
ΣΤΟ 15ο ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΣττρροογγγγυυλλήή  ττρράάππεεζζαα  ΙΙσσττοορρίίααςς    µµεε  θθέέµµαα::

««ΗΗ  σσύύγγκκρροουυσσηη  ττοουυ  ΚΚααπποοδδίίσσττρριιαα
µµεε  τταα  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  κκοοιιννωωννιικκάά  

σσττρρώώµµαατταα..  ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττωωνν  ΜΜεεγγάάλλωωνν  
∆∆υυννάάµµεεωωνν»»  ααππόό  ττοουυςς  

∆∆ιιδδάάκκττοορρεεςς  ΚΚοούύκκοο  ΑΑννδδρρέέαα  κκααιι
ΠΠααππααφφλλωωρράάττοο  ΙΙωωάάννννηη..  

Αδήλωτα εισοδήµατα 6,2 εκατ. ευρώΑδήλωτα εισοδήµατα 6,2 εκατ. ευρώ
ΠΠρρωωττοοφφααννήήςς  

φφοορροοδδιιααφφυυγγήή  κκααιι  
λλααθθρρεεµµππόόρριιοο  κκααυυσσίίµµωωνν  

ααππόό  ππρρααττήήρριιοο  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή

Σήµερα η αποστολή των
πρώτων 17 πακέτων 
µε αποδέκτες τους 

φοιτητές του ∆ήµου Φυλής, 
στο πλαίσιο του νέου προγράµµατος

«Κοντά στο Φοιτητή».

ΦΡΙΚΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ: 

Νεκρό βρέφος σε
κάδο απορριµµάτων

Σε τροχιά υλοποίησης µέσω 
διαγωνιστικής διαδικασίας, 

η ανακατασκευή τριών γηπέδων 
του ∆ήµου Φυλής 

Χρήστος Παππούς: Προτεραιότητά µας, 
η Νέα Γενιά και η διασφάλιση του

δικαιώµατος της , νά έχει πρόσβαση σε
σύγχρονους αθλητικούς χώρους. 
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ΜΜυυσσττήήρριιοο  µµεε  ττοονν
ππυυρροοββοολλιισσµµόό  
ττηηςς  2299χχρροοννηηςς  
σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι  

Στόχος κυκλώµατος µαστροπών ή 
οικονοµικές διαφορές; Οι αρχές 

αναµένουν την κατάθεσή του θύµατος,
που νοσηλεύεται ακόµα στο νοσοκοµείο  

«Βουνό» οφειλών από τους ιδιοκτήτες ακινήτων
ΜΜόόννοονν  έέννααςς  σσττοουυςς  ππέέννττεε  

ιιδδιιοοκκττήήττεεςς  θθαα  µµπποορρέέσσεειι  νναα  ππλληηρρώώσσεειι
ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ  ττοο  22001188

ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε  ηη  σσύύµµββαασσηη  ππααρρααχχώώρρηησσηηςς
για το Εµπορευµατικό Κέντρο Θριασίου 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο
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Θέµα εβδοµάδων είναι πλέον η περίφηµη υπο-
γραφή της σύµβασης παραχώρησης για τη
δηµιουργία του πρώτου µεγάλου Logistics

Park της χώρας.
Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας βάζει

τέλος (happy end καλύτερα) ύστερα από 15 χρόνια
αλλεπάλληλων προσπαθειών  και 12 συνολικά διαγωνι-
σµών εκ των οποίων οι 11 δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ και
ο 12ος έµελλε να είναι και ο καθοριστικός για τη δηµιο-
υργία ενός µεγάλου οργανωµένου Logistics Park στην
Αττική και τη χώρα.Η σύµβαση παραχώρησης για το
Εµπορευµατικό Κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο εγκρίθηκε
από το Ελεγκτικό Συνέδριο πριν λίγες ηµέρες και τώρα
αναµένεται να «πέσουν» οι υπογραφές.

Την ίδια ηµέρα θα γίνει και το οικονοµικό κλείσιµο µε
την απόδοση 10εκατ.ευρώ στη ΓΑΙΑΟΣΕ  από την παρ-
αχωρησιούχο Κοινοπραξία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ-Goldair (µε
ποσοστά 75%-25% αντίστοιχα) αναλαµβάνοντας τις
τύχες του ακινήτου για τα επόµενα 50 χρόνια. Οι κατασ-
κευές έχουν χωριστεί σε δύο διακριτές περιόδους. Η
πρώτη θα διαρκέσει 2 χρόνια και η δεύτερη 8 χρόνια.
Συνολικά θα δοµηθούν αποθηκευτικοί χώροι 240.000τµ.
Κατασκευααστής είναι η εταιρεία ΑΡΧΙΚΟΝ ενώ το 

σύνολο των κατασκευών στα 588 στρέµµατα υπο-
λογίζεται σε περίπου 130εκατ.ευρώ.

Την πρώτη διετία (περίοδος Τ1), θα έχουµε κατασκε-
υές ύψους 70εκατ.ευρώ που αφορούν την διαµόρφωση
του ακινήτου των 580 στρεµµάτων και το χτίσιµο αποθη-
κών 120.000τ.µ. Στην περίοδο Τ2, που αφορά τα επό-
µενα 8 χρόνια θα χτιστούν τα υπόλοιπα 120.000 τ.µ.. µε
το ποσό των 60εκατ.ευρώ. Φυσικά αν υπάρχει ζήτηση
από εταιρείες που θέλουν να µισθώσουν χώρους, οι
κατασκευές µπορεί να ολοκληρωθούν σε συντοµότερο
χ ρ ό ν ο .

Πρόκειται για το σηµαντικότερο κτιριακό έργο υποδο-
µής στην Αττική που θα δώσει σηµαντική ώθηση στον
τεχνικό κλάδο. Κατα τη διάρκεια των κατασκευών ανα-
µένεται να απασχοληθούν εκατοντάδες άτοµα ενώ µε τη
λειτουργία του Εµπορευµστικού Κέντρου αναµένεται να
υπάρξουν περίπου 3.000 θέσεις εργασίας.

Όπως σας ανέφερε πρόσφατο ρεπορτάζ  µέσα στο
2018 θα έχουµε και το δεύτερο Σ∆ΙΤ για το νέο Εµπορ-
ευµατικό Κέντρο στο Θριάσιο (γνωστό και ως Θριάσιο
2) µε τριπλάσια έκταση (περίπου 1.650 στρέµµατα),
φορέα υλοποίησης τον ΟΣΕ όπου εκεί αναµένεται να
κατέβουν όλοι οι µεγάλοι παίκτες των logistics της
χώρας.

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

���������

2-θριάσιο Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018  

Ασπρόπυργος
Συµεων ίδου Νίν α Κ. Θρασυβούλου & Αγίου

Σπυρίδων ος,2155453833

Ελευσίνα 
Ρόκα Μαρία Π.

