρητήρια
του Γυµνασίου και Λυκείου Μαγούλας.

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΓΡ.ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ
Π.ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ
ΕΙΡ.ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ
Β.ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ
Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Χ.ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ
ΕΜ.ΚΑΛΟΓΡΙ∆ΑΚΗΣ
Κ.ΜΑΡΟΥΓΚΑ
ΑΘ.ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ
ΑΘ.∆ΙΟΛΕΤΗΣ
∆.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

∆.ΤΣΑΤΣΗΣ
Μ.ΜΙΧΑΣ
ΑΘ.ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Γ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Β.ΡΕΝΤΟΥΜΗ
Μ.ΑΝΤΩΝΑΡΑ
Ν.ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ
∆.ΛΙΑΣΚΟΣ
Ν.ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ
Μ.ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ
ΑΘ.ΜΙΛΗΣΗΣ
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9. Λήψη απόφασης για την  επιπρόσθετη επιχ ο-
ρήγηση του Ν.Π.∆.∆. Εν ιαία Σχ ολική Επιτροπή ∆ευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίν ας για την  κάλ-
υψη δαπάν ης εργασιών  µικρής κλίµακας στα αποχ ωρη-
τήρια του 2ου Γυµν ασίου Ελευσίν ας.
10. Λήψη απόφασης για την  επιπρόσθετη επιχ ο-
ρήγηση του Ν.Π.∆.∆. Εν ιαία Σχ ολική Επιτροπή ∆ευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίν ας για την  κάλ-
υψη δαπάν ης εργασιών  µικρής κλίµακας στα αποχ ωρη-
τήρια του 4ου Γυµν ασίου Ελευσίν ας.
11. Λήψη απόφασης για την  επιπρόσθετη επιχ ο-
ρήγηση του Ν.Π.∆.∆. Εν ιαία Σχ ολική Επιτροπή ∆ευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίν ας για την  κάλ-
υψη δαπάν ης εργασιών  µικρής κλίµακας στα αποχ ωρη-
τήρια του Γυµν αστηρίου του 2ου – 4ου Γυµν ασίου
Ελευσίν ας.
12. Λήψη απόφασης για την  αν άγκη διεν έργειας
δηµοσίευσης προκηρύξεων  διαγων ισµών  .
13. Λήψη απόφασης για την  αν άγκη διεν έργειας
εξόδων  λοιπών  δηµοσιεύσεων .
14. Λήψη απόφασης για την  αν άγκη διεν έργειας
συν τήρησης ψυκτικών  συσκευών  πόσιµου ν ερού.
15. Λήψη απόφασης για την  αν άγκη διεν έργειας
συν δροµής µε ετήσιο συµβόλαιο για σύστηµα συν αγερ-
µού µε εικοσιτετράωρο κέν τρο λήψης σηµάτων .
16. Λήψη απόφασης για την  αν άγκη διεν έργειας
της προµήθειας αν ταλλακτικών  και αν αλωσίµων  για τον
εξοπλισµό του σταθµού µέτρησης ατµοσφαιρικής
ρύπαν σης.
17. Λήψη απόφασης για την  αν άγκη εκτέλεσης του
έργου: «Κατασκευή Σταµπωτού δαπέδου τεσσάρων
οδών  στην  Άν ω Ελευσίν α (Αθ. ∆ιάκου, Ραιδεστού,
Σιν ασσού , Αλ. Παν αγούλη).   
18. Λήψη απόφασης για την  αν άγκη διεν έργειας
συµµετοχ ής του ∆ήµου σε δαπάν ες έργων  ∆ΕΗ,
ΕΥ∆ΑΠ, ΟΤΕ κ.λ.π για το ο.ε. 2018. 
19. Λήψη απόφασης για την  έγκριση πρωτοκόλ-
λων  παραλαβής υλικών  προµηθειών  & παραλαβή των
αν τικειµέν ων  των  συµβάσεων  γεν ικών  υπηρεσιών .
20. ∆ιαγραφές βεβαιωµέν ων  τελών  φόρων  & δικαι-
ωµάτων .
21. Επιστροφή χ ρηµάτων  ως αχ ρεωστήτως
εισπραχ θέν των .

4-θριάσιο ∆ευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 

Σε  οικογενειακή και εορταστική ατµόσφαιρα
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, τη
∆ευτέρα 29 Ιανουαρίου  το ΚΑΠΗ Ζεφυρίου,

παρουσία εκπροσώπων της ∆ηµοτικής Αρχής και
µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στην εκδήλωση για πρώτη φορά φέτος, ύστερα

από πρωτοβουλία του Γιάννη Μαυροειδάκου,  µετά
τους επισήµους, έκοψαν κοµµάτι και έδωσαν ευχές
και τα απλά µέλη του ΚΑΠΗ που το επιθυµούσαν,
κάνοντας την ατµόσφαιρα πιο ζεστή και οικογενεια-
κή.  Η βελτίωση της  αστυνόµευσης στο Ζεφύρι, η
µεγάλη δωρήτρια κ. Γουναλάκη αλλά και η Μακε-
δονία κυριάρχησαν στους χαιρετισµούς.  
Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Εσόδων

και Πολιτικής Προστασίας, ∆ηµήτρης Καµπόλης
ευχήθηκε χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους
χαρακτήρισε τα µέλη του ΚΑΠΗ «φωτεινά παρα-
δείγµατα για πολλούς νεότερους αφού αποδεικ-
νύουν διαρκώς ότι διαθέτουν έµπνευση και δηµιο-
υργικότητα» και επανέλαβε τη στήριξη και το σεβα-
σµό του ∆ηµάρχου και της ∆ηµοτικής Αρχής στην
τρίτη ηλικία. 
Ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος

ανακοίνωσε καταχειροκροτούµενος ότι γίνονται
ενέργειες για την έλευση στο ΚΑΠΗ άλλων τριών
γιατρών, ενός φυσιοθεραπευτή, ενός οδοντίατρου
και ενός παιδιάτρου. Ο κ. Μαυροειδάκος ευχα-
ρίστησε το προσωπικό και τους γιατρούς για την
καλή λειτουργία του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας
Ηλικιωµένων, ευχήθηκε περαστικά στον υπεύθυνο
του ΚΑΠΗ Βασίλη Κατηφόρη που απουσίαζε από
την εκδήλωση λόγω ασθενείας και αφιέρωσε το
κοµµάτι του στην µεγάλη δωρήτρια κ. Γουναλάκη.  
«Είναι πολύ σηµαντικό να σταµατήσουµε να φοβό

µαστε πλέον. Βλέπω στα πρόσωπά σας την
αγωνία που έχουµε όλοι µας για τα θέµατα ασφά-
λειας . Από εδώ και πέρα ένα είναι σίγουρο και το
ξέρετε πλέον καλά. Αυτή η ∆ιοίκηση και ο ∆ήµα-
ρχος µας Χρήστος Παππούς έκανε και θα κάνει τα
πάντα για να εδραιωθεί το αίσθηµα κλίµα ασφάλει-
ας στην περιοχή µας» κατέληξε το χαιρετισµό του ο
Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου. 
«Είµαστε το καλύτερο ΚΑΠΗ της Αττικής λόγω των

σύγχρονων εγκαταστάσεων που µας χάρισε η γεν-
ναιοδωρία της κ. Ελένης Γουναλάκη αλλά και της
µεγάλης συµµετοχής που µας χαρίζετε εσείς και
έτσι θέλω να µείνουµε» υπογράµµισε στο χαιρετι-
σµό της η Αναπληρώτρια ∆ήµαρχος Κοινωνικής
Πρόνοιας Τζένη Μπάρα και αφιέρωσε το κοµµάτι
της στον Παναγιώτη Ζαχαριά.  
Αισιόδοξος για την πορεία υλοποίησης των µεγά-

λων έργων που θα αλλάξουν τη µορφή του ∆ήµου
δήλωσε ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθµών Ζεφ-
υρίου Γιώργος Κούρκουλος. «Χαίροµαι που
βρίσκοµαι κοντά σας, αισθάνοµαι πάντα συγκίνηση
όταν είµαι εδώ. Θέλω να είστε χαρούµενοι, αισιό-
δοξοι και να χαµογελάτε » είπε Γιώργος Κούρκου-
λος και χάρισε το κοµµάτι του στο Βασίλη Κατηφ-
όρη.  
Καλή χρονιά µε υγεία ευχήθηκε ο Επικεφαλής της

Παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση ∆ηµήτρης Τσιο-
υµπρής ο οποίος κάλεσε τα µέλη του ΚΑΠΗ να
αντιδράσουν στις νέες περικοπές των συντάξεων
που έρχονται και τους αφιέρωσε το κοµµάτι του. 
Καλή χρονιά χωρίς προβλήµατα και µε συνερ-

γασία ευχήθηκε η εκπρόσωπος των ηλικιωµένων
κ. Λάππα και αφιέρωσε το  κοµµάτι της στην κ.
Ελένη Γουναλάκη.  

Σε οικογενειακή ατµόσφαιρα έκοψε 
την βασιλόπιτα το ΚΑΠΗ Ζεφυρίου 

Ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος ανακοίνωσε 
ότι γίνονται ενέργειες για την έλευση στο ΚΑΠΗ άλλων τριών γιατρών, 

ενός φυσιοθεραπευτή, ενός οδοντίατρου και ενός παιδιάτρου.
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Ερώτηση µε
θέµα την
ποσόστωση

και την προσαύξηση
µορίων για τους µαθη-
τές της ∆υτικής Αττι-
κής που επλήγησαν
από την καταστροφι-
κή θεοµηνία στις 15
Νοεµβρίου, προκειµέ-
νου να πετύχουν την
εισαγωγή τους στα
ιδρύµατα της τριτοβά-
θµιας εκπαίδευσης, κατέθεσε ο
Βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργος Πάντζας µαζί µε άλλους
εικοσιτρείς βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ,  προς τον Υπουργό Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των κ. Κώστα Γαβρόγλου.

