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ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

Λήψη απόφασης για την σύναψη σύµβασης παράδοσης
στην Ε.Υ.∆.Α.Π. του ∆ικτύου Ύδρευσης της Μαγούλας
σελ. 3

Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Ελευσίνας

Γνωµοδότηση για την αναδιάταξη

των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και ζωνών προστασίας,
τµήµατος του χειµάρρου Σαρανταπόταµου στη θέση «Καλυµπάκι»

σελ. 5

ΣΤΗΝ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ροµά επιτέθηκαν
σε αστυνοµικούς
και διέλυσαν
δύο περιπολικά

σελ. 2

σελ. 7

Υπεγράφη η σύµβαση για συνδέσεις
αποχέτευσης σε διάφορες περιοχές
του ∆ήµου Αχαρνών
σελ. 2

Βραβεύσεις και
ανοιχτή πρόσκληση
για Εθελοντισµό
στην Βασιλόπιτα του
Υγειονοµικού Ε.Ε.Σ
Άνω Λιοσίων

σελ. 3

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
232.063 ΕΥΡΩ
Για την εκπόνηση Μελέτης
παρεµβάσεων στο
Γήπεδο του Αχαρναϊκού

σελ. 3

Αφιέρωµα Γαλλόφωνου
Κινηµατογράφου από
την Κινηµατογραφική
Λέσχη Ελευσίνας

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις επιχορηγήσεις
Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων
και Σωµατείων από τον ∆ήµο Φυλής

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΤΑ
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Νέα ρύθµιση ανάσα για
χιλιάδες ανέργους

σελ. 9

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

σελ. 6

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ,
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΡΝΑ∆ΟΡΟΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
σελ. 15

2-θριάσιο

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣ
Που διακινούσε µεγάλες ποσότητες κάνναβης σε Αθήνα και ∆υτική Αττική

Ασπρόπυργος

Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π.
Περικλέους 1, 2105575600
Ελευσίνα

Θεοτόκης Αλέξαν δρος ∆.

Βεν ιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232
Άνω Λιόσια

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.
Παναγίας Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι, 2102385080
Αχαρνές

Φυτάς Ηλίας, Πάρνηθος 83,
2102468376
Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος
Παπανδρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος , 2105813912

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις
Η θερµοκρασία από 7 έως 14
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αγάθωνος πάπα της Ρώµης, Λέοντος
επισκόπου Κατάνης του θαυµατουργού,
Ανιανού Επισκόπου Αλεξανδρείας

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Η

αστυνοµία έδωσε στη δηµοσιότητα τα στοιχεία επτά µελών σπείρας που διακινούσε µεγάλες
ποσότητες κάνναβης, στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής.Η σπείρα εξαρθρώθηκε στις 22 Ιανουαρίου, όταν συνελήφθησαν τα µέλη της στο Αιγάλεω, τους Αγίους Αναργύρους και τον Κολωνό.
Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήµατα της σύστασης και ένταξης σε
εγκληµατική οργάνωση, των διακεκριµένων περιπτώσεων διακίνησης ναρκωτικών (αγορά-εισαγωγήκατοχή-αποθήκευση-πώληση-µεταφορά) καθώς και της παράνοµης οπλοκατοχής.

Πρόκειται για τους:
1. (επ) HODOLLARI (ον) RANDO του Gezim και της Lumturi, γεννηθέντα στις 4-3-1991 στην Αλβανία
2. (επ) ZENE (ον) SPARTAK του Yzedin και της Luiza Leka , γεννηθέντα στις 14-11-1987 στην
Αλβανία
3. (επ) HABIBAJ (ον) FATJON του Remzi και της Sanie, γεννηθέντα στις 11-7-1985 στην Αλβανία
4. (επ) NIKOLLI (ον) DEVIS του Vasil και της Victoria ή Vera, γεννηθέντα στις 26-9-1994 στην Αλβανία
5. ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ-∆ΡΟΓΓΙΤΗ Κυριάκο-Παναγιώτη του ∆ιονυσίου και της Κυριακής, γεννηθέντα στις 15-8-1990 στο Μαρούσι
6. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Γεώργιο του Αναστασίου και της Αθανασίας, γεννηθέντα στις 14-11-1992 στην Αθήνα
7. ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Τριανταφυλλιά του Μωυσή και της Μαρίας, γεννηθείσα στις 12-1-1996 στον Πειραιά

ΣΤΗΝ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ροµά επιτέθηκαν σε αστυνοµικούς και διέλυσαν δύο περιπολικά

Ε

να απίστευτο περιστατικό συνέβη
για µια ακόµη φορά στον καταυλισµό Ροµά στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών .Η ΕΛ.ΑΣ. κλήθηκε για να επιβάλει
την τάξη καθώς από τον καταυλισµό ακουγόταν δυνατά µουσική και έπεφταν -για µια
ακόµη φορά- άσκοποι πυροβολισµοί.
Ωστόσο, οι Ροµά µόλις αντιλήφθηκαν τα
περιπολικά βγήκαν έξω και µε καδρόνια
και πέτρες τα διέλυσαν.
Για τις καταστροφές στα περιπολικά
έγινε µια σύλληψη. Κατά πληροφορίες τα
περιπολικά οδηγήθηκαν σε συνεργεία
προκειµένου να επισκευαστούν οι ζηµιές.

Υπεγράφη η σύµβαση για συνδέσεις αποχέτευσης
σε διάφορες περιοχές του ∆ήµου Αχαρνών

Υ

πεγράφη
από
τον
∆ήµαρχο
Αχαρνών κ. Γιάννη
Κασσαβό και τον
εκπρόσωπο
της
εργολήπτριας εταιρείας, η σύµβαση για
το έργο "Συνδέσεις
ακινήτων στο δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες
περιοχές του ∆ήµου
Αχαρνών" προϋπολογισµού 400.000
ευρώ.
Το συγκεκριµένο έργο χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους του ∆ήµου Αχαρνών και αφορά την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων µε το
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές
του ∆ήµου Αχαρνών.
Μετά την υπογραφή της σύµβασης, ο εργολάβος θα
εγκατασταθεί άµεσα και θα ξεκινήσει τις συνδέσεις των
αιτήσεων σύνδεσης που εκκρεµούν.
Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ

σαβός: "Η εργολαβία προϋπολογισµού
400.000
ευρώ για το έργο
σύνδεσης ακινήτων στο δίκτυο
αποχέτευσης
ακαθάρτων, αναµένεται να καλύψει
τις
υφιστάµενες
αιτήσεις
και
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για τη
σύνδεση ακινήτων
στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

σε Αχαρνές και Θρακοµακεδόνες.
Είναι γεγονός ότι σε όλους τους ΟΤΑ, αλλά και στον
ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα, η εφαρµογή του νέου νόµου
4412, στις διαδικασίες για διαγωνισµούς και εργολαβίες,
δηµιουργεί καθυστερήσεις στην ανάδειξη των εργολάβων.
Εντούτοις η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών επιδεικνύει ταχύτητα, αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα σε
έργα που δηµοπρατεί."
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ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

Λήψη απόφασης για την σύναψη σύµβασης παράδοσης
στην Ε.Υ.∆.Α.Π. του ∆ικτύου Ύδρευσης της Μαγούλας

Σ

υνεδριάζει σήεµρα
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα
20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ελευσίνας για τη
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1.
Λήψη απόφασης
για την σύναψη σύµβασης
µεταβίβασης και παράδοσης στην Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε.
του ∆ικτύου Ύδρευσης της
∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας.
2.
Ακύρωση της υπ’ αριθµ. 24/18 απόφασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
3.
Λήψη απόφασης για τον προγραµµατισµό πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (8µηνης διάρκειας) µε κάλυψη από τους ΚΑΠ για το έτος 2018.
4.
Λήψη απόφασης για τον προγραµµατισµό πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
για το έτος 2018.
5.
Έγκριση µελέτης και τρόπος εκτέλεσης του
έργου: « Aνάπλαση ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου» , προϋπολογισµού δαπάνης 58.319,00 €.
6.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
προµήθειας Γραφικής Ύλης & Μικροαντικειµένων Γραφείου 2018-2019.
7.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη συνδροµών σε
εφηµερίδες περιοδικά & ηλεκτρονικά µέσα.
8.
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών
κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών του έργου:
«Συντήρηση ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆.Ε. Ελευσίνας 2017»
9.
Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή
των αντικειµένων των συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.
10.
Λήψη απόφασης για την παράταση σύµβασης
της προµήθειας ανταλλακτικών – ελαστικών για τα οχήµατα της υπηρεσίας 2016 (Σ) και συγκεκριµένα της οµάδας 2.1 «Προµήθεια Ελαστικών για τα οχήµατα της υπηρεσίας 2016 (Σ)».
11.
Λήψη απόφασης για την παράταση σύµβασης
της
προµήθειας
καυσίµων του ∆ήµου Ελευσίνας και συγκεκριµένα για
την προµήθεια λιπαντικών για τα οχήµατα της υπηρεσίας
2016 (Σ).
12.
Λήψη απόφασης για την κατανοµή Α’ ∆όσης
2018 στις Σχολικές Επιτροπές Α/Βάθµιας και Β/Βάθµιας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
232.063 ΕΥΡΩ

Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ελευσίνας.
13.
Ανατροπή δεσµευµένης και ψηφισµένης µε την
υπ.αριθµ. 75/18 προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου πίστωσης για την επιχορήγηση στην Ενιαία
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του
∆ήµου Ελευσίνας για την εκτέλεση έργων ποσού
22.108,20 € λόγω αλλαγής ποσού.
14.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Ε.Σ.Ε.Π.Ε.∆.Ε.
για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη της
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης επιχορήγησης στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ελευσίνας για
την εκτέλεση έργων σύµφωνα µε τις υπ.αριθµ.
39,40,41,43/18 ορθή αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
15.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Ε.Σ.Ε.∆.Ε.∆.Ε.
για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη της
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης επιχορήγησης στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ελευσίνας για
την εκτέλεση έργων σύµφωνα µε τις υπ.αριθµ.
44,46,49,50,51,52/18 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
16.
Λήψη απόφασης για την συµµετοχή πέντε (5)
εκπροσώπων του ∆ήµου µας στο 14ο Ετήσιο Πανελλήνιο
Συνέδριο του Ελληνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγειών
Πόλεων του οποίου είναι ενεργό µέλος, στο ∆ιδυµότειχο
µε θέµα: «Αλλάζοντας τις πόλεις, αλλάζουµε τον κόσµο».
17.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας
µονοήµερης εκπαίδευσης µίας (1) υπαλλήλου της ∆/νσης
∆ιοικητικών Υπηρεσιών στο εκπαιδευτικό σεµινάριο (ηµερίδα) µε θέµα: « Περιγράµµατα Γενικών και Ειδικών
Θέσεων Εργασίας σύµφωνα µε το Νέο Κανονιστικό –
Θεσµικό Πλαίσιο µε πρακτικά παραδείγµατα» που θα διεξαχθεί στην Αθήνα την 27η /2/2018.