Αδελφών  Κυπραίου 54,2105546916

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ 

Μεγάλου Αλεξάν δρου 61,2102484258

Χαϊδάρι

Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον
Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής - ∆άσος, 12462,

2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και τοπικές βροχές       
Η θερµοκρασία από 7 έως 15

βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ασκληπιός, Ασκληπιάς, Ασκληπιάδα

Νήσιος, Νήσης

Στόχος κυκλώµατος µαστρ-
οπών ενδέχεται να έπεσε
η νεαρή γυναίκα  από την

Αλβανία , που πυροβολήθηκε εν
ψυχρώ στο κεφάλι µέσα στο ίδιο
της το σπίτι στο Χαϊδάρι πριν
µερικές ηµέρες . Η 29χρονη είχε
τύχη βουνό, καθώς η σφαίρα δια-
πέρασε το µάγουλό της και
νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο
νοσοκοµείο!

Ωστόσο, επειδή η κατάστασή
της κρίνεται ακόµη σοβαρή, οι αστυνοµικοί της Ασφάλει-
ας ∆υτικής Αττικής που έχουν αναλάβει τις έρευνες δεν
κατάφεραν να της πάρουν κατάθεση και περιµένουν από
τους γιατρούς να ανάψουν το πράσινο φως.

Σύµφωνα µε πληροφορίες από καταθέσεις αυτοπτών
µαρτύρων, κάποια στιγµή στο σπίτι µπήκε ένα ζευγάρι,
ενώ έξω από το κτίριο ήταν σταθµευµένο ένα
αυτοκίνητο.

Λίγο πριν από τις 8 το βράδυ οι
γείτονες άκουσαν καβγά και ξαφνικά
έναν πυροβολισµό, τον οποίο ακο-
λούθησαν οι σπαραχτικές κραυγές
πόνου της 29χρονης κοπέλας που
βγήκε αιµόφυρτη στο πεζοδρόµιο
αναζητώντας βοήθεια. Την ίδια στιγ-
µή έφευγε σπινιάροντας από το
σηµείο το αυτοκίνητο που βρισκόταν
σταθµευµένο έξω από το σπίτι. Οι
αστυνοµικοί εξετάζουν σοβαρά το
ενδεχόµενο το θύµα  να έχει µπλέξει

σε κυκλώµατα µαστροπών, οι οποίοι θέλησαν να την
εκδικηθούν για κάποιον λόγο.

Πιθανότατα γι” αυτό ο άνθρωπος που την πυροβόλησε
σηµάδεψε το πρόσωπό της, που αποτελεί «βιτρίνα» για
τη δουλειά της! 

Ωστόσο, καθώς δεν έχουν αρκετά στοιχεία στη διάθεσή
τους, δεν αποκλείουν το ενδεχόµενο των προσωπικών ή
οικονοµικών διαφορών της κοπέλας.

Μυστήριο µε τον πυροβολισµό της 29χρονης στο Χαϊδάρι 
Στόχος κυκλώµατος µαστροπών ή οικονοµικές διαφορές; Οι αρχές αναµένουν

την κατάθεσή του θύµατος, που νοσηλεύεται ακόµα στο νοσοκοµείο  

ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε  ηη  σσύύµµββαασσηη  ππααρρααχχώώρρηησσηηςς
για το Εµπορευµατικό Κέντρο Θριασίου 

απο το Ελεγκτικό Συνέδριο
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ΣΣεε  κκίίννδδυυννοο  φφττώώχχεειιααςς  
οοιι  µµιισσοοίί  άάννεερργγοοιι  
σσεε  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  ΕΕ..ΕΕ..

∆∆ραµατική αύξηση στον αριθµό των ανέρ-
γων που κινδυνεύουν να βρεθούν σε καθ-
εστώς φτώχειας καταγράφηκε τα χρόνια

της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε
τα στοιχεία της Eurostat για το 2016.

Στην κορυφή της λίστας η Γερµανία, η πλουσιότε-
ρη χώρα της ευρωζώνης, όπου περισσότεροι από
επτά στους δέκα άνεργους κινδύνευαν να πέσουν
σε καθεστώς ένδειας το 2016. Στην Ελλάδα, το
αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 48%.

Σύµφωνα µε χθεσινή της ευρωπαϊκής στατιστικής
υπηρεσίας το 48,7% των ανέργων ηλικίας 16-64
ανά την Ένωση ήταν σε κίνδυνο φτώχειας στα τέλη
του 2016. 

Ο κίνδυνος αυτός είναι πέντε φορές υψηλότερος
από ό,τι για τους απασχολούµενους (9,6%). Το
αντίστοιχο ποσοστό πριν από δέκα χρόνια ήταν
41,5% και το γεγονός ότι βαίνει αυξανόµενο αντα-
νακλά τον περιορισµό του κοινωνικού κράτους.

Στη Γερµανία περισσότεροι από επτά στους δέκα
(70,8%) ανέργους απειλούνται µε φτώχεια. Είναι
µάλιστα η µόνη εκπρόσωπος της ∆υτικής
Ευρώπης, όπου συναντάµε τόσο δραµατικά ποσο-
στά κινδύνου για τους ανέργους. 

συνεχίζεται στη σελ. 10

Στην αποστολή των πρώτων 17 πακέτων µε αποδέκτες
τους φοιτητές του ∆ήµου Φυλής που σπουδάζουν εκτός
Αθηνών προχωρά σήµερα Τρίτη 27 Φεβρουαρίου η Κοι-

νωνική Υπηρεσία του ∆ήµου, στο πλαίσιο του νέου προγράµµα-
τος «Κοντά στο Φοιτητή».

«Είναι πολύ σηµαντικό για εµάς, τα παιδιά µας που σπουδά-
ζουν µακριά από το σπίτι τους, να νιώθουν τη στήριξη, την
αγάπη και την συµπαράστασή µας.

Με το πακέτο του φοιτητή βγαίνουµε από τα όρια του ∆ήµου
µας και βρισκόµαστε ενεργά δίπλα τους ώστε να µπορούν να
αφοσιωθούν απερίσπαστα στις σπουδές τους» υπογραµµίζει ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνική Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού
του ∆ήµου Φυλής, σε συνεργασία µε τη ∆ευτεροβάθµια Σχολική
Επιτροπή του ∆ήµου Φυλής κάνουν σήµερα πράξη τη δέσµευ-
ση του ∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού προς τους φοιτητές
και τις οικογένειές τους. 

Το πακέτο περιέχει 22 είδη σίτισης, γραφική ύλη και βασικής
υλικής συνδροµής. Θα συνεχίσουµε αυτή την πρωτοβουλία τοµή
για το ∆ήµο µας γιατί η επένδυση στη νέα γενιά είναι επένδυση
στο µέλλον του τόπου µας» σηµείωσε ο Αναπληρωτής ∆ήµα-
ρχος Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος. 