Στην ερώτηση οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ ερωτούν την ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, εάν θα
προχωρήσει στην έκδοση σχετι-
κής απόφασης µε την οποία θα
δίνεται ποσόστωση και προ-
σαύξηση µορίων για την εισαγω-
γή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ των αποφοίτων
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης από τις περιοχές που επλήγ-
ησαν από την καταστροφική
θεοµηνία της 15ης του Νοέµβρη
στην ∆υτική Αττική, όπως ακρ-
ιβώς µεριµνήθηκε για τους αποφ-
οίτους των Γενικών και Επαγγε-

λµατικών Λυκείων Λέσβου, Χίου,
Οινουσσών και Ψαρών, που
επλήγησαν από τον καταστροφ-
ικό σεισµό της 12ης Ιουνίου του
2017.

Επισηµαίνουν δε ότι, ένα από
τα πρώτα και άµεσα µέτρα ανάγ-
κης, µετά από την πρωτοφανή και
καταστροφική θεοµηνία,  ήταν να
παραµείνουν τα σχολεία όλων
των βαθµίδων κλειστά για δεκα-
πέντε ηµέρες προκειµένου να
αποκατασταθούν οι ζηµιές,
καθώς και για να δοθεί ο απαρ-
αίτητος και πολύτιµος χρόνος
στους µαθητές ώστε να µπορέ-
σουν να επανέλθουν στην καθ-
ηµερινότητά τους. 

Εντούτοις, η ψυχολογική πίεση
των µαθητών, απόρροια αυτού
του ξαφνικού και τραυµατικού
γεγονότος, παραµένει µέχρι και
σήµερα ανασταλτικός παράγον-

τας στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία και
στην µαθησιακή
απόδοση των µαθη-
τών. 

Οι συνθήκες αυτές
είναι ιδιαίτερα επιβα-
ρυντικές ειδικά για
τους µαθητές της Γ'
Λυκείου, οι οποίοι
καλούνται σε λίγους
µήνες να διεκδική-
σουν µια θέση στην

ανώτατη εκπαίδευση, δεδοµένου
ότι η καθηµερινότητά τους δεν
έχει αποκατασταθεί πλήρως, ανα-
φέρουν οι βουλευτές.  

Την ερώτηση συνυπογράφουν
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κκ.
Πάντζας Γιώργος,  Αθανασίου
Αθανάσιος (Νάσος),  Ακριώτης
Γεώργιος,  Αντωνίου Χρήστος,
Αυλωνίτου Ελένη, Βάκη Φωτεινή,
Γεννιά Γεωργία, ∆έδες Ιωάννης,
∆ουζίνας Κωνσταντίνος, Θεωνάς
Ιωάννης, Καββαδία Ιωαννέτα
(Αννέτα), Καρά Γιουσούφ Αϊχάν,
Καραγιαννίδης Χρήστος, Κασι-
µάτη Ειρήνη (Νίνα), Μανιός Νικό-
λαος, Μηταφίδης Τριαντάφυλλος,
Μιχελογιαννάκης Ιωάννης, Μπα-
λτάς Αριστείδης, Παυλίδης Κων-
σταντίνος, Σκουρολιάκος Πανα-
γιώτης (Πάνος), Σκούφα Ελισσά-
βετ (Μπέττυ), Τζούφη Μερόπη,
Τσόγκας  Γεώργιος. 

Γ.  Πάντζας: «Να δοθεί ποσόστωση και προσαύξηση 
µορίων για τους µαθητές της ∆υτικής Αττικής

πποουυ  εεππλλήήγγηησσαανν  ααππόό  ττηηνν  κκαατταασσττρροοφφιικκήή  θθεεοοµµηηννίίαα,,  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  

ππεεττύύχχοουυνν  ττηηνν  εειισσααγγωωγγήή  ττοουυςς  σστταα  ιιδδρρύύµµαατταα  ττηηςς  ττρριιττοοββάάθθµµιιααςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς»»

Α
ποκαθίσταν ται τα κατεστραµµέν α κάγκελα
των  προαυλίων   των  2ου και 5ου ∆ηµοτικών
Σχ ολείων , µε την  ευγεν ική προσφορά  της

εταιρείας «MEGARA RESINS».
Μετά τις προσωπικές επαφές της ∆ηµάρχ ου κ.

Γιάν ν ας Κριεκούκη και του αιτήµατος που απεύθυ-
ν ε  στην  Εταιρεία «MEGARA RESINS» των  

Αδελφών  Φάν η, µε το οποίο ζητούσε την  συν δρ-
οµή τους για την  επισκευή των  κατεστραµµέν ων ,
από την  πληµµύρα, κάγκελων  των  προαυλίων  του
2ου και του 5ου ∆ηµοτικών  Σχ ολείων  Μάν δρας,
δροµολογήθηκε και ολοκληρών εται έν α ακόµα έργο
για την  αποκατάσταση των  ζηµιών .

Οι Κώστας και Χρήστος Φάν ης, µε την  ευαισθησία 
και το υψηλό αίσθηµα αλληλεγγύης που τους δια-

κρίν ει αν ταποκρίθηκαν  στο αίτηµα και αν έλαβαν
την  αποκατάσταση των  κάγκελων , εν ός έργου που
αποκαθιστά την  εικόν α των  σχ ολείων  και ξαν αδ-
ηµιουργεί το αίσθηµα της ασφάλειας τόσο στα παι-
διά, όσο και στους γον είς και εκπαιδευτικούς.

ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ::  ΑΑπποοκκααθθίίσσττααννττααιι  τταα  κκααττεεσσττρρααµµµµέένναα  κκάάγγκκεελλαα  ττωωνν  
ππρροοααυυλλίίωωνν  ττωωνν  22οουυ  κκααιι  55οουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκώώνν  ΣΣχχοολλεείίωωνν  
Με την ευγενική προσφορά της εταιρείας «MEGARA RESINS»

ΑΑπποοχχώώρρηησσηη  55  ∆∆ηηµµοοττιικκώώνν
κκααιι  ΤΤοοππιικκώώνν  ΣΣυυµµββοούύλλωωνν
ααππόό  ττηηνν  ππααρράάττααξξηη  
∆∆ΥΥΝΝΑΑΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ

Μ
ε µια δήλωση ανεξαρτητοποίησης , 5 εκ των οποίων
3 δηµοτικοί σύµβουλοι και 2 τοπικοί , φεύγουν ορι-
στικά  από την παράταξη  “∆ύναµη Συµµετοχής” µε

επικεφαλής τον κ. ∆ηµήτρη Μπουραϊµη.
Πρόκειται για τους δηµοτικούς συµβούλους ∆ρόλια Θεοδό-
σιο, Πουλιάση ∆ηµήτριο , Σκαµαντζούρα Κωνσταντίνο και
τους τοπικούς συµβούλους Ιακωβίδη Αλέξανδρο και
Μπίµπιζα Κωνσταντίνο , οι οποίοι µε κοινό τους κείµενο
που κατέθεσαν την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 ,
διαχώρισαν την θέση τους από την παράταξη του κ.
Μπουραϊµη , ενώ ταυτόχρονα στο ίδιο κείµενο ασκούν
σκληρή κριτική στην διοίκηση του σηµερινού δηµάρχου κ.
Χρήστου Παππού .
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ΤΤΑΑ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΑΑ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣΑΑΝΝ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ
ΣΣΥΥΜΜΠΠΟΟΛΛΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΥΥΣΣ  

ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΓΓ..  ΤΤΕΕΣΣΣΣΕΕΡΡΙΙΣΣ  ΜΜΑΑΡΡΤΤΥΥΡΡΕΕΣΣ

Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού 
στο ∆ηµοτικό Ωδείο Φυλής

Ή
ταν µια ξεχωριστή
στιγµή στα πολιτιστι-
κά δρώµενα της περ-

ιοχής. Ο λόγος για το ρεσι-
τάλ λυρικού τραγουδιού της
ταλαντούχας και ανερχόµεν-
ης µεσοφώνου Θοδώρας
Μποκούζη, που πραγµατο-
ποιήθηκε το πρωί του Σαβ-
βάτου 27 Ιανουαρίου 2018
στην αίθουσα εκδηλώσεων
του ∆ηµοτικού Ωδείου
Φυλής. 
Την επιµέλεια της εκδήλωσης είχε ο συντοπίτης µας καθηγητής µονωδίας του

∆ηµοτικού Ωδείου και διακεκριµένος λυρικός τραγουδιστής Νίκος Σπανάτης. 
Η Θεοδώρα Μποκούζη ερµήνευσε τραγούδια και άριες από το γνωστό λυρικό