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις επιχορηγήσεις
Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων και
Σωµατείων από τον ∆ήµο Φυλής

Ο

ικονοµικά ενισχύει και φέτος ο ∆ήµος Φυλής,
συνεπής στην πάγια πολιτική του και τη δέσµευση
του ∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, τους
Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωµατεία που
έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του ∆ήµου.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι Σύλλογοι και τα Σωµατεία,
εφόσον το επιθυµούν, να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο ∆ηµάρχου Φυλής (∆ηµαρχείο
Φυλής, Άνω Λιόσια, τηλ.: 210 2474067 – Πληροφορίες: κ.
∆. Στουραΐτης).

Σ

Για την εκπόνηση Μελέτης
παρεµβάσεων στο Γήπεδο
του Αχαρναϊκού

τη συνεδρίαση της 15ης Φεβρουαρίου 2018 του
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, εγκρίθηκε η
σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Αχαρνών για την
εκπόνηση "Μελέτης ολοκληρωµένης παρέµβασης στο
∆ηµοτικό Γυµναστήριο Αχαρνών", συνολικού προϋπολογισµού 232.063,52 ευρώ.
Η Μελέτη ολοκληρωµένης παρέµβασης στο ∆ηµοτικό
Γυµναστήριο Αχαρνών (γήπεδο Αχαρναϊκού) πρόκειται
να δώσει λύσεις σε χρονίζοντα προβλήµατα της υποδοµής, αλλά και αναµορφώσει τον συγκεκριµένο αθλητικό
χώρο, καθιστώντας τον πιο ασφαλή και πιο λειτουργικό
για τις αθλητικές δραστηριότητες που φιλοξενούνται.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε
την ικανοποίησή τους για την συνεχή και επωφελή συνεργασία µεταξύ ∆ήµου Αχαρνών και Περιφέρειας Αττικής
και δήλωσε:
"Η έγκριση της χρηµατοδότησης για την εκπόνηση
ολοκληρωµένης Μελέτης παρεµβάσεων στο Γήπεδο του
Αχαρναϊκού, ανοίγει τον "δρόµο", ώστε ένας από τους
πιο εµβληµατικούς αθλητικούς χώρους του ∆ήµου Αχαρνών, να εκσυγχρονιστεί και να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των αθλητικών σωµατείων που τον χρησιµοποιούν"

Συνεχίζονται οι εργασίες διάνοιξης
ρεµάτων σε Ν. Πέραµο και Μάνδρα

Συνεχίζονται καθηµερινά οι εργασίες διάνοιξης ρεµάτων σε Μάνδρα και Νέα Πέραµο, σύµφωνα µε ανακοίνωση που εξέδωσε η Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής
Παράλληλα µε τον αγώνα δρόµου που έχει ξεκινήσει
για την δηµοπράτηση δυο σηµαντικών έργων, «Εκτροπή
του ρέµατος Αγ.Αικατερίνης και διευθέτηση του χειµάρρου Σούρες» και
«Εργασίες αποκατάστασης στην ΠΕΟΑ Θηβών» ,
συνεχίζει µε αµείωτους ρυθµούς τις εργασίες διάνοιξης
των ρεµάτων, προχωρώντας και σε κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισµάτων µε εργολαβίες της Περιφέρειας Αττικής και µε την συµβολή του Στρατού.

4-θριάσιο

Τελευταία ευκαιρία
για την ανταλλαγή
παλιών εισιτηρίων

Έ

ως την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 θα
γίνεται η ανταλλαγή παλιών χάρτινων
εισιτηρίων του ΟΑΣΑ µε ηλεκτρονικά
όπως αποφάσισε το διοικητικό συµβούλιο του
ΟΑΣΑ.
Όσοι έχουν στην κατοχή τους παλιά εισιτήρια
µπορούν να τα ανταλλάσσουν στα κεντρικά γραφεία του ΟΑΣΑ. (Μετσόβου 15, Αθήνα) τις εργάσιµες ηµέρες, από 8:00 µέχρι 14:00.
Τ α παλι ά ει σι τήρι α αντι καθί στανται εί τε µε
αποθηκευµένη αξία σε προσωποποιηµένη ή
ανώνυµη Ath.ena Card είτε µε πολλαπλό εισιτήριο Ath.ena Ticket.
Οι δικαιούχοι µειωµένου εισιτηρίου θα πρέπει
να φέρουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (π.χ. οι
κάτω των 18 και οι άνω των 65, ∆ελτίο Ταυτότητος ή έγγραφο µε την ηµεροµηνία γέννησης).

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

Σε µια ζεστή ατµόσφαιρα αντάλλαξαν ευχές η ∆ήµαρχος
Γιάννα Κριεκούκη µε τα µέλη του ΚΑΠΗ της Μάνδρας,
της Συνοικίας Παπακώστα και των Εργατικών Κατοικιών

Σ

ε µια ζεστή ατµόσφαιρα
αντάλλαξαν ευχές η
∆ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη µε τα µέλη του ΚΑΠΗ της
Μάνδρας,
της Συνοικίας
Παπακώστα και των Εργατικών
Κατοικιών στην εκδήλωση για
την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
Πίτας.
Σε όλα τα ΚΑΠΗ της ∆ηµοτικής
Ενότητας Μάνδρας και ειδικότερα της Μάνδρας, της Συνοικίας
Παπακώστα και των Εργατικών
Κατοικιών, βρέθηκε η ∆ήµαρχος,
Γιάννα Κριεκούκη, µαζί µε τους
Αντιδηµάρχους, τους Προέδρους
και ∆ηµοτικούς Συµβούλους, µε
αφορµή τις εκδηλώσεις για την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας.
Τα µέλη των ΚΑΠΗ υποδέχθηκαν µε χαρά και θέρµη την κ.
Κριεκούκη και της εξέφρασαν την
στήριξη τους για την δύσκολη
δοκιµασία που περνάει ο ∆ήµος

µετά την πληµµύρα.
Από την πλευρά της η ∆ήµαρχος ευχαρίστησε όλους τους
παρευρισκοµένους
και
συνοµίλησε µέσα σε µια χαλαρή
και ζεστή ατµόσφαιρα µε τον
καθένα ξεχωριστά. Αναφέρθηκε

στις συνεχείς προσπάθειες που
καταβάλλει ο ∆ήµος για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε όλα
τα ΚΑΠΗ και τόνισε πως από τη
δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση που περνάει ο τόπος όλοι
θα βγούµε πιο δυνατοί.

Εξηνταεξάχρονος γιατρός δηµοσίου νοσοκοµείου της Αττικής συνελήφθη
για «φακελάκι» από τη διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Η υπόθεση διερευν ήθηκε ύστερα από καταγγελία, σύµφων α µε την οποία ο γιατρός απαίτησε από 41χ ρον η
ηµεδαπή το χ ρηµατικό ποσό των 500 ευρώ, για χ ειρουργική επέµβαση στην οποία θα προέβαιν ε.Στο πλαίσιο αυτό προχ θές, αστυν οµικοί προσηµείωσαν το παραπάν ω χ ρηµατικό ποσό και το παρέδωσαν σε συγγεν ικό πρόσωπο της 41χ ρον ης, η οποία σε προκαθορισµέν η συν άν τηση που πραγµατοποιήθηκε στο γραφείο του γιατρού, του το παρέδωσε µέσα σε φάκελο. Άµεσα αστυν οµικοί της ∆ιεύθυν σης Εσωτερικών Υ ποθέσεων , που επιτηρούσαν διακριτικά το χ ώρο, επεν έβησαν και συν έλαβαν τον 66χ ρον ο, στην κατοχ ή του οποίου βρέθηκε και κατασχ έθηκε ο παραπάν ω φάκελος µε το προσηµειωµέν ο χ ρηµατικό ποσό. Ο συλληφθείς µε τη δικογραφία
που σχ ηµατίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθην ών .Υ πεν θυµίζεται, ότι η ∆ιεύθυν ση Εσωτερικών Υ ποθέσεων της Ελλην ικής
Αστυν οµίας είν αι αρµόδια για τη διερεύν ηση, εξιχ ν ίαση και δίωξη υποθέσεων διαφθοράς, τόσο στο χ ώρο της Ελλην ικής Αστυν οµίας, όσο και στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα. Για καταγγελίες αν άλογων περιστατικών , οι πολίτες µπορούν ν α επικοιν ων ούν , µε τη ∆ιεύθυν ση όλο το 24ωρο, στο τηλέφων ο 210-8779700 και στο 10301.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

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

θριάσιο-5

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Ελευσίνας

Γνωµοδότηση για την αναδιάταξη
των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και ζωνών
προστασίας, τµήµατος του χειµάρρου
Σαρανταπόταµου στη θέση «Καλυµπάκι»

Το Κέντρο Logistics της
Περιφέρειας Αττικής διένειµε εκ
νέου είδη πρώτης ανάγκης σε
πληµµυροπαθείς της Ν. Περάµου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν. 3852/10, καλείστε σε συνεδρίαση την Τετάρτη
21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:30 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα Ελευσίνας, προκειµένου ως αρµόδια
Επιτροπή να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση στο παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
1.

Γνωµοδότηση για την αναδιάταξη των κοι-

νοχρήστων χώρων πρασίνου και ζωνών προστασίας, τµήµατος του χειµάρρου Σαρανταπόταµου Θριασίου Πεδίου στη θέση « Καλυµπάκι»
(ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) ∆ήµου Ελευσίνας στην ευρύτερη
περιοχή ιδιοκτησιών της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε.,
στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ισχύοντος Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της ∆ηµοτικής
Ενότητας Ελευσίνας.

Σ

ε νέα διανοµή ειδών πρώτης ανάγκης στους
πληµµυροπαθείς της Νέας Περάµου Αττικής,
προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής, µέσω του «Κέντρου ∆ιαχείρισης αποθήκευσης και εφοδιασµού ειδών
πρώτης ανάγκης των σηµείων διαµονής προσφύγων» σε
συνεργασία µε την «Αλληλεγγύη για όλους», το 4ο
Σύστηµα Ναυτοπροσκόπων Νέας Περάµου και το Σώµα
Έρευνας και ∆ιάσωσης Μεγάρων.
Η διανοµή αφορούσε σε τρόφιµα και λοιπά είδη πρώτης
ανάγκης συνολικής ποσότητας 20 παλετών.
Το Κέντρο Logistics θα συνεχίσει µε παρόµοιες δράσεις
ενισχύοντας τους συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη.

Πρόστιµα 10.000€ σε
Μαζική παράσταση διαµαρτυρίας στην εφορία διευθυντές σχολείων

Μ

ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ

ενάντια στους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς και τις κατασχέσεις

αζική παράσταση διαµαρτυρίας στη ∆ΟΥ
Αχαρνών πραγµατοποίησαν το πρωί της Πέµπτης 15
Φλεβάρη Σωµατεία και Φορείς
που συσπειρώνονται στη Λαϊκή
Επιτροπή του Μενιδίου και αντιδρούν στους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς
και
τις
κατασχέσεις που επεκτείνει η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
ακόµα και για χρέη προς το
∆ηµόσιο.
Στη συγκέντρωση χαιρέτισε
ο Καπλάνης Ιάσονας, πρόεδρος
του Συνδέσµου Επαγγελµατοβιοτεχνών και Εµπόρων του ∆ήµου
Αχαρνών (ΣΕΒΑ), όπου ανέδειξε
την άσχηµη κατάσταση που
βρίσκονται
οι
συνάδελφοί
του. (∆είτε εδώ το video).
Οι συγκεντρωµένοι κατήγγειλαν την έντονη παρουσία της
αστυνοµίας, ακόµα και δυνάµεων της ΟΠΚΕ. Πράγµα που
δείχνει τον προσανατολισµό που
έχουν αυτές οι δυνάµεις.