Από τις 17 Ιανουαρίου που ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρό-
γραµµα «Κοντά στο Φοιτητή» κατατέθηκαν 17 αιτήµατα ενώ την
προηγούµενη εβδοµάδα έγιναν άλλες 5 αιτήσεις. Όλα τα δέµατα
θα έχουν αποσταλεί µέχρι την ερχόµενη ∆ευτέρα. 

Τα πρώτα πακέτα περιέχουν : Λάδι, µακαρόνια, ρύζι, φασόλια,
φακές, ντοµατάκι (κονσέρβα) γάλατα, καφέ, ζάχαρη, µπισκότα,
οδοντόκρεµα, οδοντόβουρτσα, σαµπουάν, υγρό πιάτων, υγρό
πλυντηρίου ρούχων, καθαριστικό πατώµατος, σαπούνι, τετρά-
διο, στυλό, υπογραµµιστικούς µαρκαδόρους, µπλάνκο και ένα
στικάκι. Οι προορισµοί των πακέτων είναι Ρόδος, Καρλόβασι
Σάµου, Ηράκλειο Κρήτης, Καβάλα, Ξάνθη Καρδίτσα, Τρίκαλα,
Λαµία Μεσολόγγι, Πάτρα, Σύρος κ.α. 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συµµετοχή στο πρόγρ-
αµµα «Κοντά στο Φοιτητή» παραµένει ανοιχτή. 

Οι δικαιούχοι του φοιτητικού πακέτου µπορούν να υποβάλλουν 

τις αιτήσεις τους και τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυ-
νση gd@fyli.gr ή να τα καταθέτουν στη Γραµµατεία της ∆ιεύθυ-
νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού (Αθηνών
18, Άνω Λιόσια, Τηλ. 211 4115224-5). Το έντυπο της αίτησης
καθώς και η λίστα µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αναρτ-
ηµένα στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Φυλής www.fyli.gr.

ΕΙΧΑΝ ΟΡΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΕΕξξααρρθθρρώώθθηηκκεε  ηη  δδεεύύττεερρηη  γγεεννιιάά  ττηηςς  ««µµααφφίίααςς  ττωωνν  ΡΡοοµµάά»»

Σήµερα η αποστολή των πρώτων 17 πακέτων 
µε αποδέκτες τους φοιτητές του ∆ήµου Φυλής, 

στο πλαίσιο του νέου προγράµµατος «Κοντά στο Φοιτητή».

Ησπείρα δεν δίσταζε να ακινητοποιήσει µε απειλή
όπλου ηλικιωµένους ή ανήλικους και τα µέλη της
έσπαγαν πόρτες µπαλκονόπορτες και απενερ-

γοποιούσαν συναγερµούς
Εξαρθρώθηκε από το τµήµα ασφάλειας της Ραφήνας

και την υποδιεύθυνση ασφάλειας Β.Α. Αττικής η λεγόµενη
δεύτερη γενιά της «µαφίας των Ροµά».

Ο αρχηγός της ήταν περιφερειακό µέλος στην πρώτη
µεγάλη συµµορία, στην οποία συµµετείχε και ο επιχειρ-
ηµατίας Αλέξανδρος Αγλούπας. Ο νυν αρχηγός είχε
συλληφθεί τότε αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος µε περιορι-
στικούς όρους.

Στην επιχείρηση της αστυνοµίας συνελήφθησαν 7
ροµά, οι οποίοι χτυπούσαν κυρίως στις περιοχές των
Θρακοµακεδόνων, στα Λιόσια και το Μενίδι. 

Μέχρι στιγµής έχουν εξιχνιαστεί 31 κλοπές και δύο
ληστείες. Αξιοπερίεργο είναι ότι η σπείρα χρησιµοποι-
ούσε συγκεκριµένα τεχνάσµατα. Χτυπούσε επίµονα τα
κουδούνια των σπιτιών για να δει αν λείπουν, ενώ αν
ήταν κάποιος µέσα στο σπίτι, τα µέλη της σπείρας έλεγαν
ότι «έχασαν τον σκύλο τους και τον έψαχναν».

Η σπείρα δεν δίσταζε να ακινητοποιήσει µε απειλή
όπλου ηλικιωµένους ή ανήλικους και τα µέλη της έσπα-
γαν πόρτες µπαλκονόπορτες και απενεργοποιούσαν
συναγερµούς.

Κατασχέθηκαν 20.000 ευρώ, 21 χρυσές λίρες, φύλλα
χρυσού, 27 ρολόγια, πλήθος χρυσαφικών και κοσµηµά-
των.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΦΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ:
Νεκρό βρέφος σε κάδο 

απορριµµάτων

Νεκρό βρέφος βρέθηκε χ θες το µεσηµέρι σε κάδο
απορριµµάτων  στην  περιοχ ή της Πετρούπολης. 

Το βρέφος εν τοπίστηκε από ρακοσυλλέκτη µέσα σε
κάδο απορριµµάτων  στην  οδό Πίν δου στην  Πετρ-
ούπολη. 
Ο ρακοσυλλέκτης την  ώρα που έψαχ ν ε στον  κάδο
βρήκε το ν εκρό µωρό τυλιγµέν ο σε µία σακούλα και
αµέσως, σε κατάσταση σοκ, εν ηµέρωσε την
Αστυν οµία. 
Στο σηµείο έσπευσαν   αστυν οµικοί του τµήµατος
εγκληµάτων  κατά ζωής καθώς και ιατροδικαστής.
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Αναλυτικότερα σύµφωνα µε
τα στοιχεία της ΕΛΑΣ

Σε βάρος τους σχηµατίστηκε
δικογραφία για διακεκριµένες
κλοπές και ληστείες κατά
συναυτουργία και κατά εξακο-
λούθηση, τετελεσµένες και σε
απόπειρα, παράβαση της
νοµοθεσίας για τα όπλα και για
την πρόληψη και καταστολή
νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο των ερευνών διακριβώθηκε ότι οι
συλληφθέντες, οι οποίοι διαβιούσαν πολυτελώς,
είχαν συγκροτήσει εγκληµατική οµάδα δοµηµένη µε
διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, τουλάχιστον
προ εξαµήνου, µε σκοπό την παράνοµη κερδοσ-
κοπία, διαπράττοντας ληστείες και κλοπές, σε
βάρος ενοίκων µονοκατοικιών, αρχικά στην περιοχή
των Μεσογείων και κατόπιν της Βορειοανατολικής
Αττικής.