ρεπερτόριο, όπως «Ιταλίδα στο Αλγέρι», «Κάρµεν», «Ορλάνδος Μαινόµενος»,
καθώς και τον περίφηµο κύκλο µε τα επτά παραδοσιακά Ισπανικά τραγούδια
του ντε Φάγια, όλα από µνήµης και µάλιστα σε έξι διαφορετικές γλωσσες. 
∆ίκαια καταχειροκροτήθηκε από το κοινό που απόλαυσε µια ερµηνεία υψηλού
επιπέδου σε ένα µουσικό γεγονός που σπάνια πραγµατοποιείται στην πόλη.
Ταυτόχρονα η εµφάνιση της Θεοδώρας Μποκούζη αποτέλεσε πρόβα τζενερά-
λε ενόψει των επικείµενων εξετάσεων για το µεταπτυχιακό της δίπλωµα. Στο
πιάνο συνόδευσε ο γνωστός πιανίστας και κορεπετίτορας Βενιαµίν Χατζηκο-
υµπάρογλου.   Ελπίζουµε η καλλιτεχνική αυτή διοργάνωση να γίνει η αρχή για
µια σειρά από παρόµοιες εκδηλώσεις µε σκοπό την ανάδειξη της κλασσικής
µουσικής αλλά και άλλων ειδών όπως της οπερέτας και του µιούζικαλ ιδιαιτέρ-
ως δηµοφιλή στον προγραµµατισµό της Λυρικής Σκηνής, του Μεγάρου Μουσι-
κής και του Ηρωδείου µε διαρκώς εξαντληµένα εισιτήρια. 
Η επόµενη διοργάνωση στον χώρο εκδηλώσεων του ∆ηµοτικού Ωδείου Φυλής
θα είναι η µεγάλη αποκριάτικη µαθητική εορτή στις 15 Φεβρουαρίου, η οποία
συντονίζεται και διοργανώνεται από την καθηγήτρια Ρούλα Λεβαντή, τάξη πιά-
νου και τον καθηγητή Νίκο Σπανάτη, τάξη µονωδίας και παιδικής χορωδίας του
Ωδείου µας.

Ποια είναι η Θεοδώρα ΜποκούζηΠοια είναι η Θεοδώρα Μποκούζη
Η Θεοδώρα Μποκούζη είναι ∆ιπλωµατούχος απόφοιτος µε Α’ βραβείο και τελειόφοιτη
µεταπτυχιακού στην τάξη µονωδίας του Νίκου Σπανάτη καλλιτεχνικού διευθυντή Εθνι-
κού Ωδείου Υµηττού και επίσης είναι πτυχιούχος πιανίστα, θεωρητικός και εµφανίζεται
ως ανεξάρτητη καλλιτέχνις αλλά και ως τακτικό χορωδιακό µέλος της Fons Musicalis σε
συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής, Στέγη Γραµµάτων, Ίδρυµα Νιάρχος κτλ. 

Προεξάρχοντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου
Θηβών και Λεβαδείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ και συµµετεχόν-
των του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ελευσίνος κ.

∆ΩΡΟΘΕΟΥ και του οικείου Μητροπολίτου µας, Σεβασµιωτάτου
Μεγάρων και Σαλαµίνος κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Κληρικών που
συνόδευαν τον άγιο Θηβών, αλλά και Κληρικών της δικής µας
Ιεράς Μητροπόλεως και πλήθους ευλαβών προσκυνητών, τελέ-
στηκε η Ιερά Πανήγυρις των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων εν
Μεγάροις (Πολυεύκτου, Πλάτωνος, Γεωργίου και Αδριανού)
συµπολιούχων της πόλεώς µας.

Το απόγευµα της  Τετάρτης 31η Ιανουαρίου 2018, τελέστηκε ο
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός µε δεκάδες αρτοκλασίες, αλλά
και το πρωί της  Πέµπτης 1η Φεβρουαρίου 2018, τελέστηκε η
ακολουθία του Όρθρου, το Αρχιερατικό Συλλείτουργο και η Ιερά
Λιτανεία των χαριτοβρύτων θαυµατουργών Λειψάνων των
Αγίων, αλλά και της Ιεράς Εικόνος τους.

Προ της εξόδου της Ιεράς Λιτανεύσεως ο Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης µας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ευχαρίστησε τον Προε-
ξάρχοντα της Ιεράς Πανηγύρεως Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη
Θηβών και Λεβαδείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ και την εκλεκτή συνοδεία
του, τον Θεοφιλέστατο Βοηθό Επίσκοπο Ελευσίνος κ.
∆ΩΡΟΘΕΟ, τον συµµετέχοντα Ιερό Κλήρο της Ιεράς µας Μητροπόλεως, ιδιαιτέρως δε τον

έχοντα την γενικήν επιµέλειαν της Ιεράς Πανηγύρεως, Πρόεδρον
του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίας
Παρασκευής – Μεγάρων, στον οποίον ανήκει το Ενοριακό Ιερό
Παρεκκλήσιο των Αγίων Τεσσάρων, και Γενικό Αρχιερατικό Επίτρ-
οπο της Ιεράς Μητροπόλεώς µας, Αιδεσιµολογιώτατο Πρωτοπρε-
σβύτερο κ. Αλέξανδρο Κουργιαλή, τον Πανοσιολογιώτατο εορτά-
ζοντα Αρχιµανδρίτη κ. Πολύευκτο Φουσκαρή, εφηµέριο του Ιερού
Ναού, τους αόκνους συνεργάτες του Ιερού Ναού και όλους τους
ευλαβείς Μεγαρίτες που πάντοτε συµµετέχουν στις Λειτουργικές
Συνάξεις της Τοπικής µας Εκκλησίας και συνδράµουν τα µέγιστα
για τον ευπρεπισµό των Ιερών Ναών.

Όλως ιδιαιτέρως ευχαρίστησε τον συµπατριώτη µας, Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Ζιχνών και
Νευροκοπίου κ. ΙΕΡΟΘΕΟ, ο οποίος, προ της Αρχιερατικής Εκλογής του, ως Πρόεδρος του
Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Ιερού Ναού, συνέβαλε τα µέγιστα και για την ανέγερση του
Ιερού Παρεκκλησίου των θαυµατουργών Αγίων µας.

Ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου ενηµερώνει ότι,
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, σε όλο το µήκος της Οδού 28ης
Οκτωβρίου, που αφορούν την τοποθέτηση νέων ιστών, µε φωτι-

στικά σώµατα led και την αποκατάσταση των πεζοδροµίων.
Η νέα γραµµή αποτελείται από 42 µεταλλικούς ιστούς, ύψους 6 µέτρων,

σε µονόπλευρη διάταξη. 

Κάθε ιστός φέρει φωτιστικό σώµα τεχνολογίας led, 
ισχύος 40 Watt έκαστο. Η αποδιδόµενη φωτεινή

ροή, του κάθε φωτιστικού, ανέρχεται  σε 6300
Lumens.

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου έργου, ανα-
βάθµισης του δηµοτικού φωτισµού, δηµιουργείται ένα φωτεινό και ασφα-
λές περιβάλλον, τόσο για τους οδηγούς, αφού ο νέος φωτισµός αποτρέπει
την αντανάκλαση του φωτός στον δρόµο, όσο και για τους πεζούς. 

Η οµοιόµορφη κατανοµή και η εξαιρετικά καλή ποιότητα φωτός που
παρέχουν τα φωτιστικά τεχνολογίας led βελτιώνουν τα µέγιστα την εικόνα
της οδού.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
Τοποθέτηση νέων ιστών, µε  σώµατα led και αποκατάσταση των

πεζοδροµίων, σε όλο το µήκος της Οδού 28ης Οκτωβρίου 

φφφφωωωωττττόόόό    ααααρρρρχχχχεεεε ίίίί οοοουυυυ
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Αγαπητοί δηµότες,
φίλοι του Κινήµατος

Χωρίς Μεσάζοντες,
σ α ς
ε ν η µ ε -
ρώνουµε
ότι οι
δράσεις
µας δεν
θα πραγ-
µατοποι-
η θ ο ύ ν
π ρ ο -
σωρινά,
λόγω της
τήρησης
της απα-
ραίτητης
δ ι α δ ι -
κ α σ ί α ς

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
Προσωρινή διακοπή της αγοράς χωρίς µεσάζοντες

Προσλήψεις στην καθαριότητα
του ΙΓΜΕ στο Ολυµπιακό Χωριό

Α
νακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3)
ατόµων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των

εγκαταστάσεων του Ι.Γ.Μ.Ε., που εδρεύει στο νοµό Αττικής -
Ολυµπιακό Χωριό  Αχαρνές.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε
βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 µήνες)
2. Αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
3. Αριθµός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας
4. Αριθµός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα)
5. Μονογονεϊκές οικογένειες
6. Εµπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 µήνες)
6.α. Αποκτηθείσα σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν .
2190/1994 6.β. Αποκτηθείσα στον ιδιωτικό τοµέα
7. Αναπηρία υποψηφίου µε ποσοστό τουλάχιστον 50%
8. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

Τα ανωτέρω κριτήρια µοριοδοτούνται, όπως αναλυτικά περι-
γράφεται στον παρακάτω πίνακα βαθµολόγησής τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη, των λοιπών ιδιοτήτων τους
και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση
και το εν  λόγω «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων
εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης
25/01/2018 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην  ενότητα
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του Κεφ-
αλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση
µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην
ακόλουθη διεύθυνση:
Ι.Γ.Μ.Ε., ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής
Υποστήριξης (∆Α∆∆Υ), Σπ. Λούη 1, Ολυµπιακό Χωριό, Τ.Κ.
13677 Αχαρναί, αρµόδιος υπάλληλος: κ. ∆. ∆ρυµωνίτης, τηλ.
213 - 1337120.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
∆ΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ταχ. ∆/ν ση   :Αχαρν ών  61-63 
Πληροφ ορίες     :Κος Θ.
Χαµαλίδης  
Κος Α. Στυλιαν ού
Τηλ. :213 1603437    
Fax    :  210 2487209
Τ.Κ. 13341,  Άν ω Λιόσια        
Κος Θ. Χαµαλίδης  
Κος Α. Στυλιαν ού

Άν ω Λιόσια  31-1-
2018

Αριθµ. Πρωτ.  355

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ»

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Φυλής
αν ακοιν ών ει ότι :

Σύµφωνα µε την  υπ’ αριθµ.
2/2018  Απόφαση του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου του ∆ήµου Φυλής,
προτείνεται η  Μεµονωµένη Τρο-
ποποίηση του Ρυµοτοµικού
Σχεδίου στο Ο.Τ.  Κ 235Α  της
Π.Ε. ∆ροσούπολης  στη ∆ηµοτική
Ενότητα Άνω Λιοσίων του ∆ήµου
Φυλής , µε την αλλαγή χρήσης
από «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ»  σε
«Κ.Φ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ», όπως παρουσιάζεται
στο από   ‘Φεβρουαρίου  2017’
Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα  σε
κλίµ. 1:500, συνοδεύει την Απόφ-
αση.