Καθώς όλο το προηγούµενο
διάστηµα έχουν αυξήσει την
παρουσία τους στην ευρύτερη
περιοχή υποτίθεται για να αντιµετωπίσουν το οργανωµένο
έγκληµα, αλλά όπως φαίνεται ο
προσανατολισµός τους είναι να
χτυπήσουν τον αγωνιζόµενο λαό
και το οργανωµένο εργατικό λαϊκό κίνηµα.
Αντιπροσωπεία των σωµατείων
συναντήθηκε µε την διευθύντρια
της υπηρεσίας και της κατέθεσαν
τα αιτήµατά τους.

Η ίδια δήλωσε αναρµόδια να
κάνει το οτιδήποτε, καθώς είναι
υπάλληλος και θα κάνει ό,τι πει η
κυβέρνηση.

Τους
συγκεντρωµένους
ενηµέρωσε
ο
Αλεξίου
Μάρκος πρόεδρος των Συνταξιούχων ΙΚΑ Αχαρνών ο οποίος
κάλεσε σε µαζική συµµετοχή στο
συλλαλητήριο στις 21 Φλεβάρη18.30 στην Οµόνοια και
πορεία στο υπουργείο Οικονοµικών

εάν οι µαθητές καπνίζουν
στον προαύλιο χώρο

Ε

ξοντωτικά χρηµατικά πρόστιµα που φτάνουν και
τις 10.000 ευρώ, προβλέπονται από τον αντικαπνιστικό νόµο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά
τη διάρκεια ελέγχων ότι καπνίζουν εκπαιδευτικοί ή µαθητές ακόµη και στα προαύλια των σχολειών.
Η σχετική εγκύκλιος έφτασε πριν από λίγες ηµέρες στα
γραφεία των διευθυντών των σχολείων και έχει προκαλέσει µεγάλη αναστάτωση. Και αυτό γιατί ο κάθε διευθυντής µπορεί από τη µια στιγµή στην άλλη να βρεθεί
αντιµέτωπος µε το συγκεκριµένο πρόστιµο – µαµούθ, σε
περίπτωση που κάποιος µαθητής εντοπιστεί να καπνίζει
στο προαύλιο.
Ήδη η τοπική ΕΛΜΕ και η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του νοµού Μαγνησίας εξετάζουν το θέµα
και διατυπώνουν έντονους προβληµατισµούς για το πώς
µπορεί να ελεγχθεί ένα µαθητικό δυναµικό 200 ή και 300
παιδιών κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων.
Για να φτάσουµε πάντως στην επιβολή των προστίµων
πρέπει να γίνουν πρώτα έλεγχοι για τη εφαρµογή του
αντικαπνιστικού νόµου, συνολικότερα, κάτι που προς το
παρόν παραµένει στη σφαίρα της φαντασίας.

6-θριάσιο
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Βραβεύσεις και ανοιχτή πρόσκληση για Εθελοντισµό
στην Βασιλόπιτα του Υγειονοµικού Ε.Ε.Σ Άνω Λιοσίων
εµφαν ώς συγκιν ηµέν η και κάλεσε τους
π αριστάµεν ους ν α εν ισχ ύσουν το
κίν ηµα εθελον τισµού του Ερυθρού Σταυρού.
Ο Αν τιδήµαρχ ος ∆ηµήτρης Καµπόλης
έδωσε συγχ αρητήρια σε όλους τους εθελον τές για το σηµαν τικό έργο αν θρωπιάς και αλληλεγγύης που προσφέρουν
και αφιέρωσε το κοµµάτι που έκοψε από
την βασιλόπιτα στην προϊσταµέν η του
σταθµού κ. Πλακίδα.
Στην κ. Πλακίδα αφιέρωσε επίσης το
κοµµάτι που έκοψε η Αν τιπρόεδρος του

Σ

ε εγκάρδια ατµόσφαιρα, µε τρεις
βραβεύσεις και παρουσία του
∆ηµάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού, έκοψε την Πέµπτη 15 Φεβρουαρίου 2018, την Πρωτοχ ρον ιάτικη πίτα
του ο Εκπ αιδευτικός Υ γειον οµικός
Σταθµός του Ελλην ικού Ερυθρού Σταυρού Άν ω Λιοσίων .
Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππ ούς, ευχ αρίστησε, στο χ αιρετισµό
του, για την πρόσκληση, ευχ ήθηκε
χ ρόν ια πολλά και καλή χ ρον ιά µε υγεία
και χ αµόγελο για όλους και διαβεβαίωσε
πως ο ∆ήµος Φυλής ήταν , είν αι και θα
παραµείν ει πάν τα δίπλα στον Ερυθρό
Σταυρό.

«Εν ηµερώθηκα πριν λίγο καιρό από
την προϊσταµέν η κ. Αριστέα Πλακίδα
για κάποιες αν άγκες σε γραφική ύλη και
Ηλεκτρον ικούς Υ πολογιστές που έχ ει ο
Εκπ αιδευτικός
και
Υ γειον οµικός
Σταθµός και π εριµέν ω ακόµη το
επίσηµο έγγραφο» είπε χ αµογελών τας
ο ∆ήµαρχ ος Φυλής που ευχ ήθηκε στην
κ. Πλακίδα ν α µείν ει για πολλά χ ρόν ια
ακόµη στο Σταθµό «για ν α παίρν ουµε
κουράγιο από τη δύν αµη και την αγάπη
σου» όπως είπε χ αρακτηριστικά.

Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής αφιέρωσε το κοµµάτι του στην Αν τιπρόεδρο του Ελλην ικού Ερυθρού Σταυρού Χριστίν α Χαρατσάρη – Βαλην άκη η οποία παρέστη
στην εκδήλωση εκπροσωπών τας το
ν έο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ε.Σ.
Η προϊσταµέν η του Εκπαιδευτικού
Υ γειον οµικού Σταθµού Άν ω Λιοσίων
Αριστέα Πλακίδα ευχ αρίστησε το ∆ήµο
Φυλής και το Χρήστο Παππού για τη
στήριξη του Σταθµού υπογραµµίζον τας
«Είµαι 35 χ ρόν ια στα Άν ω Λιόσια και
είν αι τιµή µου που η πορεία µου είν αι
συν υφασµέν η µε τη δική σας.
Αν διάλεγα σήµερα τόπο ν α υπηρετήσω πάλι εδώ θα ήθελα ν α ήµουν » είπε

Ε.Ε.Σ Χριστίν α Χαρατσάρη - Βαλην άκη η οποία υπογράµµισε την αν άγκη της µετατροπής της οικογέν ειας του
Ερυθρού Σταυρού σε Ερυθροσταυρικό
κίν ηµα όπως είπε και δεσµεύτηκε για τη
στήριξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Ε.Σ. στον σταθµό των Άν ω Λιοσίων .
Με µια φράση από το κατά Ματθαίον
Ευαγγέλιο επέλεξε ν α ξεκιν ήσει το χ αιρετισµό της η Τζέν η Μπάρα. «∆ωρεάν
ελάβετε, δωρεά δότε» και αυτό εσείς το
κάν ετε πράξη είπε η Αν απληρώτρια
∆ήµαρχ ος Πρόν οιας και αφιέρωσε το
κοµµάτι της στην κ. Πλακίδα στην
οποία ευχ ήθηκε ν α συν εχ ίσει έτσι.
Ασπίδα προστασίας για το ∆ήµο Φυλής

χ αρακτήρισε το σταθµό του Ε.Ε.Σ ο
Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχ ολικής Επιτροπής & Αν απληρωτής ∆ήµαρχ ος Πολεοδοµίας Νίκος Χατζητρακόσιας και αφιέρωσε το κοµµάτι του στους
εθελον τές του Σταθµού. Χρόν ια Πολλά
ευχ ήθηκε κι έκοψε επίσης κοµµάτι, η
Τοπική Σύµβουλος Λία Καψή
Στην εκδήλωση προβλήθηκε
τρίλεπτο video µε τις δράσεις του
Ερυθρού Σταυρού Άνω Λιοσίων και
βραβεύτηκαν ως εθελόντρια πολίτης
η κ. Λένα Κουλούρη-Ρόδη από το
Σύλλογο Νέων Φυλής για την
καθηµερινή της παρουσία και
αρωγή στο σταθµό, η εθελόντρια
γιατρός Ευφροσύνη ∆ρίβα που
προσφέρει περισσότερα από 20
χρόνια τις υπηρεσίες της και η
εθελόντρια νοσηλεύτρια
Ευφροσύνη Πατέλη.

Στην κ. Ρόδη κλήθηκε ν α αποδώσει
τον τιµητικό έπαιν ο ο ∆ήµαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς, στην κ. ∆ρίβα η
Αν απ ληρώτρια ∆ήµαρχ ος Πρόν οιας
Τζέν η Μπάρα και στην κ. Πατέλη ο
Πρόεδρος του Περιφερειακού τµήµατος
Περιστερίου Ε.Ε.Σ. Στράτος Εγγλέζος.
Αµέσως µετά την κοπή της πίτας ακολούθησε µπουφές εν ώ στους προσκεκληµέν ους π ροσφέρθηκαν λευκά και
κόκκιν α γαρύφαλλα και µια µαρµάριν η
πέτρα µε την προτροπή « Μπορείς και
εσύ
να
π ροσφέρεις
«
ΓΙΝΕ
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΚΑΙ µε το πλοίο του
Ερυθρού Σταυρού που ταξιδεύει σε όλο
τον κόσµο και προσφέρει βοήθεια σε
όλους»

Εµπλουτίζονται διαρκώς µε νέες δράσεις

οι παιδικοί σταθµοί Ελευσίνας για την καλύτερη φιλοξενία βρεφών και νηπίων.