Πώς δρούσαν

Αναφορικά µε τον τρόπο δράσης της οργάνωσης,
προέκυψε ότι τα «επιχειρησιακά» µέλη της, (ηλικίας
26, 26, 27, 31 και 31 ετών), είχαν φυσική παρουσία
κατά τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων, τρο-
ποποιώντας τη σύνθεση της οµάδας, ενώ οι λοιποί

συνεργοί είχαν υποστηρικτικό ρόλο φροντίζοντας
για την κάλυψη των «επιχειρησιακών» οχηµάτων,
την παραλαβή και την περαιτέρω διάθεση των κλο-
πιµαίων.

Αναλυτικότερα, τα µέλη της οργάνωσης έχοντας
ως ορµητήριο περιοχές της ∆υτικής Αττικής,
δρούσαν πρωινές και απογευµατινές ώρες και επέ-
λεγαν πολυτελείς µονοκατοικίες σε περιοχές κυρίως
της Βορειοανατολικής και ∆υτικής Αττικής, ως
στόχους, χρησιµοποιώντας τα παρακάτω τεχνά-
σµατα:

Αρχικά, χτυπούσαν επίµονα το κουδούνι των
οικιών για να βεβαιώσουν την απουσία των ενοίκων
τους και σε περίπτωση που κάποιος απαντούσε,
επικαλούνταν κάποια δικαιολογία,

σε περίπτωση που κάποιος από τους ενοίκους,
δεν απαντούσε έγκαιρα δεν δίσταζαν να τους ακιν-
ητοποιούν µε την απειλή όπλου, εφόσον ήταν ανή-
λικοι ή ηλικιωµένοι,

προξενούσαν σηµαντικές φθο-
ρές σε πόρτες, µπαλκονόπορτες
και παράθυρα, ενώ σε περίπτωση
που υπήρχε συναγερµός φρόντι-
ζαν για την απενεργοποίησή του.

Επιπλέον, για την παρεµπόδιση
του έργου των ανακριτικών
Αρχών, τα µέλη της οργάνωσης
κατά την παράνοµη δράση τους
φορούσαν κουκούλες, προκειµέ-
νου να καλύπτουν τα χαρακτηρι-
στικά των προσώπων τους, ενώ
για τις µετακινήσεις τους διέθεταν
και χρησιµοποιούσαν «επιχειρη-

σιακά» οχήµατα µεγάλης ιπποδύναµης, µε κλεµµέ-
νες πινακίδες από τυχαία οχήµατα, που ήταν σταθ-
µευµένα κοντά στον τόπο διαµονής τους ή στην
περιοχή που δρούσαν.

Σε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στις οικίες
των συλληφθέντων, συνολικά βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν:

το χρηµατικό ποσό των (19.860) ευρώ,
(2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
(21) χρυσές λίρες και (2) φύλλα χρυσού βάρους

πέντε γραµµαρίων το καθένα,
(27) ρολόγια, πλήθος χρυσαφικών και κοσµηµά-

των,
(2) κυνηγητικά όπλα,
πληθώρα καρτών sim και διάφορα έγγραφα.
Οι συλληφθέντες µε τη δικογραφία που

σχηµατίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

ΚΕ∆Ε: Κύκλος ενηµέρωσης των κοµµάτων
για τους παιδικούς σταθµούς

Το αί τηµα τους να αποσυρθεί  η δι άταξη του
Νοµοσχεδί ου που συζητεί ται  και  ψηφί ζεται  σήµερα
στη Βουλή,  η οποί α προβλέπει  την ένταξη παι δι ών

ηλι κί ας 4 ετών στην υποχρεωτι κή εκπαί δευση και  να ακο-
λουθήσει  δι άλογος ή να εφαρµοστεί  δυνητι κά, υπέβαλλαν
αντι προσωπεί α της ΚΕ∆Ε υπό τον Πρόεδρο της Γ. Πατούλη
µαζί  µε αντι προσωπεί ες της ΠΟΕ-ΟΤΑ της ΠΑΣΥΒΝ και
της Πανελλήνι ας Συνοµοσπονδί ας Ιδι ωτι κών Παι δι κών
Σταθµών στους εκπροσώπους των κοµµάτων, εχθές  στη
Βουλή.

Προηγήθηκε συγκέντρωση δι αµαρτυρί ας στην πλατεί α
Κλαυθµώνος, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της Αυτο-
δι οί κησης, δεκάδων εργαζοµένων στους βρεφονηπι ακούς
σταθµούς και  πλήθους γονέων.

Ο κ. Πατούλης κατέθεσε στους εκπροσώπους των κοµµά-
των υπόµνηµα µε τι ς τεκµηρι ωµένες θέσει ς της ΚΕ∆Ε επί
της επί µαχης δι άταξης, επι σηµαί νοντας πως εκφράζει  τα
δί και α αι τήµατα της Αυτοδι οί κησης, των εργαζοµένων και
χι λι άδων γονέων. «Οι  τοπι κές κοι νωνί ες αγωνι ούν και
κρούουν τον κώδωνα του κι νδύνου πως αν υπερψηφι στεί  η
δι άταξη τι νάζεται  στον αέρα ο οι κογενει ακός προγραµµα-
τι σµός τους, τορπι λί ζεται  η οµαλή λει τουργί α πετυχηµένων
δοµών και  κι νδυνεύουν χι λι άδες θέσει ς εργαζοµένων» επι -
σήµανε. Ει δι κότερα η αντι προσωπεί α της ΚΕ∆Ε µαζί  µε
τι ς αντι προσωπεί ες των εργαζοµένων συναντήθηκαν και
υπέβαλλαν το υπόµνηµα µε τι ς θέσει ς τους στον κοι νοβου-
λευτι κό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ξυδάκη στον οποί ο
κατέθεσαν και  τι ς χι λι άδες υπογραφές γονέων που συγκεν-
τρώθηκαν από τους ∆ήµους όλης της χώρας, ως µορφή δι α-
µαρτυρί ας γι α την προωθούµενη δι άταξη.

Γι α το επί µαχο ζήτηµα ενηµέρωσαν επί σης τους βουλευ-
τές των ΑΝΕΛ ∆. Καµµένο και  Κ. Κατσί κη, την βουλευτή Επι -
κρατεί ας της Ν∆ και  ει σηγήτρι α του νοµοσχεδί ου Ν. Κερα-
µέως καθώς και  τον βουλευτή του κόµµατος Κ. Τσι άρα, τον

βουλευτή της ∆ΥΣΗ Θ. Παπαθεοδώρου καθώς και
τον τοµεάρχη Παι δεί ας του Ποταµι ού Γ. Μαυρωτά.
Το υπόµνηµα µε τι ς θέσει ς τους υπέβαλλαν και
υπόψι ν της κοι νοβουλευτι κής οµάδας του ΚΚΕ.