Μετά τα παραπάν ω
καλούν ται οι εν διαφ ερόµεν οι
ν α περάσουν  εν τός 15 ηµερών
από την  τελευταία δηµοσίευση
της παρούσης, από το Τµήµα
Πολεοδοµικών  Εφ αρµογών  της
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου,
για ν α λάβουν  γν ώση και ν α
υποβάλουν  τυχόν  εν στάσεις.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΠ.  ΠΑΠΠΟΥΣ



8-θριάσιο ∆ευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 

Μ
ε αφορµή τις εξαγ-
γελίες της
Κυβέρνησης για

ίδρυση Πανεπιστηµίου
∆υτικής Αττικής θα θέλαµε
να τοποθετηθούµε πάνω
στο θέµα, θέτοντας εξ
αρχής ως  κριτήριο τι πανε-
πιστήµιο έχουν ανάγκη η
εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα.

Εναρµοσµένο στις κατευθύνσεις της ΕΕ και τις ανάγ-
κες του Κεφαλαίου

Η στρατηγική Κεφαλαίου- Κυβέρνησης- ΕΕ εκφράζεται
µέσα από τον «Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης», που
αποτελεί ένα άθροισµα κατηγοριοποιηµένων ιδρυµάτων.
∆ηλαδή, πανεπιστήµια για όλα τα βαλάντια και γνώσεις αντι-
στοιχισµένες µε την τσέπη κάθε φοιτητή. Απώτερος στόχος
είναι η µετέπειτα κατηγοριοποίηση των εργαζόµενων προ-
κειµένου να προσαρµόζονται και µε το διαφορετικό επίπεδο
µόρφωσης στις ευέλικτες και ελαστικές σχέσεις εργασίας που
κυριαρχούν στην αγορά. Αξιοποιώντας την ανεργία, την
ουσιαστική κατάργηση των  Συλλογικών  Συµβάσεων
εργασίας και την αντικατάσταση τους από ατοµικές ο εργαζό-
µενος που θα βγαίνει από το Πανεπιστήµιο, θα είναι φθη-
νός και θα αναγκάζεται να ρίχνει όλο και περισσότερο τις
απαιτήσεις του. Η πολιτική αυτή βρίσκεται στην αντίπερα
όχθη από τις πραγµατικές ανάγκες του λαού για ολοκληρω-
µένη µόρφωση, για µόν ιµη και σταθερή δουλειά µε πλήρη
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα!

«Νέο» Πανεπιστήµιο µε «Παλιά» Προβλήµατα
Επιβεβαιώθηκε και από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου

Παιδείας η εκτίµηση µας ότι πρόκειται για µια ακόµα εξίσωση
Πανεπιστήµιων- ΤΕΙ προς τα κάτω. Η συνένωση των δύο
ΤΕΙ θα γίνει µε συγχωνεύσεις τµηµάτων µε άσχετο επι-
στηµονικό αντικείµενο, αρκεί να βγαίνουν οι υπολογισµοί ή
ακόµα κα µε ολοκληρωτική κατάργησή τους εάν δεν
προκύπτει επιστηµονικό ενδιαφέρον. Παραπέρα, η χρηµα-
τοδότηση του Πανεπιστηµίου θα βρίσκεται στα ίδια επίπεδα
µε τα σηµερινά, οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδοµές θα
παραµείνουν. Επιπλέον το πανεπιστήµιο θα ψάχνει πόρ-
ους βγάζοντας την πραµάτεια του στην αγορά, δηλαδή κατά
παραγγελία τµήµατα, µεταπτυχιακά και εργαστήρια, που θα
δουλεύουν για τις ανάγκες των µονοπωλίων. Οι ανάγκες της
περιοχής για επιστηµονικό δυναµικό που θα συµβάλλει
στην αντιπληµµυρική προστασία και την αντισεισµική
θωράκιση της περιοχής δε χωράνε στην ατζέντα της επε-
ρχόµενης καπιταλιστικής «ανάπτυξης», που θα είναι ανά-
πτυξη για λίγους. Με λίγα λόγια, ότι δεν πουλά θα κλείνει ή θα
ρηµάζει!

Στο ίδιο έργο θεατέςD
Η απαξίωση των πτυχίων δεν είναι κάτι εντελώς και-

νούργιο. Οι κυβερνήσεις διαχρονικά, στην προσπάθειά
τους να εναρµονίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία µε τις
νέες κάθε φορά προτεραιότητες του κεφαλαίου, προχωρ-

ούσαν σε µεγαλύτερες ή µικρότερες
αλλαγές σε όλες τις βαθµίδες της
εκπαίδευσης. Η είσοδος του ιδιωτικού
κεφαλαίου στα δηµόσια πανεπιστή-
µια, η ίδρυση και επέκταση των ιδιω-
τικών  φορέων  εκπαίδευσης, το
δυσβάσταχτο κόστος φοίτησης στα
∆ηµόσια Πανεπιστήµια κλπ, διαµορ-
φώνουν ισχυρούς ταξικούς φραγµούς

για την πρόσβαση των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. 

Πτυχία Με αξία, ∆ουλειά µε ∆ικαιώµατα!
Η  θέση µας για Εν ιαία Ανώτατη εκπαίδευση µε αποκλει-

στικά ∆ηµόσιο και ∆ωρεάν χαρακτήρα µπορεί να διαµορ-
φώσει πανεπιστήµια που υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες.
Χωρίς τα µονοπώλια να καθορίζουν τι θα µαθαίνουν οι νέοι
επιστήµονες, σε ποιους τοµείς θα γίνεται έρευνα, σε µια κοι-
νωνία που θα έχει κριτήριο τις ανάγκες των πολλών και όχι
τα κέρδη των λίγων.  

∆εν µπορούµε να κλείσουµε τα µάτια στη µέχρι τώρα
πείρα που δείχνει µε ωµότητα τα αποτελέσµατα της πολιτι-
κής της αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης των ιδρυµάτων.
Το παράδειγµα των µηχανικών αποφοίτων είναι σαν ένα
«πάγκος λαϊκής»: Ε.Μ.Π. 700€, ΤΕΙ 584€, ΕΠΑΣ 350-400€
κ.ο.κ Αυτοί είναι οι κουτσουρεµένοι µισθοί που αντι-
στοιχούν σε κατηγοριοποιηµένη γνώση.

Η ανταποδοτικότητα ανοίγει την όρεξη!
Η πολυδιαφηµιζόµενη διασύνδεση του Πανεπιστηµίου

µε την τοπική αγορά, δε θα γίνει για να υπηρετηθούν τα
λαϊκά συµφέροντα, ούτε βεβαίως θα λυθούν τα διαχρονικά
προβλήµατα της περιοχής, ακριβώς γιατί µέσα από την αντα-
ποδοτική λειτουργία του Πανεπιστήµιου θα καθορίζεται ο
προσανατολισµός του, τι θα µαθαίνουν οι φοιτητές του.
Αυτό ανοίγει την όρεξη επιχειρηµατικών οµίλων που θα
χρηµατοδοτήσουν για να κερδίσουν και µετά πάµε για
άλλα!!! Η ζωή ανέδειξε τέτοια παραδείγµατα µε δεκάδες σχο-
λές και τµήµατα που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν για λίγα
χρόνια και έπειτα έκλεισαν αφήνοντας τους φοιτητές στο
δρόµο και τους απόφοιτους δίχως ούτε τα τυπικά επαγγε-
λµατικά δικαιώµατα, δηλαδή «πτυχίο για κορν ίζα».

Η θέση µας είναι στην όχθη των συµφερόντων του
εργαζόµενου λαού!

Το ερώτηµα που απευθύνει το Υπουργείο Παιδείας στους
∆ήµους της ∆υτικής Αθήνας για γνώµες και προτάσεις έχει
ένα συγκεκριµένο στόχο: να µετατεθούν λειτουργικές
ευθύνες στους ∆ήµους και να λειτουργήσουν αυτοί ως µεσο-
λαβητές ανάµεσα στο Πανεπιστήµιο και την Iαγορά.