Το Τµήµα Προσχολικής αγωγής
του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. σε
απόλυτη συνεργασία, µε το παιδαγωγικό προσωπικό, την προϊσταµένη και την διεπιστηµονική οµάδα
που αποτελείται από Ψυχολόγο,
Παιδίατρο και Κοινωνικό Λειτουργό
στο πλαίσιο της δράσης και εναρµόνηση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, πλαισιώνει τους
παιδικούς σταθµούς της Πόλης, οι
οποίοι εµπλουτίζονται διαρκώς µε
νέες δράσεις για την καλύτερη
φιλοξενία βρεφών και νηπίων.
Από το 2016 η Ψυχολόγος κα.
Χατζάκη Κατερίνα συµµετέχει στο
παιδαγωγικό πρόγραµµα µε στόχο την παρατήρηση και τον εντοπισµό και
αντιµετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν. Κάθε εβδοµάδα πραγµατοποιούνται συνεδρίες Ατοµικής Συµβουλευτικής ή Συµβουλευτικής ζεύγους µε
τους γονείς µε σκοπό την ενηµέρωση των γονέων για την ανάπτυξη και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Παιδικής Ηλικίας.
Η παιδίατρος κα. Τσαντίλα Κατερίνα επισκέπτεται κάθε παιδικό σταθµό και
παρακολουθεί την Υγεία και ανάπτυξη των παιδιών και την άψογη υγειονοµική κατάσταση των Σταθµών. Εξετάζει τα παιδιά, συνεργάζεται µε την ψυχολό-

γο και κοινωνική Λειτουργό
και
αποβλέπει
στην
άµβλυνση των δυσκολιών
που παρουσιάζουν τα παιδιά
στην προσαρµογή και εξέλιξη τους στους παιδικούς
σταθµούς.
Από το 2018 και πλέον
συνδετικό κρίκο αποτελεί
και η συνεργασία µε την κα.
Βλαντή Καλλιόπη κοινωνική
λειτουργό που µε τα ΚΑΠΗ
της Πόλης πραγµατοποιείται
η διασύνδεση της προσχολικής µε την Τρίτη Ηλικία.
Παράλληλα ενηµερώνονται οι γονείς και παραπέµπονται σε κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου και τον
ευρύτερο ∆ηµόσιο φορέα όπως προνοιακά και ασφαλιστικά θέµατα(µονογονεϊκές οικογένειες, ανέργους και ΑΜΕΑ)
Με παρεµβάσεις της Προϊσταµένης των Παιδικών Σταθµών εξοµαλύνονται
τυχόν δυσκολίες που προκύπτουν και αποκαθίστανται οι ισορροπίες.
Τέλος, τα δωρεάν τροφεία που παρέχει ο ∆ήµος µας, καταβάλλονται όλες
οι προσπάθειες προκειµένου να βελτιώνονται διαρκώς οι παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους ∆ηµότες της Πόλης.
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Αφιέρωµα Γαλλόφωνου Κινηµατογράφου από
την Κινηµατογραφική Λέσχη Ελευσίνας

H Κινηµατογραφική Λέσχη Ελευσίνας σε συνεργασία µε το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα προβάλλει επιλεγµένες γαλλόφωνες ταινίες.
Οι προβολές θα γίνονται τις προκαθορισµένες µέρες από 18/2/2017 έως 18/3/2018 στο κτίριο του ΠΑΚΠΠΑ – Αίθουσα «ΣΤΕΚΙ» (Κίµωνος & Παγκάλου, Ελευσίνα) και ώρα 20.00, είσοδος ελεύθερη.

7η (ειδική) Συνεδρίαση Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής (22-2-18)

Τ

ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Θ.
Σχινά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
185 του Ν. 3852/2010, πρόκειται να συνεδριάσει
την Πέµπτη, 22-02-2018 και ώρα 15:30 στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).
Μοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης της ειδικής
7ης Συνεδρίασης θα είναι: «Απολογισµός Πεπραγµένων Περιφέρειας Αττικής έτους 2017 και παρουσίαση ετήσιας έκθεσης Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης».
Μετά τον απολογισµό θα τοποθετηθούν οι
µετέχοντες στη συνεδρίαση.
Σηµειώνεται ότι ο Απολογισµός Πεπραγµένων
για το έτος 2017 και η Ετήσια Έκθεση Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης για το έτος 2017 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, στην παρακάτω
διεύθυνση:
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=c
om_content&view=article&id=26134:synedriasitou-perifereiakoy-symvouliou-attikis-sxetika-met o n - a p o l o g i s m o - d r a s i s 2017&catid=6&Itemid=34

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
εισηγητών ∆Ι.ΚΕ.∆Ι.∆.Α

Τ

ο Τµήµα Παιδείας και ∆ιά Βίου Μάθησης, της
∆ιεύθυν σης Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και
Νέας Γεν ιάς του ∆ήµου Αχ αρν ών , θα προβεί
στην έν αρξη λειτουργίας του Εαριν ού Κύκλου σπουδών 2018 του «∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» (∆Ι.ΚΕ.∆Ι.∆.Α)
Απευθύν ουµε πρόσκληση προς Καθηγητές Παν επιστηµίου, ∆ιδάκτορες, Επ ιστηµον ικούς συν εργάτες
Ελλην ικών και ξέν ων Αν ωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων , για εθελον τική συµµετοχ ή ως προς τη στελέχ ωση της οµάδας εισηγητών .
Όσοι επιθυµούν ν α συµµετάσχ ουν παρακαλούν ται
ν α αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα έως την
Τετάρτη 28/2/2018, µε συµπληρωµέν η την φόρµα
συµµετοχ ής που ακολουθεί στο Φαξ 210-2415431 ή
στα
email:
empouki@acharnes.gr
και
etegou@acharnes.gr. Τηλ. Επικοιν ων ίας: 2132072470
Οι διαλέξεις θα πραγµατοποιηθούν από 18/4/2018
έως 6/6/2018.

8-θριάσιο
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ΧΑΪ∆ΑΡΙ: ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΑΝΙ∆Ι ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Θα επαναληφθεί η µουσικοθεατρική παράσταση «...Και για σένα µαραζώνω» στη Στέγη Πολιτισµού

Σ

την κατάµεστη αίθουσα της Στέγης Πολιτισµού
(πρώην ΝΕΛΕ) πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα
της Τρίτης 13 Φεβρουαρίου 2018 η πρώτη από
τις δύο παρουσιάσεις του έργου «...Και για σένα µαραζώνω», της µουσικοθεατρικής παράστασης που ετοίµασε το Θεατρικό Τµήµα Ενηλίκων του ∆ήµου Χαϊδαρίου. Η
επόµενη έχει προγραµµατιστεί για την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 στις 19:00, στη Στέγη Πολιτισµού Χαϊδαρίου (Κολοκοτρώνη 36 Χαϊδάρι), µε ελεύθερη είσοδο.
Η δασκάλα του τµήµατος, ηθοποιός - σκηνοθέτης Κερασία Σαµαρά, ευχαρίστησε τους συντελεστές και όλους
όσους βοήθησαν στην πραγµατοποίηση της παράστασης, υπογραµµίζοντας πως η µεγαλύτερη φιλοδοξία του
θιάσου, µε τη βοήθεια και του ∆ηµάρχου Μιχάλη Σελέκου,
είναι αυτό «να το µοιραστούµε και µε ανθρώπους που το
έχουν ανάγκη, δηλαδή σε φυλακές, νοσοκοµεία, ιδρύµατα, για να χαρούν και εκείνοι που δεν µπορούν να πάνε
στο θέατρο», κάτι που, σύµφωνα µε την ίδια, είναι το
υψηλότερο καθήκον των καλλιτεχνών.
Η παράσταση «...Και για σένα µαραζώνω» αποτελείται
από τρεις παραλογές, τρεις φλογερές ερωτικές ιστορίες,
βγαλµένες µέσα απ' την δηµοτική παράδοση, που
αποδίδονται µε µοντέρνο και αναπάντεχο τρόπο και διανθίζονται µε δηµοτικά τραγούδια της Ηπείρου.
Για την πραγµατοποίηση της δούλεψαν εντατικά και για
πέντε εβδοµάδες δύο µουσικοί, ένας πιανίστας - υπεύθυνος µουσικής διδασκαλίας και ενορχήστρωσης και ένας
νεαρός κλαρινίστας.

θριάσιο-9
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΟ ΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΡΙΑΣ ΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ.

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο Σ.Ε.Ε.Λ.Φ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΠΕΡΙΞ διοργ α νώ νε ι επ ί κ α ι ρ ο σ ε µ ι ν ά ρ ι ο µ ε θ έ µ α : “ Ο
Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ Ε ΛΕ Γ ΧΟ Σ Σ Τ Η Ν Π Ρ ΑΞ Η Γ Ι Α
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”
Εισηγητές του σεµιναρίου θα είναι :
ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Φοροτεχνικός, Οικονοµολόγος, Σύµβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας.
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ελεγκτής Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. –
Α.Α.∆.Ε.

Η διεξαγωγή του σεµιναρίου θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 16:00 στο ξενοδοχείο ELEFSINA HOTEL , ∆ήµητρος 55 & Ρήγα
Φεραίου , Ελευσίνα.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 2105574433 –
2105549191
FAX : 2105580000 EMAIL : mouzacas@otenet.gr.
ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Έρχεται «Λευκός Τειρεσίας» για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Τ

ο προφίλ ιδιωτών και επιχ ειρήσεων µε βάση τις οφειλές τους
θα σκιαγραφεί φορέας δαν ειοληπτικής ικαν ότητας, που θα λειτουργεί
ως έν α είδος «Λευκού Τειρεσία» και τον
οποίο προωθεί το υπουργείο Οικον οµίας και Αν άπτυξης.
Η σύσταση της ν έας αν εξάρτητης
αρχ ής, όπως αν αφέρει δηµοσίευµα της
Καθηµεριν ής, προβλέπεται σε κείµεν ο
ν οµοσχ εδίου που έχ ει λάβει την έγκριση των θεσµών και αν αµέν ον ται οι
πιθαν ές παρατηρήσεις των τραπεζών .
Η Αν εξάρτητη Αρχ ή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα «χ τίζει» το προφίλ του κάθε
ιδιώτη και της κάθε επιχ είρησης βάσει των οφειλών , της συµπεριφοράς σε ό,τι αφορά
αποπληρωµές παλαιών και τρεχ ουσών οφειλών και θα µπορεί ν α αξιοποιείται σε µια
επικείµεν η σύµβαση είτε αυτή αφορά δάν ειο είτε τη συν εργασία µε κάποιον προµηθευτή.
Στη ν έα αρχ ή, σύµφων α µε το ν οµοσχ έδιο που παρουσιάζει η Καθηµεριν ή θα
µπορεί ν α διορίζεται και ως εµπειρογν ώµον ες για την εκπόν ηση µελέτης βιωσιµότητας στο πλαίσιο του εξωδικαστικού µηχ αν ισµού ρύθµισης οφειλών .
Στόχ ος είν αι ν α αποτελέσει έν α είδος «λευκού Τειρεσία» και οι συν επείς στις
υποχ ρεώσεις τους ν α τυγχ άν ουν πιθαν ώς ευν οϊκότερους όρους στις µελλον τικές
συµβάσεις των δαν είων .