Κατά την ενηµέρωση των κοι νοβουλευτι κών εκπρ-
οσώπων των κοµµάτων ο κ. Πατούλης έκανε λόγο γι α
µί α «ανεφάρµοστη απόφαση» και  εστί ασε στι ς
δυσµενεί ς επι πτώσει ς που θα προκληθούν στην
οµαλή λει τουργί α πετυχηµένων δοµών, στους
εργαζόµενους αλλά και  σε χι λι άδες οι κογένει ες.
«∆εν κατανοούµε αυτή τη βι ασύνη της κυβέρνησης να
εφαρµόσει  µί α δι άταξη χωρί ς προηγουµένως να
έχει  δι αβουλευθεί  µε την Αυτοδι οί κηση και  τους
αρµόδι ους φορεί ς» τόνι σε και  πρόσθεσε « Ζητάµε
την απόσυρση της δι άταξης και  την άµεση έναρξη
δι αλόγου προκει µένου να χαρτογραφήσουµε τα προβλήµα-
τα όπως εί ναι  η έλλει ψη υποδοµών, προσωπι κού αλλά και
άλλες δυσλει τουργί ες. Αν δεν γί νεται  δεκτό το αί τηµα µας
να αποσυρθεί  αυτή η απόφαση ζητάµε να δοθεί  η δυνατότ-
ητα της δυνητι κής εφαρµογής της, δηλαδή να µπορούν να
επι λέγουν οι  γονεί ς σε ποι α δοµή θα φοι τήσουν τα παι δι ά
τους. ∆εν µπορεί  η κυβέρνηση να αποφασί ζει  αι φνι δι αστι -
κά γι α την Αυτοδι οί κηση, χωρί ς αυτήν».

Οι  εκπρόσωποι  των κοµµάτων άκουσαν τι ς θέσει ς και  τα
επι χει ρήµατα της ΚΕ∆Ε και  των εργαζοµένων, αναγ-
νωρί ζοντας τα προβλήµατα που θα προκύψουν από την
εφαρµογή της συγκεκρι µένης απόφασης.

Μόλι ς ολοκληρώθηκε ο κύκλος ενηµέρωσης των κοµµάτων
σε δηλώσει ς του ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε τόνι σε τα εξής:

« Με τους κοι νοβουλευτι κούς εκπροσώπους των κοµµά-
των εί χαµε µί α εποι κοδοµητι κή συζήτηση. Τους ενηµε-
ρώσαµε δι εξοδι κά γι α τα δί και α αι τήµατα µας και  τους
καταθέσαµε τι ς θέσει ς µας και  τα τεκµηρι ωµένα επι χει -

ρήµατα µας. Παρά τι ς επι µέρους δι αφορές, οφεί λω να πω
πως κατενόησαν ότι  η συγκεκρι µένη δι άταξη που προωθεί
µε τόση σπουδή το υπουργεί ο Παι δεί ας εί ναι  ανεφάρµοστη
και  θα δηµι ουργήσει  πολλαπλά προβλήµατα σε εργαζό-
µενους, χι λι άδες οι κογένει ες αλλά και  στην οµαλή λει το-
υργί α των δοµών µας.Αναµένουµε τη στάση τους κατά τη
σηµερι νή ψήφι ση της δι άταξης. Ελπί ζουµε να επι κρατήσει
η λογι κή. Αν ωστόσο υπερψηφι στεί  αυτή η απαράδεκτη
απόφαση, θα κι νηθούµε και  εµεί ς µε όσα δι αθέτουµε γι α τη
δι ασφάλι ση των δοµών µας και  την προάσπι ση των δι και -
ωµάτων των εργαζοµένων και  των παι δι ών µας. ∆εν εί µα-
στε κατά των µεταρρυθµί σεων αρκεί  να έχουν ένα ρεαλι -
στι κό πεδί ο εφαρµογής».

Ολοκληρώνοντας ο κ. Πατούλης καταδί κασε την επί θεση
µε χηµι κά που δέχθηκαν οι  αντι προσωπεί ες της Αυτο-
δι οί κησης και  των εργαζοµένων κατά την εί σοδο τους στη
Βουλή.

Στην αντι προσωπεί α της ΚΕ∆Ε συµµετεί χαν τα µέλη του
∆Σ της Ένωσης Σ.∆ανι ηλί δης, Ν. Χι ωτάκης και  Β. Σι ώµος.
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Αδήλωτα εισοδήµατα 6,2 εκατ. ευρώΑδήλωτα εισοδήµατα 6,2 εκατ. ευρώ
ΠΠρρωωττοοφφααννήήςς  φφοορροοδδιιααφφυυγγήή  κκααιι  λλααθθρρεεµµππόόρριιοο
κκααυυσσίίµµωωνν  ααππόό  ππρρααττήήρριιοο  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή
««ΦΦλλέέββαα»»  φοροδιαφυγής και λαθρεµπο-
ρίου σε πρατήριο υγρών καυσίµων στην
Αττική, αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Υπηρ-
εσίας Ελέγχου και ∆ιασφάλισης
∆ηµοσίων Εσόδων της ΑΑ∆Ε µέσω του
συστήµατος εισροών - εκροών.
Ο συγκεκριµένος πρατηριούχος
εντοπίστηκε να µην έχει υποβάλλει φορο-
λογική δήλωση για το 2016, µε αποτέλε-
σµα να µη δηλωθούν ακαθάριστα έσοδα
από πωλήσεις καυσίµων ύψους 6,2 εκατ.
ευρώ.
Με βάση την αξιοποίηση των δεδοµένων
του συστήµατος εισροών- εκροών η
οποία διήρκεσε πάνω από ένα µήνα δια-
πιστώθηκε ότι τη διετία 2016-17, είχαν
γίνει συνολικές αγορές 79.302,17 λίτρων
καυσίµων χωρίς παραστατικά συνολικής αξίας 103.494,25 ευρώ και πωλήσεις 46.344,06 λίτρων συνολικής αξίας
105.170,34 ευρώ.
Οι διαφορές εκροών για τη διετία αποκάλυψαν 6.025.397,08 ευρώ στα οποία ο αναλογούν ΦΠΑ ανέρχεται σε
1.449.720 ευρώ.
Για τις ποσότητες λαθρεµπορίας θα συνταχθεί άµεσα πληροφοριακό δελτίο προς το αρµόδιο τελωνείο για τις προβ-
λεπόµενες κυρώσεις.
Όπως ανακοίνωσε η ΑΑ∆Ε, ο έλεγχος διενεργήθηκε από την Υπηρεσία ∆ιασφάλισης ∆ηµοσίων Εσόδων Αττικής,
διήρκησε πάνω από έναν µήνα, ενώ η επιλογή του πρατηρίου έγινε µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια ελέγχου. Πρό-
κειται δε για µια από τις µεγαλύτερες σε έκταση υποθέσεις λαθρεµπορίου καυσίµων και φοροδιαφυγής.