Ο λαός, η νεολαία της ∆υτικής Αθήνας πρέπει να κρίνουν
τις εξελίξεις αναφορικά µε τη δηµιουργία του Πανεπιστηµίου
∆υτικής Αττικής µε βάση τα συµφέροντα τους. Να παλέψουν
για Πανεπιστήµια και Παιδεία συνολικά που θα είναι στην
υπηρεσία των λαϊκών αναγκών και όχι της κερδοφορίας των
επιχειρηµατικών οµίλων. 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΠΠΑΑΛΛΕΕΥΥΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΛΛΑΑΪΪΚΚΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΩΩΝΝ!!

Τ
α νέα στοιχεία του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organization for
Economic Cooperation and Development) που

καταγράφει την εργασία σε 35 µέλη του από τον "δυτικό
κόσµο" όπως συνηθίζουµε να αποκαλούµε τα πιο προη-
γµένα σε οικονοµικούς όρους, κράτη, δείχνουν ότι η
Ελλάδα είναι στην κορυφή των ευρωπαϊκών κρατών µε

τον µέσο Έλληνα να δουλεύει 2.035 ώρες το χρόνο.
Στον αντίποδα, οι Γερµανοί εργάζονται µόλις 1.363
ώρες.

Στις ΗΠΑ, οι εργαζόµενοι εργάζονται 1.783 ώρες το
χρόνο, και έρχονται στο µέσο της κατάταξης.

Ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως στη χώρα µας το 11%
της εργασίας είναι µερικής απασχόλησης, ενώ στην κορ-
υφή της σχετικής λίστας είναι η Ολλανδία µε 37,7%, και
ακολουθεί η Ελβετία µε 27% και η Αυστραλία µε 25,9%.

Οι αυτοαπασχολούµενοι στη χώρα µας ανέρχονται στο
34,1% της συνολικής εργασιακής απασχόλησης, µε την
Ελλάδα να είναι στη δεύτερη θέση πίσω από την Κολοµ-
βία όπου η αυτοαπασχόληση ανεβαίνει στο 51,3%.

Λιγότερες ώρες, µεγαλύτερη παραγωγή
Όπως δείχνουν τα στοιχεία του OECD, η Γερµανία κατα-

φέρνει να έρχεται πρώτη σε παραγωγή, µε τους Γερµα-
νούς εργαζόµενους να είναι 27% πιο παραγωγικοί από
τους Βρετανούς που δουλεύουν περίπου 1.680 ώρες το
έτος.Ακόµη, Ολλανδοί, Γάλλοι και ∆ανοί εργάζονται λιγό-
τερες από 1.500 ώρες το χρόνο κατά µέσο όρο, ενώ οι
∆ανοί έχουν και τις καλύτερες συνθήκες εργασίας στην
υφήλιο σύµφωνα µε την έρευνα του Παγκόσµιου Οικονο-
µικού Φόρουµ.Σύµφωνα µε τη στατιστική καταγραφή του
ΟΟΣΑ, ο "µέσος όρος του χρόνου εργασίας" αφορά στο
σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και σε αυτό
συµπεριλαµβάνονται όλες οι µορφές απασχόλησης
(πλήρης και µερική απασχόληση).

ΤΤηηνν  ππρρωωττιιάά  κκααττααλλααµµββάάννοουυνν  οοιι  ΈΈλλλληηννεεςς
όσον αφορά τις ώρες εργασίας, σύµφωνα µε έρευνα του ΟΟΣΑ που 
καταγράφει την εργασία σε 35 χώρες µέλη του «δυτικού κόσµου».
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Μ
ε παιδικά χαµόγελα, ευχές για τη νέα χρονιά,
αλλά και πολύτιµη ενηµέρωση για τα Προ-
γράµµατα που θα ισχύσουν και για το 2018,

πραγµατοποιήθηκαν σε όλους Παιδικούς- Βρεφικούς
Σταθµούς των Άνω Λιοσίων, οι καθιερωµένες
εκδηλώσεις για την κοπή της Βασιλόπιτας

«Είµαστε χαµηλών τόνων αλλά υψηλών στόχων» τόνι-
σε στην οµιλία του, στην κοπή πίτας των σταθµών, ο
Πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου Παιδικών Σταθµών
Άνω Λιοσίων κος Παναγιώτης Καµαρινόπουλος 

Ο κ. Καµαρινόπουλος αναφέρθηκε στη µείωση των
τροφείων που έγινε για το τρέχον σχολικό έτος µε στόχο
την ανακούφιση των γονέων και την στήριξή τους.

Επεσήµανε ότι ο ∆ήµαρχος Φυλής κος Παππούς , ο
ίδιος κι οι συνεργάτες του, όλοι ενωµένοι, έχουν ένα
µεγάλο σκοπό : Να µεγαλώνει συνεχώς το χαµόγελο στα
πρόσωπα των παιδιών που αποτελούν το µέλλον του
τόπου.

Ο Αντιδήµαρχος κος Καµπόλης που παραβρέθηκε
στην κοπή πίτας του 2ου Παιδικού Σταθµού, εξέφρασε
την συγκίνησή του που βρίσκεται ανάµεσα στους λιλι-
πούτειους φίλους του, τους οποίους γνωρίζει ακόµη
καλύτερα και µέσω του προσωπικού του πλέον ρόλου
ως παππούς.

Η ∆ιευθύντρια του Νοµικού Προσώπου ευχαρίστησε το
Παιδαγωγικό Προσωπικό όπως κι όλο το προσωπικό
των σταθµών που δίνουν τη ψυχή τους για την φροντίδα,
διαπαιδαγώγηση κι εξέλιξη των παιδιών. Ταυτοχρόνως
αναφέρθηκε στο µεγάλο ενδιαφέρον του ∆ηµάρχου
καθώς κι ο ίδιος ως εκπαιδευτικός γνωρίζει πολύ καλά τις
ανάγκες των παιδιών. 

Με την ευχή για ψυχική και σωµατική υγεία στα παιδιά
και τις οικογένειές τους, έκοψαν το δικό τους κοµµάτι στις
πίτες το εξειδικευµένο προσωπικό του Νοµικού
Προσώπου: Η Κοινωνιολόγος και συστηµική ψυχοθερα

πεύτρια κ. Ιωάννα Λιόση , η Ψυχολόγος κα Γεωργία
Παππά κι η Λογοθεραπεύτρια κα Σπυριδούλα Μουρκο-
γιάννη. 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την κοπή της
Βασιλόπιτας σε κάθε Παιδικό Σταθµό, αναπτύχθηκε τόσο
των Πρόγραµµα Ατοµικής / Οικογενειακής Συµβουλευτι-
κής που ξεκινάει για τους γονείς των παιδιών όσο και το
Πρόγραµµα Αντιµετώπισης Μαθησιακών ∆υσκολιών –
Λογοθεραπείας που αφορά στα παιδιά των µεγάλων
τµηµάτων των Σταθµών. 

Επίσης, οι γονείς ενηµερώθηκαν για το Πρόγραµµα
Εκµάθησης Παροχής Πρώτων Βοηθειών που θα υλοποι-
ηθεί άµεσα.

Από την πλευρά τους, οι Υπεύθυνες των Σταθµών,
επεσήµαναν τα οφέλη της καλής συνεργασίας µεταξύ
παιδαγωγών και γονέων µε απώτερο στόχο την υγιή εξέ-
λιξη, φροντίδα κι ανάπτυξη των παιδιών.

ΑΑΑΑΝΝΝΝΑΑΑΑΦΦΦΦΟΟΟΟΡΡΡΡΕΕΕΕΣΣΣΣ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗ    ΜΜΜΜΕΕΕΕΙΙΙΙΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΤΤΤΤΡΡΡΡΟΟΟΟΦΦΦΦΕΕΕΕΙΙΙΙΩΩΩΩΝΝΝΝ    ΑΑΑΑΛΛΛΛΛΛΛΛΑΑΑΑ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙ     ΤΤΤΤΟΟΟΟ    
ΠΠΠΠΡΡΡΡΟΟΟΟΓΓΓΓΡΡΡΡΑΑΑΑΜΜΜΜΜΜΜΜΑΑΑΑ    ΟΟΟΟΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟΓΓΓΓΕΕΕΕΝΝΝΝΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑΚΚΚΚΗΗΗΗΣΣΣΣ    ΣΣΣΣΥΥΥΥΜΜΜΜΒΒΒΒΟΟΟΟΥΥΥΥΛΛΛΛΕΕΕΕΥΥΥΥΤΤΤΤΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗΣΣΣΣ
Στις βασιλόπιτες των Παιδικών Σταθµών Άνω Λιοσίων 

ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΕΕξξααππέέλλυυσσεε  ππυυρράά  κκααττάά  ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  οο  ΜΜ..  ΘΘεεοοδδωωρράάκκηηςς  

Σ
τον πλαµό του συλλαλητήριου ενάντια στη χρήση του όρου «Μακεδονία», στην ονο-
µασία των Σκοπίωνκινήθηκε εχθές η πρωτεύουσα. Χιλιάδες διαδηλωτές από κάθε γωνιά
της Ελλάδας έφταναν από νωρίς το πρωί στην πλατεία Συντάγµατος. «Η Μακεδονία είναι

µία, ήταν, είναι και θα είναι ελλην ική» τόν ισε ο Μίκης Θεοδωράκης.
Ο µουσικοσυνθέτης ξεκίνησε την οµιλία του µε τη φράση «καλοί µου Ελληνες» και αναφέρ-