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΤΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Νέα ρύθµιση ανάσα για χιλιάδες ανέργους

Τ

ο τελευταίο άρθρο του ν όµου για τον
ΟΠΕΚΑ περιλαµβάν ει ευν οική διάταξη
για όσους αν έργους συµµετέχ ουν σε
προγράµµατα κατάρτισης. Η διάταξη προβλέπει
ότι τα επιδόµατα κατάρτισης θα είν αι πλέον
αφορολόγητα και ακατάσχ ετα.
Ειδικότερα σύµφων α µε τελευταίο άρθρο που
περιλαµβάν ει ο ν όµος πλέον για τον ν έο Οργαν ισµό που αν τικαθιστά πλέον τον ΟΓΑ µετά
και την ψήφιση του από την ολοµέλεια της Βουλής µε µε ευρεία συν αίν εση προβλέπει ότι το επίδοµα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης αν έργων είν αι πλέον
αφορολόγητο αλλά και ακατάσχ ετο.
Ειδικότερα σύµφων α µε την σχ ετική διάταξη το επίδοµα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε αν έργους είν αι αφορολόγητο, αν εκχ ώρητο
και ακατάσχ ετο στα χ έρια του ∆ηµοσίου ή τρίτων , δεν δεσµεύεται και δεν
συµψηφίζεται µε βεβαιωµέν α χ ρέη στη Φορολογική ∆ιοίκηση, στο ∆ηµόσιο, στα ασφαλιστικά ταµεία ή στα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά
όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχ ής κοιν ων ικού ή προν οιακού χ αρακτήρα.
Η ν έα ρύθµιση αυτή είν αι ευεργετική για τους αν έργους που συµµετάσχ ουν στα
προγράµµατα κατάρτισης αφού δεν θα προσµετρούν ται πλέον τα επιδόµατα αυτά
στο εισόδηµα µε αποτέλεσµα ν α µην προσµετρούν ται και στα εισοδηµατικά κριτήρια του Κοιν ων ικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Έτσι πολλοί από τους αν έργους που έχ αν αν το επίδοµα του ΚΕΑ λόγω εισοδηµάτων από προγράµµατα κατάρτισης πλέον θα µπορούν ν α εν ταχ θούν .
Η διάταξη αυτή έχ ει ισχ ύει από 1.1.2018 και έτσι θα µπορούν ν α αιτηθούν αν αδροµικά την έν ταξη τους στην προν οιακή παροχ ή.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

10-θριάσιο

ΕΩΣ 300 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΕΣΟ∆Α

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

Στ. Τσοτσορός: Κίνδυνος «λουκέτων» στην αγορά
καυσίµων, λόγω φόρων και λαθρεµπορίου
η απώλεια για τα κρατικά έσοδα ανέρχεται
ετησίως σε 150-300
εκατ. ευρώ.

Τ

ις ευρύτερες διαστάσεις που έχει λάβει το
φαινόµενο της νοθείας και της λαθρεµπορίας στην αγορά υγρών καυσίµων επισηµαίνει ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ, Στάθης Τσοτσορός και προειδοποιεί για τον κίνδυνο λουκέτων
σε µικρές εταιρείες, διανοµείς και πρατήρια.
Ο πρόεδρος του Οµίλου µε συνέντευξή του στο
ΑΠΕ ΜΠΕ αναφέρει ότι η παραβατικότητα στον
κλάδο δε συνιστά ένα νέο φαινόµενο ωστόσο τα
κρούσµατα έχουν πολλαπλασιαστεί από το 2012
και µετά, όταν οι κυβερνήσεις έλαβαν αποφάσεις
για αύξηση των φόρων.
Ως αποτέλεσµα, αφενός µειώθηκαν δραµατικά οι
πωλήσεις καυσίµων στην εγχώρια αγορά κατά
38%, αφετέρου δε, οι υγι εί ς επι χει ρήσει ς
συµπίεσαν κι άλλο τα περιθώρια κέρδους, καθώς
πολλαπλασιάστηκαν οι περιπτώσεις επιτήδειων
που πωλούν προϊόντα σε ύποπτα χαµηλές τιµές.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, τονίζει ο κ. Τσοτσορό,

«Εξαιτίας αυτής της
ζοφερής πραγµατικότητας, οι µι κρότερες
εταιρείες του χώρου εται ρεί ες εµπορί ας,
διανοµείς και ιδιοκτήτες
πρατηρί ωνβρίσκονται σε δυσχερή θέση, η βιωσιµότητά τους τί θεται εν
αµφιβόλω, ενώ ενδεχόµενη χρεοκοπία τους θα
δηµιουργήσει στρατιές ανέργων και θα προκαλέσει µεγάλα πιστωτικά προβλήµατα στην αγορά»
υπογραµµίζει.
Αναφορικά µε την πορεία του Οµίλου σηµειώνει
ότι και για το 2017 τα ΕΛΠΕ θα ανακοινώσουν νέο
ρεκόρ κερδοφορίας και παραγωγής, ενώ σε ιστορικό υψηλό, πάνω από 800 εκατ. ευρώ, θα κινηθούν και τα συγκρίσιµα κέρδη προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων.
Παράλληλα, κατά τη διετία 2016 - 2017 η µετοχή
των ΕΛΠΕ σηµείωσε υπερδιπλάσια αύξηση σε
σχέση µε τον µέσο όρο των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων.
Τα στοιχεία αυτά επισηµαίνει ο πρόεδρος του
Οµίλου Ευστάθιος Τσοτσορός σε συνέντευξή του
προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τονίζοντας παράλληλα ότι το
πενταετές πλάνο 2018-2022, προβλέπει διατήρηση της κερδοφορίας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα,

ανεξάρτητα από το ενδεχόµενο υποχώρησης των
περιθωρίων διύλισης.
Επιπλέον, στη συνέντευξή του ο κ. Τσοτσορός:

Χαρακτηρίζει ως πλέον πιθανό το «σενάριο» για
αξιοποίηση µέρους του ποσοστού 35,5% των
µετοχών των ΕΛΠΕ που ελέγχει το ∆ηµόσιο και
προσθέτει ότι «τα χαρακτηριστικά των επενδυτών
και ο βαθµός εµπλοκής των στο µετοχικό σχήµα
θα καθορισθούν από την τελική επιλογή του
ΤΑΙΠΕ∆ και των λοιπών µετοχών των ΕΛΠΕ, για
το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης στο νέο
µετοχικό σχήµα».
Υπογραµµίζει ότι για τον ∆ΕΣΦΑ ο όµιλος αναµένει τίµηµα «σαφώς πολύ µεγαλύτερο» από τα
400 εκατ. ευρώ (που είχε επιτευχθεί στον προηγούµενο διαγωνισµό) προκειµένου να αποφασίσει την πώληση.
Για την πώληση λιγνιτικών µονάδων της ∆ΕΗ
επισηµαίνει «σοβαρά προβλήµατα που αποµακρύνουν την πιθανότητα συµµετοχής σε ένα διαγωνισµό µε αποκλειστικό αντικείµενο τις λιγνιτικές µονάδες».
Τονίζει ότι η καθαρή έξοδος της χώρας από το
Μνηµόνιο θα ενισχύσει περισσότερο τα ΕΛΠΕ,
καθώς θα διασφαλίσει πρόσβαση σε φθηνότερο
χρήµα και ευκολότερη διείσδυση σε αγορές και
νέους προµηθευτές.
Αναφέρει πως η επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων µε την πΓ∆Μ θα διευκολύνει την
επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης Σκοπίων και την αναβάθµιση της γειτονικής χώρας
σε περιφερειακό ενεργειακό κόµβο.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΦΟΤΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Στο Βερολίνο την Τετάρτη ο Ζάεφ -Γιατί η Μέρκελ πιέζει
για λύση στο ονοµατολογικό της ΠΓ∆Μ

Σ

τη γερµανική πρωτεύουσα θα βρίσκεται στα µέσα της εβδοµάδας ο πρωθυπουργός της ΠΓ∆Μ για συνοµιλίες µε τη Γερµανίδα καγκελάριο
Α. Μέρκελ στις οποίες αναµένεται να συζητηθεί και το ζήτηµα της ονοµασίας. Είναι η πρώτη επίσηµη επίσκεψη του Ζόραν Ζάεφ στη γερµανική πρωτεύουσα από τη στιγµή που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Η γερµανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ θα υποδεχθεί τον πρωθυπουργό της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας µε στρατιωτικές τιµές το µεσηµέρι της Τετάρτης. Η κατ΄ ιδίαν συνάντηση προβλέπεται να διαρκέσει µια περίπου ώρα και αµέσως µετά Μέρκελ και Ζάεφ θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη τύπου.
Βασικά θέµατα στην ατζέντα των συνοµιλιών, όπως αναφέρει η καγκελαρία, είναι τα διµερή, οι τρέχουσες ευρωπαϊκές πολιτικές εξελίξεις αλλά
και περιφερειακά ζητήµατα. Εντούτοις, µε τις συζητήσεις και ζυµώσεις για το θέµα της ονοµασίας να βρίσκονται στην παρούσα φάση σε κρίσιµη
καµπή, µπορεί να θεωρηθεί σχεδόν βέβαιο ότι το ζήτηµα θα βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης. Το ίδιο ισχύει και για τις επαφές που θα
έχει ο Ζάεφ αµέσως µετά µε τον γερµανό Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Σταϊνµάγερ.
Η θέση της Γερµανίας

Το Βερολίνο δίνει µεγάλη βαρύτητα στην επίλυση της διένεξης µεταξύ Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας. Και
αυτό ως επί το πλείστον για λόγους γεωπολιτικής σταθερότητας. Με τη λύση του ζητήµατος της ονοµασίας της FYROM ανοίγει ουσιαστικά και ο
δρόµος για την ένταξη των Σκοπίων σε ΕΕ και ΝΑΤΟ, γεγονός, που όπως εκτιµάται στη γερµανική πρωτεύουσα, θα συµβάλει αποφασιστικά στη
σταθερότητα όχι µόνον της ίδιας της χώρας, αλλά της νοτιοανατολικής Ευρώπης εν γένει.
Η γερµανική κυβέρνηση συνδέει λοιπόν εµµέσως την επίλυση του ζητήµατος µε τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής και γι΄ αυτό ακριβώς
θέλει να υπάρξει λύση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σε αυτό το πλαίσιο αναµένεται να κινηθούν και οι παραινέσεις της Αγκ. Μέρκελ στην επικείµενη συνάντησή της µε τον πρωθυπουργό της ΠΓ∆Μ.
Άλλωστε, απαντώντας σε ερώτηση της Deutsche Welle εκπρόσωπος της γερµανικής κυβέρνησης επισήµανε την Παρασκευή ότι το Βερολίνο
στηρίζει τις προσπάθειες του ειδικού διαµεσολαβητή των Ηνωµένων Εθνών Μάθιου Νίµιτς και ελπίζει να υπάρξει πρόοδος στο ζήτηµα. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι στο πρόσφατο παρελθόν το Βερολίνο έχει εκφράσει µεν την κατανόησή του για τις διαφορετικές θέσεις Αθήνας και Σκοπίων στο
ζήτηµα, όχι όµως και για το γεγονός ότι µετά από 20 και πλέον χρόνια εκκρεµεί ακόµη η εξεύρεση λύσης.
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Η ανακοίνωση της Οµοσπονδίας

ΠΟΕ-ΟΤΑ: “24ωρη απεργία
για όλους τους εργαζόµενους
Παιδικών Σταθµών”

Λ

όγω του ότι - παρά την απόφαση του ∆.Σ. της
ΚΕ∆Ε - ∆ήµαρχ οι δεν στηρίζουν το κλείσιµο των
παιδικών σταθµών τους, την ερχ όµεν η Τρίτη 20
Φεβρουαρίου, ως αν τίδραση στη ν οµοθετική πρωτοβουλία του Υ π. Παιδείας, για έν ταξη των προν ηπίων
στην Υ .Ε., η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αν ακοιν ών ει την προκήρυξη 24ωρης απεργίας για όλους τους εργαζοµέν ους των παιδικών σταθµών , προκειµέν ου ν α συµµετάσχ ουν στη συγκέν τρωση διαµαρτυρίας, που θα
πραγµατοποιηθεί µε απόφαση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.,
την ίδια ηµέρα, και ώρα 10.00 το πρωί, έξω από το
Υ πουργείο Εσωτερικών .

«Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Κ.Ε.∆.Ε. και σε συν εργασία µε την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
την ΤΡΙΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 2018 οι ∆ηµοτικοί
Παιδικοί Σταθµοί όλης της χ ώρας θα παραµείν ουν
κλειστοί ως πρώτο βήµα αν τίδρασης στην υποβάθµιση των Παιδικών Σταθµών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και των επαγγελµατικών δικαιωµάτων
του έµπειρου Παιδαγωγικού προσωπικού που εργάζον ται σε αυτούς.
Σε ελάχ ιστους ∆ήµους της χ ώρας εµφαν ίζεται το
φαιν όµεν ο αιρετοί ν α µην πειθαρχ ούν στην απόφαση της Κ.Ε.∆.Ε.

Σε αυτές τις περιπτώσεις που οι αιρετοί λαµβάν ουν
απόφαση ν α µην κλείσουν τους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. π ροκηρύσσει
24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ για όλους
τους εργαζόµεν ους των Παιδικών Σταθµών , για την
ΤΡΙΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 2018 διευκολύν ον τας
έτσι τους συν αδέλφους ν α συµµετάσχ ουν στην
Συγκέν τρωση ∆ιαµαρτυρίας που θα πραγµατοποιηθεί µε απόφαση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. την ίδια ηµέρα και
ώρα 10.00 το πρωί έξω από το Υ πουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27-Αθήν α).
Η µαζική συµµετοχ ή όλων είν αι η απαραίτητη
προϋπόθεση προκειµέν ου ν α αποτρέψουµε τους
σχ εδιασµούς κάποιων που αποφασίζουν για εµάςS
χ ωρίς εµάς!!!»

ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ∆ΗΜΟΙ ΝΑ ΤΟ ΤΗΡΗΣΟΥΝ

Εγκύκλιος : Χορήγηση ΜΑΠ και γάλακτος στις καθαρίστριες σχολείων

Τ

ην υποχ ρέωση των ∆ήµων για
τη χ ορήγηση Μέσων Ατοµικής
Προστασίας και γάλακτος στις
καθαρίστριες σχ ολικών µον άδων
π ου απ ασχ ολούν ται µε σύµβαση
έργου, αποσαφην ίζει εγκύκλιος του
υπ ουργείου
Εσωτερικών
(Α∆Α:
ΩΛΕΝ465ΧΘ7-5ΓΒ) προς τους ∆ήµους της Χώρας, την οποία υπογράφει ο
Υ πουργός Εσωτερικών , Πάν ος Σκουρλέτης.
Σύµφων α µε το Υ ΠΕΣ, η συγκεκριµέν η επ ισήµαν ση κρίθηκε απ αραίτητη για λόγους ορθής εφαρµογής του ν όµου, έπειτα από σχ ετικά ερωτήµατα, καθώς και από παρατηρήσεις προερχ όµεν ες από τα συν δικαλιστικά όργαν α των εργαζοµέν ων του χ ώρου για τη µη χ ορήγηση
των ΜΑΠ από ορισµέν ους ∆ήµους.
Υ πεν θυµίζεται ότι το επίµαχ ο θέµα ρυθµίζεται από
τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν .
4483/2017.
Επιπρόσθετα, το Υ πουργείο Εσωτερικών µε την
υπ’ αριθ. 1364/12-02-2018 Α’ Απόφαση, αύξησε το
κον δύλι προς τους ∆ήµους, για την κάλυψη λειτουργικών δαπαν ών των σχ ολείων µέσω των Σχ ολικών
Επιτροπών , στα 28 εκατ. ευρώ για το 2018, λαµβάν ον τας υπόψη µεταξύ άλλων και τις αυξηµέν ες
υποχ ρεώσεις των ∆ήµων για την κάλυψη δαπαν ών
των ΜΑΠ και του γάλακτος των καθαριστριών µε
σύµβαση έργου.
Ειδικότερα στην απόφαση σηµειών εται:

Σύµφων α µε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 97
του ν . 4483/2017 «οι εργαζόµεν οι µε συµβάσεις
εργασίας ορισµέν ου χ ρόν ου, καθώς και οι συµβασιούχ οι µίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
και των ν οµικών προσώπων αυτών που απασχ ολούν ται στις εργασίες που αν αφέρον ται στην αριθ.
53361/11.10.2006 κ.υ.α. (1503 Β΄), όπως ισχ ύει,
δικαιούν ται των αν τίστοιχ ων Μ.Α.Π., µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις που αν αφέρον ται στην εν
λόγω κοιν ή υπουργική απόφαση».

Σε συν έχ εια ερωτηµάτων που περιήλθαν στην υπηρεσία µας και αφορούν
στη χ ορήγηση των Μέσων Ατοµικής
Προστασίας στις καθαρίστριες π ου
απασχ ολούν ται µε συµβάσεις µίσθωσης
έργου στις
σχ ολικής µον άδες της
Χώρας µέσω των σχ ολικών επιτροπών ,
σας
επ ισηµαίν ουµε
ότι,
όπ ως
προκύπτει από τη ρητή γραµµατική
διατύπωση της άν ω διάταξης, η οποία
αν αφέρεται στους συµβασιούχ ους µίσθωσης έργου εν γέν εικαι χ ωρίς διάκριση,
αλλά και για λόγους ίσης µεταχ είρισης
προσωπικού, το οποίοαπασχ ολείται στους ίδιους
χ ώρους εργασίας µε την ίδια ειδικότητα και τα ίδια
καθήκον τα,το προσωπικό αυτό λαµβάν ει τα Μ.Α.Π.
από το έτος 2018 και µετά την ισχ ύ του ν .4483/2017
(Α΄107/31-7-2017).
Προς τούτο, το Υ πουργείο Εσωτερικών , µε την υπ΄
αριθ. 1364/12-02-2018 Α΄ ΑπόφασηΚαταν οµής των
Κεν τρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018
προς τους ∆ήµους τηςΧώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπαν ών των σχ ολείων τους, προχ ώρησε
στην αύξηση του σχ ετικού κον δυλίου, το οποίο αν ήλθε στο ποσό των 28.000.000,00 ευρώ,έχ ον τας
λάβει υπόψη µεταξύ άλλων και τις αυξηµέν ες υποχ ρεώσεις των ∆ήµων για την κάλυψη δαπαν ών των
ΜΑΠ και του γάλακτος των καθαριστριών µε σύµβαση έργου, δυν άµει της προαν αφερθείσας διάταξης.

Οι σχ ετικές υποχ ρεώσεις, άλλωστε, αν αφέρον ται
ρητά µεταξύ των δαπαν ών των σχ ολικών επιτροπών και στο άρθρο 1 παρ. 6 της Υ πουργικής
Απόφασης οικ. 1940/02-02-2018 (Β΄310), µε την
οποία αν τικαταστάθηκε η περ. γ΄ της παρ. 12 του
άρθρου 3 της Υ Α 8440/2011 (Β΄318) «καθορισµός
Λειτουργίας των Σχ ολικών Επιτροπών και ρύθµιση
οικον οµικών θεµάτων αυτών ».

Παρακαλούµε όπως άµεσα κοιν οποιήσετε το παρόν
στους ∆ήµους της χ ωρικής σαςαρµοδιότητας, προκειµέν ου ν α προβούν στις απαραίτητες εν έργειες
σύµφων α µε τα διαλαµβαν όµεν α σε αυτήν .

∆ιεκδίκηση αθλητικών έργων
από τον ∆ήµαρχο
Αγ. Αναργύρων - Καµατερού

Τον Υφυπουργό Αθλητισµού, Γιώργο Βασιλειάδη, επισκέφθηκαν ο ∆ήµαρχος Αγίων Αν αργύρων – Καµατερού Νίκος Σαράν της και ο
Εν τεταλµέν ος Σύµβουλος Αθλητισµού, Γιάν ν ης Μαλτέζος.
Κατά τη συν άν τηση συζητήθηκαν οι άµεσες
αν άγκες του ∆ήµου σε ν έα έργα αθλητικών
υποδοµών και πιο συγκεκριµέν α, η αν τικατάσταση του ταρτάν στίβου στο γήπεδο του
Καµατερού και η κατασκευή εν ός προπον ητηρίου στους Αγίους Αν αργύρους.

12-θριάσιο
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∆ιήµερη διαµον ή στο Καρπεν ήσι στο
ΕΛΒΕΤΙΑ µε πρωιν ό, γεύµα Σαββάτου στην
ταβέ ρν α ΦΩΛΙΑ στο Καρπεν ήσι
( συµπεριλαµβάν εται ) επίσκεψ η στην Ιερά
Μ ον ή Παν αγιας Προυσιώτισσας
- ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 75€
11/3 ΛΙ ΜΝΗ ΤΣ ΙΒΛ ΟΥ - ΖΑ ΡΟΥ ΧΛΑ
Μ ον οήµερη - ώρα αν αχώρησης 8.00
τιµή 15€

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΣΥΝΑΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016
1. Ο ∆ήµος ΦΥΛΗΣ Νοµού
ΑΤ Τ ΙΚΗΣ προκηρύσσει ∆ηµόσιο
Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό,
µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), για την ανάθεση του
έργου
“ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΝΕΟΥ
∆ΙΩΡΟΦΟΥ
∆ΗΜΟΤ ΙΚΟΥ
ΚΤ ΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ
ΣΤ ΕΓΗ”, µε εκτιµώµενη συνολική
αξία 345.000,00 € (µε Φ.Π.Α.).
Τ ο έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ µε προϋπολογισµό 238.913,14 €, (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ).

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια
προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί

διαγωνισµοί”
της
πύλης
www.promitheus.gov.gr,
στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 8η Μαρτίου 2018 η
αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφέροντες, που
συµµετέχουν
στη
διαδικασία
σύναψης σύµβασης, συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικά µε
τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε
σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 9/3/18.
Πληροφορίες στο
τηλέφωνο
210/2482233, FAX επικοινωνίας
210/2486196, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βουτσινά
Β. ή κ. Καραµπίνη.

3. Ο Τ ύπος Αναθέτουσας Αρχής &
∆ραστηριότητα που αυτή ασκεί
είναι [Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
/ Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες]
4. Η σύµβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δηµόσιας σύµβασης
και δεν ανατίθεται από κεντρική
αρχή αγορών.
5. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου
CPV είναι 45210000-2.

6. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός και η επιλογή Αναδόχου
θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις
του
Ν.4412/2016
(ΦΕΚ
147/08.08.2016 τεύχος Α’) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες
2014/24/ΕΕ
και
2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗ∆ΗΣ. Εντός τριών 3
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκοµίζεται
υποχρεωτικά από τον οικονοµικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο
φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική
επιστολή συµµετοχής.
8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών, γίνεται δεκτή.

9. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα
στον διαγωνισµό, κατά τη διάταξη
του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
για διάστηµα έξι (6) µηνών, από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών.
10. Ηµεροµηνία και ώρα λήξης της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Μαρτίου
2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα η

18/3 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ
- ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
Μ ον οήµερη, επίσκεψ η στην Αγία Λαυρα,
µετά Καλάβρυτα για καφέ , φαγητό στο
GRAND CHALLET
( δεν συµπεριλαµβάν εται ) και επίσκεψ η
στο Μ έ γα Σπήλαιο
- ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 15€
10:00 π.µ.
Ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 21η Μαρτίου 2018,
ηµέρα Τ ετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.
11. Τ ο σύστηµα υποβολής προσφορών είναι το επι µέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τις εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.

12. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α) Ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο
Μ.Ε.ΕΠ,
που
καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις
Α2 και άνω του ΜΕΕΠ στην κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ .
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που
είναι εγκατεστηµένοι σε:
i) σε κράτος - µέλος της Ένωσης,
ii) σε κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
iii) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε
την Ένωση Προσαρτήµατος I της
ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
iv) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση (iii) της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

13. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος
ένωσης.
Οι ενώσεις Οικονοµικών φορέων
συµµετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του
Ν. 4412/2016.
14. Τ ο έργο χρηµατοδοτείται από
Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ από τον κωδικό
Κ.Α.Ε. 30.7311.10002 και προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

15. Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από
τους συµµετέχοντες οικονοµικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ.
1 α) του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής, ύψους 2% επί του
προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α.,
δηλ. ανέρχεται στο ποσό των
5.564,00 € και ισχύ τουλάχιστον
30 ηµερών, µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην
περίπτωση ένωσης οικονοµικών
φορέων, η εγγύηση συµµετοχής
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονοµικών φορέων
που συµµετέχουν στην ένωση.
16. Λόγοι αποκλεισµού ισχύουν
σύµφωνα µε το άρθρο 73 του
Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της
διακήρυξης.
17. Απαγορεύονται οι εναλλακτι-

κές προσφορές

18. Θα πρέπει να κατατεθεί,
επίσης, το Τ υποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ ΕΥ∆).

19. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα
(12) µήνες από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης.

20. Η έγκριση κατασκευής του
δηµοπρατούµενου έργου αποφασίστηκε µε την υπ' αριθµό 43/16
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου και η έγκριση των
όρων δηµοπράτησης και η διάθεση
πίστωσης µε την υπ’ αριθµό 33/52-18 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Φυλής.
Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθµό
517/2018 Πρόταση Ανάληψης
Υποχρέωσης. Τ ο αποτέλεσµα της
δηµοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης,
από την Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου.
21. Αυτή η Προκήρυξη δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον Ελληνικό
Τ ύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66
του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραµµα "∆ιαύγεια" diavgeia.gov.gr
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 16-2-18

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΠΟ 120 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ

ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Επικοινωνία 6982155684
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗ ΣΤΟ
W W W .THRIASSIO.GR

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος (160τµ) το κέντρο του
Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη &
Υψηλάντου). ∆ιαµορφ ωµένος χώρος
µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο
περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418
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Λαγκάρντ: Υπό εποπτεία θα παραµείνει
η Αθήνα, όσο κι αν πανηγυρίζουν

Η

ελληνική κυβέρνηση µπορεί να θέλει
να πανηγυρίσει τον Αύγουστο την
έξοδο από τα µνηµόνια ως «χειραφέτηση», αλλά η Ελλάδα θα παραµείνει υπό
επιτήρηση, τονίζει σε συνέντευξή της η Κριστίν
Λαγκάρντ.
«Υποθέτουµε ότι τον Αύγουστο θα ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραµµα. Μπορώ να καταλάβω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα θέλει να το
πανηγυρίσει αυτό ως τη χειραφέτησή της.
Αλλά η χώρα θα συνεχίσει να είναι υπό επιτήρηση, πρέπει να συνεχίσει να ακολουθεί
τους συµφωνηµένους κανόνες», τόνισε η γενική διευθύντρια του ∆ΝΤ, µιλώντας στη
Süddeutsche Zeitung.
«Οι Ευρωπαίοι έχουν επενδύσει πολλά χρήµατα στην Ελλάδα και για αυτό έχουν έννοµο
συµφέρον να συνεχίσει η Αθήνα µε τις µεταρρυθµίσεις και να υλοποιεί ό,τι έχει υποσχεθεί», εξήγησε η Λαγκάρντ.
Σε άλλο σηµείο, όταν ο δηµοσιογράφος της επισήµανε ότι κάποιοι στην Ευρώπη
έχουν επικρίνει τη συνεργασία µε τη ∆ΝΤ, εκείνη απάντησε:«∆εν θα το έλεγα αυτό.
Εχουµε συνεργαστεί πολύ καλά µε την Ιρλανδία, την Πορτογαλία ή την Κύπρο. Στην
Ελλάδα ήταν πιο δύσκολο, αλλά όλα είναι πιο δύσκολα εκεί».
«Γιατί όχι;» ήταν η απάντησή της στην επιθυµία των Ευρωπαίων να δηµιουργήσουν
ένα «ευρωπαϊκό ∆ΝΤ». «Η κρίση στην ευρωζώνη, έδειξε ότι χρειάζεται έναν µηχανισµό αντιµετώπισης κρίσεων, ανεξάρτητο, σε πλήρη ετοιµότητα και µε αυστηρούς
κανόνες. Το πώς θα ονοµάζεται αυτός ο µηχανισµός είναι δευτερεύον ζήτηµα»,
συµπλήρωσε.

Πρωτιά για την Ελλάδα στο πακέτο Γιούνκερ

Σ

τα 2,1 δισ. ευρώ ανέρχεται η συνολική χρηµατοδότηση από το πακέτο
Γιούνκερ στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία (Φεβρουάριος 2018)
της Κοµισιόν. Η χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα κινητοποιήσει επιπλέον 8,1 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις στη χώρα µας. Τα νέα στοιχεία κατατάσσουν την Ελλάδα στην πρώτη θέση µε
κριτήριο τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Η πρωτιά αυτή είναι καρπός της πολύ στενής συνεργασίας που έχει αναπτύξει το
υπουργείο Οικονοµίας, µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία µαζί µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι διαχειριστές του Σχεδίου Γιούνκερ. Συνεργασία η οποία
έφερε επιπλέον 2 δισ. ευρώ εκταµιεύσεις στην ελληνική οικονοµία το 2017, µέσα από
τις διµερείς συµφωνίες που σύναψε το υπουργείο Οικονοµίας µε την ΕΤΕπ - ποσό
ρεκόρ ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ!
Συνολικά περισσότερα από 8 δισ. ευρώ έπεσαν στην πραγµατική οικονοµία από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και τη συνεργασία µε την ΕΤΕπ τη χρονιά που
πέρασε ενώ για την επόµενη τριετία έχουν ήδη δροµολογηθεί συµφωνίες µε την Τράπεζα για νέα έργα ύψους 7 δισ. ευρώ που θα φέρουν συνολικές επενδύσεις στην οικονοµία άνω των 20 δισ. ευρώ, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ίδιας της τράπεζας.
Η πρωτιά στο πακέτο Γιούνκερ έρχεται να συµπληρώσει τα πολύ καλά αποτελέσµατα που καταγράφει η χώρα µας τα τελευταία χρόνια στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών εργαλείων. Σύµφωνα µε τα στοιχειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα βρέθηκε το 2017 για τρίτη συνεχόµενη χρονιά στην κορυφή της
Ευρώπης στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Χάρη σε αυτή την προσπάθεια εισέρρευσαν περισσότερα από 11 δισ. ευρώ στην
ελληνική οικονοµία την τελευταία τριετία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στην αναφορά της για τις
χρηµατοδοτήσεις στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Στρατηγικών Επενδύσεων
(πακέτο Γιούνκερ) παρουσιάζει αναλυτικά τα επιχειρηµατικά σχέδια που θα υποστηριχθούν:
-Σχέδια υποδοµών και καινοτοµίας: 12 εγκεκριµένα έργα που χρηµατοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) µε την υποστήριξη του ΕΤΣΕ, µε
συνολική χρηµατοδότηση σχεδόν 1,8 δισ. ευρώ που προβλέπεται να κινητοποιήσουν
συνολικές επενδύσεις ύψους 5,7 δισ. ευρώ
-Μικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): 9 εγκριθείσες συµφωνίες µε ενδιάµεσες τράπεζες που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) µε την υποστήριξη του ΕΤΣE και συνολική χρηµατοδότηση ύψους 319 εκατ. ευρώ. Προβλέπεται
να κινητοποιήσει σχεδόν 2,4 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, µε περίπου 11.298 ΜΜΕ και
επιχειρήσεις µεσαίας κεφαλαιοποίησης να επωφελούνται από τη βελτιωµένη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση.

Ενδεικτικά αναφέρονται παραδείγµατα µε έργα που υποστηρίζει το ΕΤΣΕ στην
Ελλάδα, όπως:

Αιολικό πάρκο
Η ΕΤΕπ χορηγεί στον όµιλο Terna Energy δάνειο ύψους 24 εκατ. ευρώ για τη δηµιουργία τριών νέων αιολικών πάρκων στην περιοχή της Βοιωτίας στην Κεντρική Ελλάδα. Το έργο αυτό εξυπηρετεί τη στρατηγική χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών της ΕΕ
και θα στηρίξει δεκάδες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.

Ευρυζωνικό δίκτυο
Η ΕΤΕπ χορηγεί στην ελληνική επιχείρηση τηλεπικοινωνιών Cοsmοte 150 εκατ.
ευρώ για την ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την
Ελλάδα. Η χρηµατοδότηση θα αυξήσει σηµαντικά τις επιδόσεις του δικτύου όσον
αφορά την ταχύτητα, την ικανότητα και την κάλυψη και θα βελτιώσει την απόδοσή του
σε περισσότερες αγροτικές και αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας.
Γεωργικά προϊόντα διατροφής
Χρηµατοδότηση µε την υποστήριξη του ΕΤΣΕ 15 εκατ. ευρώ προβλέπεται να κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις 31 εκατ. ευρώ. Η ΕΤΕπ χορηγεί στην επιχείρηση
γεωργικών προϊόντων διατροφής «Creta Farms» δάνειο ύψους 15 εκατ. ευρώ για την
ανάπτυξη νέων σειρών προϊόντων και την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο
εξωτερικό. Η µεγαλύτερη επιχείρηση στην ελληνική αγορά αλλαντικών «Creta Farms»
δαπανά πέντε φορές περισσότερα από τις παρεµφερείς επιχειρήσεις σε καινοτόµους
τρόπους παραγωγής πιο υγιεινών κρεάτων. Αφαιρεί τα κορεσµένα ζωικά λίπη από τα
κρέατα που χρησιµοποιεί και προσθέτει σε αυτά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Χάρη
στη νέα χρηµατοδότηση, η επιχείρηση προσέλαβε 100 επιπλέον υπαλλήλους.

Η εταιρεία Mani Foods, η οποία παράγει, συσκευάζει και εξάγει ελιές Καλαµάτας,
κερδίζει βραβεία για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδό της. Για να ανταποκριθεί στην
αύξηση της ζήτησης, η Mani Foods έπρεπε να επενδύσει σε νέα µηχανήµατα. Η εταιρεία εξασφάλισε δάνειο από την Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ -0,19% της Ελλάδος µε την
εγγύηση του ΕΤΕ στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου. Με τη χρηµατοδότηση αυτή
η Mani Foods επέκτεινε το εργοστάσιό της για την ανάληψη νέων επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ανέπτυξε νέες σειρές προϊόντων και διπλασίασε το προσωπικό της.