∆∆ωωρρεεάάνν  ππρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  γγιιαα
µµααθθηηττέέςς  πποουυ  θθέέλλοουυνν  νναα

εειισσααχχθθοούύνν  σσεε  ΤΤΕΕΦΦΑΑΑΑ  κκααιι
ΣΣττρρααττιιωωττιικκέέςς  ΣΣχχοολλέέςς  ,,

ππααρρέέχχεειι  οο  ΑΑθθλληηττιικκόόςς  κκααιι
ΠΠοολλιιττιισσττιικκόόςς  ΟΟρργγααννιισσµµόόςς  ττοουυ

∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε
η παρουσίαση των βιβλίων του 

Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ιλίου 
Αχαρνών και Πετροπόλεως κ. Αθηναγόρα
και του συγγραφέα Αντώνη Ανυφαντάκη 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η εκδή-
λωση παρουσίασης των βιβλίων "Θεέ µου, Θεέ
µουL Ψυχική εξάντληση και αποξένωση του

Κληρικού" του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ιλίου Αχα-
ρνών και Πετροπόλεως κ. Αθηναγόρα και "Σε άγονη
γηL 9 + 3 διηγήµατα" του συγγραφέα κ. Αντώνη Ανυφ-
αντάκη στον ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου .
Πρόκειται για δυο φαινοµενικά διαφορετικά βιβλία -
καθώς το ένα ανήκει στον τοµέα της Επιστήµης, ενώ το
άλλο στον τοµέα της Λογοτεχνίας - τα οποία ωστόσο
έχουν σαν κοινό συνδετικό κρίκο τον άνθρωπο.
Τον άνθρωπο που είτε µε την ιδιότητα του Κληρικού, είτε
µε την ιδιότητα του λαϊκού αντιµετωπίζει τη σκληρή καθ-
ηµερινότητα της εργασίας και τα προβλήµατα του βίου
του.
Τα βιβλία καταγράφουν, τις προσπάθειες που καταβάλ-
λουν οι Κληρικοί και οι λαϊκοί για να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει, καθώς και τις δοκι-
µασίες που επιβάλλουν στον εαυτό τους για να συνεισφ-
έρουν στην εξέλιξη της ζωής και στην εξέλιξη της οικογέ-
νειά τους και του κοινωνικού τους περίγυρου.



Εντός των προσεχών ηµερών θα
δηµοσιευθεί η προκήρυξη για την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδι-

κασίας που αφορά την ανακατασκευή των
γηπέδων του Πανοράµατος και του Ακράτ-
ητου, ενώ εντός του 2018 θα ανακατασκε-
υαστεί και το γήπεδο του Ζεφυρίου.

Αυτή τη θετική εξέλιξη για την αναβάθµι-
ση των αθλητικών υποδοµών του ∆ήµου,
ανακοίνωσε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, στην εκδήλωση της Αθλητικής
Ένωσης Ζεφυρίου (Α.Ε. Ζεφυρίου) για την
κοπή της Βασιλόπιτας, το Σάββατο 24
Φεβρουαρίου. 

«Τα γήπεδα θα αναβαθµιστούν µε την
τοποθέτηση χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς,
ενώ του χρόνου έχει σειρά το γήπεδο του
Θρασύβουλου», τόνισε ο Χρήστος Παπ-
πούς, επαναβεβαιώνοντας ότι ο ∆ήµος
Φυλής είναι πάντα κοντά στον Αθλητισµό
και τις ανάγκες των σωµατείων και αθλητών
της πόλης. 

Η αναβάθµιση των αθλητικών υποδοµών
του ∆ήµου Φυλής αποτελεί προτεραιότητα
για τη σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή, αφού όπως
έχει επισηµάνει πολλές φορές κατά το παρ-
ελθόν ο Χ. Παππούς: « Η ανεργία, η ανα-
σφάλεια και τα ναρκωτικά είναι προβλήµα-

τα που απασχολούν σήµερα την τοπική µας
κοινωνία, ιδιαίτερα τους νέους µας. 

Είναι κοινωνικά ζητήµατα, που απαιτούν
πολιτικές λύσεις.

Η διασφάλιση της δυνατότητας στη νέα
γενιά να έχει πρόσβαση σε σύγχρονους κι
ασφαλείς αθλητικούς χώρους, δίνει µια
δηµιουργική διέξοδο στους νέους µας και
τους αποµακρύνει από κάθε είδους
επικίνδυνες εξαρτήσεις.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση µπορεί και πρέπει  

να έχει σηµαντικό ρόλο στο σχεδιασµό
και στη δηµιουργία των απαραίτητων αθλ-
ητικών υποδοµών. 

Αυτό ακριβώς κάνουµε µε πράξεις κι όχι
µε λόγια, στο ∆ήµο Φυλής». 

Ο ∆ήµαρχος Φυλής ευχήθηκε στην οµάδα
επιτυχίες και στους ποδοσφαιριστές καλούς
αγώνες χωρίς τραυµατισµούς και αφιέρωσε
το κοµµάτι της πίτας που έκοψε στον
πρώην πρόεδρο της Α.Ε. Ζεφυρίου, Αντώνη
Κόλλια, στον οποίο απένειµε, για λογαρια-
σµό του Συλλόγου, τιµητική πλακέτα.

Τη συνεισφορά όλων των προηγούµενων
διοικήσεων και των παλαίµαχων παικτών
της Α.Ε. Ζεφυρίου στη διαχρονική πορεία
της οµάδας, εξήρε ο Πρόεδρος της Α.Ε.
Ζεφυρίου, Θεοδόσης ∆ρόλιας. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η
∆ιοίκηση της Α.Ε. Ζεφυρίου, τίµησε όλους
τους διατελέσαντες προέδρους (παρα-
βρέθηκαν οι Αντώνης Κόλλιας, κ. Μουρτ-
ζάκης και Ρούλα Πατήλα) και τους
παλαίµαχους ποδοσφαιριστές που
αγωνίστηκαν µε την οµάδα τα 34 χρόνια
από την ίδρυσή της. Επιβραβεύθηκαν
επίσης για την παρουσία τους στις περισσό-
τερες προπονήσεις της περιόδου, οι νυν
ποδοσφαιριστές της οµάδας Γιάννης Τσαλε-

ρίδης και Γιάννης Ζέρβας.
Ειδική µνεία έγινε στον εφοπλιστή Αθα-

νάσιο Μαρτίνο, τον οποίο τίµησε η Α.Ε.
Ζεφυρίου για τη σηµαντική προσφορά του
σε εξοπλισµό και ρουχισµό στις ακαδηµίες
ποδοσφαίρου και χάντµπολ της Α.Ε. Ζεφ-
υρίου. 