θηκε αρχικά  στη προχθεσινή επίθεση µε µπογιές στο σπίτι του, που έγινε όπως είπε για να
τον εµποδίσουν να µιλήσει. «Έµαθα να µιλάω σε όλη µου τη ζωή» τόν ισε.Σε µια δύσκολη για
την πατρίδα µας ώρα, εµείς καλούµαστε να αντιµετωπίζουµε ενωµένοι όσο ποτέ αυτά τα προβ-
λήµατα, τόν ισε ο σπουδαίος Ελληνας µουσικοσυνθέτης. Παράλληλα επιτέθηκε στην κυβέρν-
ηση και αποκάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση µειοψηφίας: «Αν διανοηθεί να βάλει υπογραφή σε
ονοµασία που θα περιέχει τον όρο Μακεδονία, είναι υποχρεωµένη να ρωτήσει πρώτα τον
ελλην ικό λαό».
«Εάν υποχωρήσουµε αύτη τη στιγµή από τη θέση  µας θα είµαστε άξιοι της µοίρας µας» επε-

σήµανε προσθέτοντας: «Η υποχώρηση από την εθν ική γραµµή θα έχει συνέπειες για τη
χώρα, θα είναι σαν να ανοίγουµε διάπλατα τα σύνορά µας σε αυτούς που µας απειλούν µε το
σύνταγµά τους».  «Οι παραχωρήσεις του κ. Ζάεφ είναι σκέτο κουτόχορτο, όπως και τα σχετι-
κά µε τη σύνθετη ονοµασία» τόν ισε.
Οι χιλιάδες συγκεντρωµένοι «απάντησαν» µε σύνθηµα, φωνάζοντας «Μίκη αλλάζεις την ιστο-
ρία», ενώ µεταξύ άλλων ακούστηκαν και συνθήµατα όπως «Γερά γερά στα χνάρια του Μελά».
Τους εκπροσώπους της Ιεράς Συνόδου οι συγκεντρωµένοι τους υποδέχθηκαν µε το σύνθηµα 

«Οταν  το ράσο
γίνεται σηµαία τοτε
η ν ίκη είναι
β ε β α ί α » . Σ τ ο
συλλαλητήριο κεν-
τρικοί οµιλητές
ήταν ο Μίκης Θεο-
δωράκης, ο
συν ταγµατολόγος
Γιώργος Κασιµάτης
και ο µητροπολίτης
Σύρου ∆ωρόθεος.   
Επίσης χαιρετισµό
απηύθυναν  ο
πρόεδρος της

ΚΕ∆Ε Γιώργος Πατούλης, εκπρόσωποι Οµοσπονδιών Ποντίων, Βλάχων, Σαρακατσάνων,
Θρακιωτών κ.α. ενώ έντονη ήταν και η παρουσία Κρητών. Βέβαιη θεωρείται και η παρουσία
απογόνων Μακεδονοµάχων στην κεντρική εξέδρα. Εκ µέρους της συντον ιστικής επιτροπής,
χαιρετισµό απήυθυνε  συντον ίστρια Παµµακεδονικών Ενώσεων Νίνα Γκατζούλη.
Το συλλαλητήριο συντόν ιζαν: Παµµακεδονικές Ενώσεις Η.Π.Α., Aυστραλίας, Καναδά,
Ευρώπης, Μακεδονικά Σωµατεία Αφρικής, Πανελλήν ια Οµοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων
Μακεδόνων, το International Hellenic Association, το Ελληνοαµερικάν ικο Εθνικό Συµβούλιο,
Μακεδονικοί Σύλλογοι Αθηνών, Οµογενειακές Οργανώσεις ανά τον κόσµο, η Ένωση Πολιτι-
στικών Φορέων Θεσσαλονίκης
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ΤΙ ΕΧΕΙ ∆ΕΣΜΕΥΘΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ
Η Περιφέρεια Αττικής για την
Παγκόσµια Ηµέρα Υγροτόπων

Η
Περιφέρεια Αττικής στο
πλαίσιο της δέσµευσής της
για τη διατήρηση και αποκα-

τάσταση των υγροτόπων έχει εκπο-
νήσει «Στρατηγική και Άξονες δρά-
σης για τη διατήρηση των υγροτό-
πων της και την προσαρµογή τους
στην κλιµατική αλλαγή». 

Επίσης, µε την υλοποίηση του
έργου «Αύξηση της γνώσης και της
ευαισθητοποίησης σχετικά µε την
ανασύσταση και  αποκατάσταση
των υγροτόπων της Αττικής», έχει
εκπονήσει µελέτη για την επιστηµο-

νική τεκµηρίωση της οριοθέτησης
38 υγροτόπων της Αττικής.

Η σηµερινή ηµέρα, έχει καθιερωθεί
ως Παγκόσµια Ηµέρα Υγροτόπων
κάθε έτους, µε στόχο την ενεργο-
ποίηση και ενηµέρωση των πολιτών
και των φορέων για θέµατα που
αφορούν την προστασία τους. 

Οι υγρότοποι ως οικοσυστήµατα
εξαιρετικής σηµασίας, επιτελούν
σηµαντικές λειτουργίες, παρέχουν
τους αναγκαίους πόρους για ένα
µεγάλο αριθµό ανθρώπινων δρα-
στηριοτήτων και  αποτελούν
πολύτιµη πολιτιστική και φυσική

κληρονοµιά.
Η ξηρασία λόγω

κλιµατικής αλλα-
γής και οι ανθ-
ρώπινες παρεµ-
βάσεις καθο-
ρίζουν τον βαθµό ευαισθησίας των
υγροτόπων.

Το νερό, ως πολύτιµος φυσικός
πόρος, είναι βασικός συντελεστής
για την εξασφάλιση των οικολο-
γικών λειτουργιών τους.

Με την κατανόηση της αξίας των
υγροτόπων, τη βελτίωση της
γνώσης για τις επιπτώσεις από την

αλλαγή του κλίµατος, την αειφορική
χρήση των υδατικών πόρων, τη
ρύθµιση του θεσµικού πλαισίου και
την ενδυνάµωση της δηµόσιας
διοίκησης και αυτοδιοίκησης για τη
διατήρηση των υγροτόπων και την
προσαρµογή τους στην κλιµατική
αλλαγή, στοχεύουµε στην αποκατά-
σταση των υγροτοπικών οικο-
συστηµάτων της Αττικής.  

ΤΤΤΤοοοουυυυ    ββββρρρρααααββββεεεευυυυµµµµέέέέννννοοοουυυυ    φφφφωωωωττττοοοογγγγρρρράάάάφφφφοοοουυυυ    ΝΝΝΝίίίίκκκκοοοουυυυ    ΦΦΦΦωωωωκκκκάάάά

Απονοµή πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών.

Μ
αζί µε την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας, το φροντιστήριο Όµηρος
επιβράβευσε τις προσπάθειες και επιτυχίες των µαθητών του µε την απονοµή
των πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου

Αχαρνών.
Μια λαµπρή και όµορφη εκδήλωση, όπου κυριάρχησε ο νεανικός ενθουσιασµός, αλλά

και η ικανοποίηση των καθηγητών και των γονιών των παιδιών, που είδαν ότι η προ-
σπάθεια των παιδιών τους "έπιασε τόπο" και τα παιδιά κατάφεραν να ανέβουν ένα σκαλο-

πάτι στην µαθητική και περαιτέρω πορεία τους.Πέρα από τις ευχαριστίες για την πρόσκληση µου στην εκδήλωση θα ήταν παράληψη να µην αναφερθεί ότι
οι καθηγητές του φροντιστηρίου ανταποκρίθηκαν µε προθυµία στην πρόσφατη συνεργασία του ∆ήµου Αχαρνών µε τον Γαλλικό δήµο Grand Belfort, ανα-
λαµβάνοντας αφιλοκερδώς τη µετάφραση και τη διερµηνεία κατά την επίσκεψη της γαλλικής αντιπροσωπίας του δήµου Grand Belfort στον ∆ήµο Αχαρνών.

ΓΑΜΟΣ
Ο ∆ΑΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤON ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΚΑΙ Η ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Μ
ε εγκύκλιο του, ο Γ. Πιτσιλής ενηµερώνει συνοπτικά για
όλες τις µεταβολές, που ψηφίστηκαν πρόσφατα και
δίνει τις αναγκαίες διευκρινίσεις για τις τιµές εκκίνησης

στους πλειστηριασµούς, που θα είναι οι εµπορικές.