ΦΥΛΗ - ∆ΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ
28ΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΡΑΛΛΥ, Α.Λ.Α.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2018, 23:30
Στις 10 Ιανουαρίου 2018, η αίτηση της αδειοδότησης του αγώνα στάλθηκε από την ΟΜΑΕ προς τα
Αρχηγία της ΕΛΑΣ και την Πέµπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:43 µµ, η Α.Λ.Α. έλαβε την επιστολή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας που αδυνατεί να δώσει την άδεια τέλεσης του 28ου
ΑΤΤΙΚΟΥ ΡΑΛΛΥ.
Ως εκ τούτου, την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018, το Αθλητικό Σωµατείο Α.Λ.Α, µαζί µε εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας έκανε τις απαραίτητες ενέργειες και συζήτησε το θέµα µε την αρµόδια Περιφερική Υπηρεσία της Λιβαδειάς, ώστε να να προβούν σε επίλυση του προβλήµατος. Το πρόβληµα που
προέκυψε τελικά, ήταν ένα έκτακτο απαγορευτικό για την διακοπή της κυκλοφορίας της επαρχιακής
οδού Μάνδρας – Θήβας, λόγω έργων που προέκυψαν µετά τις πληµµύρες.
Για τους προαναφερόµενους λόγους, η Α.Λ.Α. και η ΟΜΑΕ, ζήτησαν εκ νέου µικρότερο χρόνο διακοπής της κυκλοφορίας του δρόµου της Στεφάνης, αλλά και πάλι δεν λάβαµε µια άµεση και σαφή, θετική απάντηση. Η οριστική απάντηση από την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Βοιωτίας Λιβαδειάς θα ανακοινωθεί την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018, ηµεροµηνία πολύ «αργά» για την σωστή διεξαγωγή του
αγώνα.
Παρόλα αυτά η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα, σεβόµενη τους αθλητές και µη θέλοντας να τους
ταλαιπωρήσει, αποφάσισε να ζητήσει από την Ε.Π.Α. την αναβολή του 28ου ΑΤΤΙΚΟΥ ΡΑΛΛΥ.
Για την Α.Λ.Α.
Η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα

Ελαιοπαραγωγή

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη).
∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης
(προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας 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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Σ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου, 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, κουζίναγραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφωνα,
νυχτερινό
ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και
θέση στάθµευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή mini
market. Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

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

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

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. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
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 διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ
,

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

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

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- 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, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, 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 - κουζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€, συζητήσιµη
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
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 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιµή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οικιακές εργασίες(καθαριότητα -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
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

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

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει φυλαξη παιδιων στην περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 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 Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237
∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail
centromecanicca@yahoo.
gr. Τηλ. fax: 2105570474

Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

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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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 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
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
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
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

210 32 19 776
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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΤΟΡΝΑ∆ΟΡΟΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20,
Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τ η λ έφω ν α
Ε πι κ ο ιν ω ν ί ας :
2132006489 & 2105576704
E-mail για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20,
Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τ η λέ φ ω ν α
Ε π ικ ο ιν ω ν ί ας :
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό Ε π ί π ε δ ο : Απ ό φ ο ι τ ο ι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
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16-θριάσιο

Η ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ
∆ΟΞΑΣ 1-1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ

Η

Προοδευτική πήρε ισοπαλία 1-1 στον Ασπρόπυργο από την Εν ωση Παν ασπροπυργιακού ∆όξας 1-1
Η οµάδα της Νίκαιας προηγήθηκε στο σκόρ στο 44'
µε τον Βλάχ ο και ισοφάρισαν οι γηπεδούχ οι στο 55'
µε κεφαλιά του Μίλιτς.
∆ιαιτήτευσε ο Κορδολαίµης (Αν . Αττικής),Βοηθοί:
Πολυχ ρον ιάδης (Αν . Αττικής), Πετρίδης (Χίου).

ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠ[ΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ ∆ΟΞΑΣ (προπον ητής Κυριάκος Μίχ ας): ∆ιαµαν τής, Χουζούρης, Σταγάκης, Νικολάου, Ζών ας, Νάκας, Ατµατσίδης, Στρατάκης,
Μίλιτς (87' Ζαχ αράκης), Μπαν γκουρά (53' Ζαχ αράτος), Χαϊκάλης (83' Μπάτσι).

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ(προπον ητής Λουκάς Καραδήµος):
Μπαν τίκος, Τσαραούσης (72' Φαµπίν ιο), Καλαϊτζίδης,
Ζίζηλας, Παπαν ικόλας, Μάρης (83' Χρήστου), Βλάχ ος,
Μπέλερης, Κουιρουκίδης, Ντάλλας, ∆ηλαβέρης.

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ
6ο ΟΜΙΛΟ

Ασπρόπυργος – Προοδευτική 1-1
Εθνικός – Ιάλυσος Ρόδου 2-0
Ιωνικός – ΑΟ Λουτράκι 2-0
Πέλοπας Κιάτου – ΑΠΟ Κερατσίνι 1-2
∆ιαγόρας Ρόδου ΑΣ. Ρόδος 1-0

O HΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-0 ΣΤΟ
ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΟΝ ΑΤΤΑΛΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

∆

ιαιτήτευσε ο ∆ηµόπουλος. Βοηθοί: Βαλκάν οςΜηλιών ης.

ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(π ροπ ον ητής
Μιχ άλης
Κατσάφαρος): Τσακιλτζίδης, Πατσιον ίδης Β (46΄Χατζηαν των άκης),Κάτσος(82’ Χάν της), Σκαµαν τζούρας,
Πατσιον ίδης Κ, Παππάς, Μουράτι, Κόρµαλης, Κατσάφαρος(90’∆ικράν ), Γεωργιάδης(90’Κλαδάς), Τσεβάς.
ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(π ροπ ον ητής Σάκης
∆έδες): Μουκέας, Τζαφέρης(90’ ∆ροµούσης), Χριστοδουλίδης(89’Παπ αδόπ ουλος), Γαλαν ός, CAMARA,
Καλαιτσίδης, Μπαγδάτογλου (86’Απαζίδης), Μαριόλης Γ,
Στρατιδάκης, Καν αβίδης, Χαν τζής(69’Γκελάι).

ΕΠΣ∆Α: TA AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>(19η αγωνιστική)

ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤ ΙΩΝ 4-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΤ Τ ΑΛΟΣ 1-0
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤ ΙΚΗ 0-3
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 1-2
ΒΥΖΑΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 2-0

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 3-1
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 0-0
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>(18η αγωνιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-2
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-3
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 7-1
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 2-2

Β' Εθν ική (Νότος)

Μανδραϊκός-Ηράκλειο 92-80

∆εκάλεπτα: 24-16, 53-41, 77-60, 92-80
∆ιαιτητές: Ρίζος-Μαγκαφάς
Μαν δραϊκός (Μπεκές): Γεωργοπαπαδάκος 12 (2),
Ψυλέας 18 (1), Καραµπάτσος 22 (2), Παπαπέτρος, Τζιβελέκας 7 (1), Γκαϊτάσοφ 7 (1), Βαφιάς 5 (1), Κούσουλας 21 (2), Κουτσόπουλος, Παπαν ικολάου.
Ηράκλειο (Μακράκης): Κίτσος 2, Μποχ ωρίδης 9 (2),
Λάκκας 21 (3), Πετράκης 2, Λιαν ός 11 (1), Πρωτογεράκης 13, Καλατζής, Χάλαρης 12, Παπαδάκης 10 (2).

Ίκαρος Ν. Σµύρν ης-Παν ελευσιν ιακός 72-70

∆εκάλεπτα: 12-18, 31-40, 49-58, 72-70
∆ιαιτητές: Αποστολίδης-Μαγκουν ής
Ίκαρος Νέας Σµύρν ης (Καρακώστας): Γοργόν ης 18
(4), Βελιζιώτης 3 (1), Γραµµατικός 5 (1), Σπυρόπουλος
6 (2), Βούζας 8 (2), ∆ορκοφίκης 23 (2), ∆αρµογιάν ν ης,
Ζούκας, Λάβαρης 5(1), Μιχ αλόπουλος 4
Παν ελευσιν ιακός (Τσαουσίδης): Αβραµίδης 3, Νικολακόπουλος 19 (3), Κελαϊδής 23 (5), Ηλιάδης 5 (1),
Ζούµπος 5, Τζιάλας 2, Στέφος 8, ∆ούκας 2, Μαν τζιώρης 3, Φωτόπουλος.

∆άφ νη ∆αφ νίου - A.E.N.K.: 80-77

∆εκάλεπτα: 15-14, 34-34, 49-52, 66-66
∆ιαιτητές: Σκούτας-Πολυχ ρόν ης
∆άφν η ∆αφν ίου(Σορώτος, Kων σταν τιν ίδης): Κουφόπουλος,Χρυσός 12(2), Σωφρον άς 18(2), Γκίν ης 12(2),
Γκιουζέλης 2, Τσιάκος 11, Τσελέµπης 12(2), Καπών ης
7, Θεοδοσίου 6(2)
A.E.N.K.(Λιόγκας,
Λαδικός):
Καµαριαν ός 11,
Μοσχ οβίτης 15(3), Κεφαλάς 2, Μαρίν ος 11 (2), Ντουζίδης 10(2), Χαϊκάλης 5(1), Χατζην ικόλας 6, Ψαρόπουλος 17(2).

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 18ης
αγωνιστικής:

Ιων ικός Ν.-Ιπποκράτης 93-71
∆άφν η ∆.-ΑΕ Ν. Κηφισιάς 80-77
Τρίτων -Παν ερυθραϊκός 86-81
Κορωπί-Πρωτέας Β. 66-54
∆ιαγόρας ∆ρ.-ΚΑΟ Κορίν θου 83-69
ΕΦΑΟ Ζωγράφου-Παγκράτι 102-107
Μαν δραϊκός-Ηράκλειο 92-80
Ίκαρος Ν. Σµύρν ης-Παν ελευσιν ιακός 72-70

Η Βαθµολογία:

9)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ιων ικός Νικαίας 35 (17-1)
∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων 31 (13-5)
Ιπποκράτης Κω 30 (12-6)
Τρίτων 30 (12-6)
Παν ερυθραϊκός 29 (11-7)
ΓΣ Μάν δρας Νικηφόρος 28 (10-8)Ηράκλειο 27 (9-

7. Ηράκλειο 27 (9-9)
8. Πρωτέας Βούλας 26 (8-10)
9. ΚΑΟΚ 26 (8-10)
10. ΕΦΑΟΖ 25 (7-11)
11. Παγκράτι 25 (7-11)
12.Κορωπί 25 (7-11)
13. ∆άφν η ∆αφν ίου24 (6-12)
14. Παν ελευσιν ιακός 24 (6-12)
15. ΑΕΝ Κηφισιάς 24 (6-12)
16. Ίκαρος Νέας Σµύρν ης 21 (4-13)

Επόµενη αγωνιστική (19η, 24/2):
Ιπποκράτης Κω - ∆άφν η ∆αφν ίου
Ν. Κηφισιά - Τρίτων ας
Παν ερυθραϊκός - Κορωπί
Πρωτέας Βούλας - ∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων
ΚΑΟΚ - ΕΦΑΟΖ
Παγκράτι - Μάν δρα/Νικηφόρος
Παν ελευσιν ιακός - Ηράκλειο
Ικαρος Ν. Σµύρν ης - Ιων ικός Νικαίας