Η εκδήλωση διήρκησε µέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες µε γλέντι υπό τους ήχους
ζωντανής ορχήστρας, φαγητό και πολύ
κέφι.
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O Όµιλος Ωρίων διοργανώνει στα Μέγαρα 
πρωταθλήµατα σκάκι σχολείων ∆υτικής Αττικής

ΗΈνωση Σκακιστικών Σωµατείων Ν. Αττικής, ο ∆ήµος Μεγαρέων και ο Αθλητικός Όµιλος
Ωρίων διοργανώνουν το Ατοµικό και το Οµαδικό Σχολικό Πρωτάθληµα Σκάκι Π.Ε. ∆υτικής
Αττικής 2018. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μεγάρων, την Κυριακή

4 Μαρτίου 2018 και ώρες:10:00 για το ατοµικό & 17:00 για το Οµαδικό.
Μετά το τέλος κάθε πρωταθλήµατος θα ακολουθήσει

απονοµή µεταλλείων στους νικητές κάθε κατηγορίας.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι µαθητές

Νηπιαγωγείων, ∆ηµοτικών Σχολείων και Γυµνασίων των
∆ήµων Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας,
Μεγαρέων, Φυλής.

Οι µαθητές Λυκείου συµµετέχουν απ’ ευθείας στα
τελικά πρωταθλήµατα.

∆εν απαιτείται δελτίο αθλητή και δεν υπάρχει κόστος
συµµετοχής.

Στο ατοµικό πρωτάθληµα, οι µαθητές / µαθήτριες
αγωνίζονται ανά τάξη.

Στο οµαδικό πρωτάθληµα, κάθε οµάδα αποτελείται
από 4 µαθητές/µαθήτριες του ίδιου σχολείου, στους

οποίους µπορούν να προστεθούν 1 ή 2 αναπληρωµατικοί.
Οι δηλώσεις συµµετοχής γίνονται ως το τέλος Φεβρουαρίου αποκλειστικά για το οµαδικό στον

σύνδεσµο: εδώ
Οι προκηρύξεις των σχολικών πρωταθληµάτων σκάκι Π.Ε. ∆υτικής Αττικής, όπως και οι γενικές

προκηρύξεις των σχολικών πρωταθληµάτων σκάκι είναι δηµοσιευµένες στη σελίδα: >> πιέστε εδώ
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6947204007

Άσκηση ετοιµότητας στο «Αττικόν»
Πυροσβέστες και αντίσκηνα στο 

προαύλιο του νοσοκοµείου

Ά
σκηση ετοιµότητας πραγµατοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο νοσοκοµείο
«Αττικόν» µε σκοπό την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως για παράδειγ-
µα η φωτιά.

Γιατροί, ασθενείς, ασθενοφόρα και πυροσβέστες όλοι εν δράσει για την άσκηση που
έγινε στις δέκα το πρωί.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, «Στο πλαίσιο του πανελλαδικού επιχειρη-
σιακού σχεδιασµού και διαπίστωσης της ετοιµότητας του προσωπικού των Νοσοκο-
µείων, της αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης κρίσεων, καθώς επίσης
και της βελτιστοποίησης της συνεργασίας µε τους εµπλεκοµένους φορείς και κυρίως το
Πυροσβεστικό Σώµα, το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), µε επικεφαλής
το ∆ιοικητή του, κο Νικόλαο Π. Παπαευσταθίου, θα πραγµατοποιήσει το Σάββατο 24
Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00, Άσκηση Ετοιµότητας Ευρείας Κλίµακας στο Νοσο-
κοµείο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ».

Σε τροχιά υλοποίησης µέσω διαγωνιστικής
διαδικασίας, η ανακατασκευή

τριών γηπέδων του ∆ήµου Φυλής 

Χρήστος Παππούς: Προτεραιότητά µας, η Νέα Γενιά 
και η διασφάλιση του δικαιώµατος της , νά έχει πρόσβαση

σε σύγχρονους αθλητικούς χώρους. 
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Ξ
εκίνησε η καταβολή της
επιδότησης ρεύµατος
αδύναµων νοικοκυριών

Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει
να συµβάλει στη δηµιουργία κοινω-
νικού δικτύου για τη στήριξη των
οικονοµικά πιο ευάλωτων οµάδων
συµπολιτών µας. Συγκεκριµένα και
φέτος επιδοτούνται από την Περιφ-
έρεια λογαριασµοί ρεύµατος νοι-
κοκυριών στο πλαίσιο του προ-
γράµµατος «Ρεύµα για Όλους».
Ήδη έχει ξεκινήσει η καταβολή της
επιδότησης, όπως φαίνεται από
τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ, η

οποία ανέρχεται σε 150 ή 100
ευρώ, ανάλογα µε την περίπτωση.
∆ιασφαλίζεται έτσι η πρόσβαση των
πολιτών στο βασικό κοινωνικό
αγαθό που είναι  το ηλεκτρικό
ρεύµα. Ωφελούµενοι είναι χαµηλό-
µισθοι, άνεργοι, ΑµεΑ, τρίτεκνοι και
άτοµα που χρήζουν ανάγκης µηχανι-
κής υποστήριξης.

Να σηµειωθεί ότι, στο πλαίσιο
του προγράµµατος, για το 2017 η
Περιφέρεια Αττικής επιδοτεί
35.000 νοικοκυριά, µε 5 εκατοµ-
µύρια ευρώ, έναντι  20.000 το
2016.

ΈΈξξιι  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς  
σσττοονν  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό  

ΟΟρργγααννιισσµµόό  δδήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς
ΤΟ ΝΠ∆∆ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΦΥΛΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης
έργου µε συνολικά έξι (6) άτοµα για την κάλυψη αναγ-
κών του ΝΠ∆∆ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «Η ΠΑΡΝΗΘΑ», που εδρεύει στα Άνω
Λιόσια, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Συµβά-
σεις µίσθωσης έργου για υπηρεσίες αθλητισµού από έσοδα προερχόµενα από αντίτιµο» συνολι-
κής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο
εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων:

2 ΠΕ Κ.Φ.Α Γυµναστές Ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
1 ΠΕ Κ.Φ.Α Γυµναστές Ειδικότητα Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή
3 ∆Ε Ναυαγοσώστες (Πισίνας) 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.4 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 ταχυδρο-
µικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «Η ΠΑΡΝΗΘΑ», Αιγαίου Πελάγους, Πάρκο
Πόλης T.K. 13341, Άνω Λιόσια υπόψιν κας Κωνσταντίνας Νικολοθανάση (τηλ. επικοινωνίας: 210
2484 453). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτή-
σεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την απο-
σφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στη Ν.Ε.Ο. 
Αθηνών-Κορίνθου στο ∆ήµο Μεγάρων