Ειδικότερα:

Θέσπιση διενέργειας και των κατά ΚΕ∆Ε διενεργούµενων πλει-
στηριασµών (κινητών και ακινήτων) µε ηλεκτρονικά µέσα. Αποκ-
λειστική διενέργεια αυτών µε ηλεκτρονικά µέσα από 1.5.2018
Εναρµόνιση του χρόνου και τρόπου διενέργειας πλειστηρια-

σµού (κινητών και ακινήτων) µε ηλεκτρονικά µέσα κατά τα πρότ-
υπα του ΚΠολ∆
Θέσπιση ηλεκτρονικής δηµοσίευσης περιλήψεων προγραµµά-

των πλειστηριασµού σε διαδικτυακό τόπο και µεταβολή / ενα-
ρµόνιση του χρόνου κοινοποίησης και δηµοσίευσης του προ-
γράµµατος πλειστηριασµού (κινητών και ακινήτων)
Θέσπιση ελάχιστου / υποχρεωτικού περιεχοµένου της

περίληψης προγράµµατος πλειστηριασµού (κινητών και ακινή-
των)
Θέσπιση ειδικής προθεσµίας κατάθεσης εκπλειστηριάσµατος

από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού µε ηλεκτρονικά µέσα
Μεταβολή του χρόνου αποστολής των σχετικών εγγράφων στον

υπάλληλο του πλειστηριασµού τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν
από τον πλειστηριασµό (κινητών και ακινήτων)
Επαναπροσδιορισµός της τιµής πρώτης προσφοράς σε προ-

γράµµατα πλειστηριασµών (ακινήτων) που εκδίδονται µετά την
17.1.2018 και καθορισµός αυτής βάσει της εµπορικής αξίας
τους. Εναρµόνιση µε τα ισχύοντα περί εκτίµησης της αξίας και
καθορισµού τιµής πρώτης προσφοράς στην εµπορική αξία των
ακινήτων, για κατασχέσεις που επιβάλλονται µετά την 18.1.2018
∆ιεύρυνση της προθεσµίας άσκησης αναγγελίας του ∆ηµοσίου

το αργότερο σε δέκα πέντε ηµέρες από τον πλειστηριασµό
Εναρµόνιση των διατάξεων του ΚΕ∆Ε περί κατάταξης απαιτή-

σεων του ∆ηµοσίου µε τις σχετικές νοµοθετικές µεταβολές στον
ΚΠολ∆ και τον Πτωχευτικό Κώδικα 

Ειδικά όσον αφορά στις τιµές εκκίνησης, στα προγράµµατα
πλειστηριασµών ακινήτων που εκδίδονται µετά την 17.1.2018
και αφορούν κατασχέσεις που είτε έχουν επιβληθεί πριν από την
18.1.2018, είτε επιβάλλονται µετά την 18.1.2018 η τιµή πρώτης
προσφοράς επαναπροσδιορίζεται ή προσδιορίζεται στην εµπο-
ρική αξία αυτών. Και πώς προσδιορίζεται αυτή η εµπορική αξία;
Φυσικά µε τους ειδικούς εκτιµητές.

Συγκεκριµένα, ο προϊστάµενος της αρµόδιας για την επιδίωξη
της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, µετά από έρευνα στο
Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών, Φυσικών & Νοµικών
Προσώπων, όπως αυτό είναι δηµοσιευµένο στο διαδικτυακό
τόπο http://www.minfin.gr/web/g.g.-oikonomikes-
politikes/metroo- pistopoiemenon-ektimeton του Υπουργείου

Οικονοµικών, προβαίνει σε τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την
κρίση του, µε πιστοποιηµένους εκτιµητές της περιφέρειας του
τόπου όπου βρίσκεται το προς κατάσχεση ή προς πλειστηρια-
σµό ακίνητο ή και άλλης περιφέρειας, διερευνώντας τη δυνατότ-
ητα συνεργασίας για την εκτίµηση της αξίας του ακινήτου. Προς
τούτο γνωστοποιεί στον εκτιµητή τα στοιχεία του ακινήτου, την
προβλεπόµενη αµοιβή καθώς και απορρέουσες υποχρεώσεις.
Εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιον εκτιµητή, αποστέλλε-
ται στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος. Μετά τη λήψη γραπτής αποδοχής της ανωτέρω
Πρόσκλησης (η οποία δυνατόν να αποστέλλεται και µε ηλεκτρο-
νικά µέσα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο της υπηρεσίας), ο προϊ-
στάµενος αποστέλλει το έντυπο διορισµού στον πιστοποιηµένο
εκτιµητή µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο (συµπεριλαµβανοµέ-
νου του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Σε κάθε περίπτωση πάν-
τως, απαιτείται η υπογραφή του τελικού εντύπου διορισµού εκ
µέρους του πιστοποιηµένου εκτιµητή.

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

ΗΗ  ΑΑΑΑ∆∆ΕΕ  µµααρρσσάάρρεειι  γγιιαα  ττιιςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύςς  ππλλεειισσττηηρριιαασσµµοούύςς  
Από την Πρωτοµαγιά και οι πλειστηριασµοί για χρέη προς το ∆ηµόσιο, 
θα διενεργούνται αποκλειστικά και µόνο µε το πάτηµα ενός κουµπιού!  
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ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR    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

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€

1111//33  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΤΤΣΣΙΙΒΒΛΛΟΟΥΥ  --  ΖΖΑΑΡΡΟΟΥΥΧΧΛΛΑΑ
Μονοήµερη-  ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

1188//33  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  --  ΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΛΛΑΑΥΥΡΡΑΑ  --  ΜΜΕΕΓΓΑΑ  ΣΣΠΠΗΗΛΛΑΑΙΙΟΟ
Μονοήµερη,  επίσκεψη στην Αγία Λαυρα, µετά
Καλάβρυτα για καφέ, φαγητό στο GRAND CHALLET 
( δεν συµπεριλαµβάνεται ) και επίσκεψη στο Μέγα
Σπήλαιο -  ώρα αναχώρησης 8.00  τιµή 15€

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος  (160τµ) το κέντρο του 

Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & 
Υψηλάντου). ∆ιαµορφωµένος χώρος

µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο 
περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418
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∆έσµευση µεγάλης ποσότητας 
“άγνωστων” φρούτων στου Ρέντη
Στη δέσµευση φρούτων, αγνώστου προελεύσεως, συνολικού
βάρους 10.712 κιλών, προχώρησαν οι ελεγκτές τροφίµων της
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφ-
ερειακής Ενότητας Πειραιά.
Ειδικότερα, κατά τον ποιοτικό έλεγχο σε επιχείρηση χονδρικού
εµπορίου αγροτικών προϊόντων στην περιοχή του Ρέντη, οι
ελεγκτές γεωπόνοι εντόπισαν και δέσµευσαν ως µη κανονικά:
497 πλαστικά κιβώτια µε µανταρίνια βάρους 8.100 κιλών
95 πλαστικά κιβώτια µε πορτοκάλια βάρους 1920 κιλών και
176 ξυλοκιβώτια µε αχλάδια βάρους 692 κιλών,
επειδή τα συγκεκριµένα προϊόντα δεν πληρούσαν τις απαιτή-
σεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας ως
προς τη σήµανση.

Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας – ∆υτικής Αττικής

Στηρίζουµε την 48ωρη
απεργία των εργαζοµένων 

της ΒΙΒΕΧΡΩΜ

Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας – ∆υτικής Αττικής, µε
ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής : «Συµπαραστέκεται
στον δίκαιο αγώνα των εργαζοµένων της ΒΙΒΕΧΡΩΜ,
που κήρυξαν 48ωρη απεργία για  30 κ΄31 Ιανουαρίου,
ώστε να ανατρέψουν την αυθαίρετη απόφαση της
∆ιοίκησης της ΒΙΒΕΧΡΩΜ για την περικοπή παροχών
του προσωπικού.
Καλούµε την ∆ιοίκηση της ΒΙΒΕΧΡΩΜ να ανακαλέσει
την αυθαίρετη απόφασή της, αφού η εταιρεία πολλαπ-
λασιάζει τα κέρδη της σαφέστατα µε την συµβολή των
εργαζοµένων.
Το ΕΚΕ-∆Α θα βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση µε το
Σωµατείο των εργαζοµένων για όλα τα επόµενα βήµα-
τα, αν κι εφόσον κριθούν απαραίτητα».

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 

Την Τσικνοπέµπτη 8 Φεβρουαρίου 
θα πραγµατοποιηθεί γλέντι για την

Τρίτη Ηλικία. Σας περιµένουµε 
να ξεφαντώσουµε µε χορό-ζωντανή 
µουσική- Καλό φαγητό και ποτό 

στο Κέντρο «Έπαυλη»
Ώρα 12.30µ.µ. Τιµή: 5 ευρώ

Θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασµό
του Αγίου Βλασίουστις Αχαρνές 
Ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχ αρν ών  και Πετρουπόλεως και ο ∆ήµαρχ ος
Αχ αρν ών  µε ιδιαίτερη χ αρά σας προσκαλούν  ν α τιµήσετε µε την
παρουσία σας τη Θρησκευτική Παν ήγυρη του Πολιούχ ου της Πόλεως
µας Ιεροµάρτυρος Αγίου Βλασίου.

Ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχ αρν ών  & Πετρουπόλεως
κ.κ. Aθην αγόρας

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών
κ. Γιάν ν ης Κασσαβός

------------------ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ ------------------

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 
● 18:00: Μέγας Παν ηγυρικός Αρχ ιερατικός Εσπεριν ός µετ' Αρτοκ-
λασίας και Θείου Κηρύγµατος Συγχ οροστατούν των  των  Σεβασµιωτά-
των  Μητροπολιτών :
- Ηλιουπόλεως κ.κ. Θεοδώρου 
- Ιλίου, Αχ αρν ών  και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθην αγόρα 
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 
● 7:30 π.µ.: Ο Όρθρος της Eορτής, Αρχ ιερατική Θεία Λειτουργία Συλλειτουργούν των  των  Σεβασµιωτάτων  Μητρ-
οπολιτών : 
- Ηλιουπόλεως κ.κ. Θεοδώρου 
- Ιλίου, Αχ αρν ών  και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθην αγόρα 
● 10:15 π.µ.: Προσέλευση Επισήµων  
● 10:30 π.µ.: Η Λιτάν ευση Ιερών  Λειψάν ων  και της Σεπτής Εικόν ος του Αγίου Βλασίου 
● 18:00: Εσπεριν ός και Παρακλητικός Καν όν ας του Αγίου Βλασίου

Επεισόδια και χηµικά στο κέντρο: Αντιεξουσιαστές χτύπησαν 
µοτοσικλετιστές µε ελληνικές σηµαίες 

Επεισόδια σηµειώθηκαν  σε Παν επι-
στηµίου και Εξάρχ εια εν ώ ήταν  σε εξέ-
λιξη το µεγάλο συλλαλητήριο για την

Μακεδον ία στην  Πλατεία Συν τάγµατος.
Στο µεν  έν α µέτωπο, Χρυσαυγίτες πέταξαν
πέτρες κατά αν τιεξουσιαστών  και ΜΑΤ µε
αποτέλεσµα ν α γίν ει χ ρήση χ ηµικών , στο
µεν  δεύτερο µέτωπο, αν τιεξουσιαστές στα
Εξάρχ εια επιτέθηκαν  σε µηχ αν άκια που
έφευγαν  από το συλλαλητήριο, κρατών τας
ελλην ικές σηµαίες.
Ολα ξεκίν ησαν  µετά τη λήξη της πορείας του
αν τιεξουσιαστικού χ ώρου στα Προπύλαια, η
οποία ολοκληρώθηκε. Τότε, στην  οδό Παν ε-
πιστηµίου, στο ύψος του Zonars, οµάδα Χρυ-
σαυγιτών  µε κράν η, ελλην ικές σηµαίες και
ρόπαλα, άρχ ισαν  ν α φων άζουν  υβριστικά
συν θήµατα εν αν τίον  των  αν αρχ ικών  αλλά
και των  ΜΑΤ, πετούν  δυν αµιτάκια και πέτρ-
ες. Οι δυν άµεις των  ΜΑΤ αν τέδρασαν
κάν ον τας χ ρήση χ ηµικών .
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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
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβά-
νει οικιακές εργασίες(καθαρ-
ιότητα -σίδερο) µε 5 ευρώ
την ώρα . Κα. Σοφία 
6997505700

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. 

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
Ζητείται νέος µε εκπληρω-
µένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατά-
στηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαρ-
αίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.
gr. Τηλ. fax: 2105570474

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 εκτιµηθεί
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

ΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  
ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ  ((ααννεειιδδίίκκεευυττοοιι))
Άντρες - Γυναίκες
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου,
Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου. 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>(17η αγωνι-
στική)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 3-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ 3-0
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY 2-0
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0-6
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 0-0
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-0
ΒΥΖΑΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 44 
2. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 36
3. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 36 
4. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 34 
5. ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 32 
6. ΒΥΖΑΣ 30 
7. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 23 
8. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 23 
9. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 19 
10. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 15 
11. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 12 
12. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 11 
13. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 11 
14. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 8 
15. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 4

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 18η Αγωνιστική

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΒΥΖΑΣ 
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΑΓΣ 

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 
Ρεπό: ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>(16η αγωνιστι-
κή)

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 5-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 0-3
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 1-1
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-0
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
1-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 32 
2. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 31 
3. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 29 
4. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 28 
5. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 24 
6. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 23 
7. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 23 
8. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 17 
9. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 9 
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6 
11. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 6

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 17η Αγωνιστική

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Ρεπό: ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.

EΠΣ∆Α: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Α' ΚΑΙ Β΄ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΌΣ 3-2
ΤΟΝ ΑΤΤΑΛΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Σ
υν αρπαστικό παιχ ν ίδι έγιν ε στο δηµοτικό στά-
διο Ελευσίν ας µε διακυµάν σεις στο σκόρ όπου
ο Παν ελευσιν ιακός ήταν  ο ν ικητής επί του

Ατταλου Νέας Περάµου µε 3-2.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Σαµπατάκος, Ατµατσίδης,
Αν ταλής, Ακαρέπης,Αν τύπας(46’Ζίου), Μαριν όπου-
λος(82’Κων στάν της), Μπέχ λης(75’Τουρλίδης), Χοτζάι,
Παν τελίδης, Αν των ίου (46’Μπίµπας),Πολεµαρχ άκης.

ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣΠΕΡΑΜΟΥ:
Μουκέας,Χωραβάτης(46’Χατζής),Τζαφέρης(46’Γα-
λαν ός),Μαριόλης Γ, Καµαρά, Καλαιτσίδης(88’Παπαδό-
πουλος), Μπαγδάτογλου,Απαζίδης(46’Γκελάι), Στρατι-
δάκης, Κουσίδης, Χριστοδουλίδης.

Ο ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 5-1 ΤΟΥΣ
ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ

Κ
αλύτερος στην  επαν άληψη ο Αίας Παραλίας αν
και βρέθηκε πίσω στο σκόρ στην  συν έχ εια
έκαν ε ολική αν ατροπή και φιλοδώρησε µε πέν τε

τέρµατα την  οµάδα των  Αγίων  Αν αργύρων  Ελευσίν ας
µε 5-1.

∆ιαιτήτευσε ο Χρέλιας. Βοηθοί: Νατσιόπουλος-Χαµπι-
λάι.

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: Γκούµας, Χαλιλόπουλος, Κουσίδης,
Ρεν τζέπης, Γαβριηλίδης, Αχ λαδιώτης (84΄Σουλέν ι),
Νικολά,Μπουτάσης(89’Μπαζάκας), ΑΜπαζάι
(86΄’Βλάχ ος), Λιόλιος, Ρότσκας (60’Ντερβισάι).

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ: Μικρός, Παπαµην άς(84’Κορφιάτ-
ης), Τυρλής(77’Χαµηλάκης), Τσοµίδης Ι, Αρν αουτάκης,
Τσοµίδης Γ, Χατζητσοπάν ης, Πουρής,Παρίσης, Θεο-
δωρίδης, Αν των άρας.

B' Εθνική (Νότος)
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

ΚΩ 81-94

∆εκάλεπτα: 24-19, 39-47, 58-68, 81-94
∆ιαιτητές: Ρίζος, Νάστος

Πανελευσινιακός (Τσαουσίδης): Αβραµίδης 16,
Νικολακόπουλος 17 (4), Κελαϊδής 6 (1), Ηλιάδης 9 (3),
Ρόκας, Ζούµπος 9 (2), Τζιάλλας 2, Στέφος 6, ∆ούκας 5,
Χόν τος, Ματζιώρης 11 (2).

Ιπποκράτης Κω (Κουλουριώτης): Κουµπούρας 18
(1), Τρύπας 7 (1), Ον άσογλου 16, Καταβαίν ης,
Ασηµακόπουλος 11 (1), Λεκάκης 11 (1), Χαρίσης 16 (2),
Τσακαλέρης 15 (2), Γιουσέµογλου.

ΕΦΑΟΖ-ΓΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 76-68

∆ιαιτητές: Μπούκας-Φραγκούλη
∆εκάλεπτα: 18-17, 37-29, 54-48, 76-68

ΕΦΑΟΖ (Ζηβας): Εµµαν ουηλίδης 16(2), Γκαβασιάδης
13, Γρατσιάτος 13(3), Σαµοθράκης 12, Κασταν ιώτης 4,
σαρλης, Τσιτσιγιάν ν ης 4, Στάθης, Παπαρέγκας 12(1)

ΓΣ Μάνδρα Νικηφόρος (Μπεκές): Τζιβελέκας 12(1),
Κωτσόπουλος, Κούσουλας 15(2), Καραµπάτσος, Γκαϊ-
τάσοφ 9, Γεωργοπαπαδάκος 9(2), Βαφειάς 1, Ψυλέας
23(2).

Βαθµολογία:

1. Ιων ικός Νικαίας 31 (15-1)
2. Ιπποκράτης Κω 29 (11-5)
3. ∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων  29 (11-5)
4. Παν ερυθραϊκός 26 (10-6)
5. Τρίτων  26 (10-6)
6. Ηράκλειο 24 (8-8)
7. Μαν δραϊκός 24 (8-8)
8. Πρωτέας Βούλας 24 (8-8)
9. ΕΦΑΟΖ 23 (7-9)
10. ΚΑΟ Κορίν θου 23 (7-9)
12. Κηφισιά 22 (6-10)
11. Παγκράτι 22 (6-10)
12. Παν ελευσιν ιακός 22 (6-10)
13. Κορωπί 22 (6-10)  
15. ∆άφν η ∆αφν ίου 21 (5-11)
16. Ίκαρος Νέας Σµύρν ης 20 (4-12)

Επόµενη αγωνιστική (17η, 11/2):

Ιπποκράτης Κω – Ικαρος Ν. Σµύρν ης
Ν. Κηφισιά – Ιων ικός Νικαίας
Παν ερυθραϊκός – ∆άφν η ∆αφν ίου
Πρωτέας Βούλας – Τρίτων
ΚΑΟΚ – Κορωπί
Παγκράτι – ∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων
Ηράκλειο – ΕΦΑΟΖ
Μάν δρα/Νικηφόρος – Παν ελευσιν ιακός

Γ' Εθνική
6ος όµιλος (14η αγωνιστική)

Ιωνικός - Ασπρόπυργος 0-0
Ζευγολατιό - Ιάλυσος 0-3
Λουτράκι - Ρόδος 1-0
∆ιαγόρας - Πέλοπας Κιάτου ANABΟΛΗ
(3/2) Εθνικός - Προοδευτική 1-0
Ρεπό: Κερατσίνι