Λ
όγω εκτέλεσης εργασιών  ασφαλτόστρωσης, θα πραγµατοποιηθούν  οι ακόλουθ-
ες προσωριν ές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, στη Ν.Ε.Ο. Αθην ών  - Κορίν θου,
περιοχ ής ∆ήµου Μεγάρων , από 1 έως 31-3-2018, καθ' όλη τη διάρκεια του

24ώρου, ως εξής:
Α) Μεταξύ των  χ /θ 30,900 και 37,000, ρεύµα κυκλοφορίας προς Κόριν θο

Α΄ ΦΑΣΗ:
∆ιακοπή της κυκλοφορίας στη λωρίδα καθοδήγησης, στην  αριστερή  και  µεσαία

λωρίδα και σε τµήµα της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθην ών  - Κορίν θ-
ου.  Η κυκλοφορία των  οχ ηµάτων  θα διεξάγεται από το εν αποµέν ον  τµήµα του οδο-
στρώµατος αποτελούµεν ο από µία οριοθετηµέν η µε κών ους λωρίδα κυκλοφορίας
πλάτους 4,40µ. µε εξαίρεση τα χ ρον ικά διαστήµατα από τις Παρασκευές και ώρα
14:00 µ.µ. έως τις Κυριακές και ώρα 16:00 µ.µ, όπου θα διατίθεται στην  κυκλοφορία
η µεσαία, η δεξιά και η Λ.Ε.Α.

Β΄ ΦΑΣΗ:
∆ιακοπή της κυκλοφορίας στη Λ.Ε.Α., στη δεξιά λωρίδα και σε τµήµα της µεσαίας

λωρίδας κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθην ών  - Κορίν θου.
Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το εν αποµέν ον  τµήµα του οδοστρώµατος απο-

τελούµεν ο από τη λωρίδα καθοδήγησης, την  αριστερή λωρίδα και τµήµα της µεσαίας
λωρίδας κυκλοφορίας µε εξαίρεση τα χ ρον ικά διαστήµατα από τις Παρασκευές και
ώρα 14:00 µ.µ. έως τις Κυριακές και ώρα 16:00 µ.µ. όπου θα διατίθεται στην  κυκλο-
φορία η µεσαία και η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Β) Μεταξύ των  χ /θ. 36,500 και 30,650, ρεύµα κυκλοφορίας προς Αθήν α

Α΄ ΦΑΣΗ:
∆ιακοπή της κυκλοφορίας στη λωρίδα καθοδήγησης, στην  αριστερή  και  µεσαία

λωρίδα και σε τµήµα της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθην ών  - Κορίν θ-
ου. Η κυκλοφορία των  οχ ηµάτων  θα διεξάγεται από το εν αποµέν ον  τµήµα του οδο-
στρώµατος αποτελούµεν ο από µία οριοθετηµέν η µε κών ους λωρίδα κυκλοφορίας
πλάτους 4,40µ. µε εξαίρεση τα χ ρον ικά διαστήµατα από τις Κυριακές και ώρα 10:00
π.µ. έως τις ∆ευτέρες και ώρα 07:00 π.µ.

Β΄ ΦΑΣΗ:
∆ιακοπή της κυκλοφορίας στη ΛΕΑ, στη δεξιά λωρίδα και σε τµήµα της µεσαίας

λωρίδας κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθην ών  - Κορίν θου. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται
από το εν αποµέν ον  τµήµα του οδοστρώµατος αποτελούµεν ο από τη λωρίδα καθο-
δήγησης, την  αριστερή λωρίδα και τµήµα της µεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας µε εξαίρ-
εση τα χ ρον ικά διαστήµατα από τις Κυριακές και ώρα 10:00 π.µ. έως τις ∆ευτέρες
και ώρα 07:00 π.µ..

Ξεκίνησε η καταβολή της επιδότησης 
ρεύµατος αδύναµων νοικοκυριών

∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ: Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για συµµετοχή σε Έκθεση Βιβλίου

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού & Εφηβικού Βιβλίου, η
∆ιεύθυνση Πολιτισµού του ∆ήµου Ιλίου πρόκειται να διοργανώσει
Έκθεση Βιβλίου στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, από 24.03.2018

έως 01.04.2018.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στο
Πρωτόκολλο του ∆ήµου (∆ηµαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, 1ος όροφος)
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, έως και την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018. 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Βιβ-
λιοθηκών (Αγίου Φανουρίου 99, 3ος όροφος), από ∆ευτέρα έως Παρασκε-
υή 8:00 – 14:00, στο τηλέφωνο 2102637396.
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Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου
2018, στην Πέµπτη Θεµατική
ενότητα : Μεγάλες ιστορικές προ-

σωπικότητες, θα πραγµατοποιηθεί Στρ-
ογγυλή τράπεζα Ιστορίας  µε θέµα: «Η
σύγκρουση του Καποδίστρια µε τα παρα-
δοσιακά κοινωνικά στρώµατα. Ο ρόλος
των Μεγάλων ∆υνάµεων» από τους
∆ιδάκτορες κκ. Κούκο Ανδρέα και Παπα-
φλωράτο Ιωάννη. Την συζήτηση
συντονίζει η επιστηµονική υπεύθυνη του
Λαϊκού Πανεπιστηµίου Άννα Μαυρολέων
∆ιδάκτωρ επικοινωνίας και πολιτισµού.
Είναι το 15ο µάθηµα του Λαϊκού Πανεπι-
στηµίου, του Ακαδηµαϊκού έτους 2017-
2018, που συνεχίζει για 3η συνεχή χρονιά
και που αποτελεί τον επιτυχηµένο θεσµό
του Τµήµατος Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου Ελευσίνας.

Βιογραφικό Σηµείωµα Ανδρέα
Κούκου:  

Ο Ανδρέας  Κούκος σπούδασε νοµικά
στο Αριστοτέλειο Παν/µιο Θεσσαλονίκης
και απέκτησε µεταπτυχιακό τίτλο σπου-
δών στη Ναυτική Επιστήµη και Στρατηγι-
κή από τη Σχολή Πολέµου Ναυτικού.
Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή
στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Παν/µίου Αθηνών.  ∆ίδα-
ξε Νεότερη Ιστορία και Στρατηγική στη
Σχολή Εθνικής Αµύνης και στη Σχολή
Πολέµου Ναυτικού. Είναι Ιδρυτής και
Πρόεδρος της  Εταιρείας Μελέτης Έργου
Ιωάννη Καποδίστρια.Έχει λάβει µέρος µε
ανακοίνωση σε διεθνή συνέδρια  στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Στο επιστηµονικό του έργο περιλαµβά-
νονται άρθρα σε ιστορικά περιοδικά,
πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς
τόµους. Μεταξύ αυτών ενδεικτικά: Η ευρ-
ωπαϊκή πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρ-
ια,Ιστορία Εικονογραφηµένη,τεύχος
505,Ιούλιος 2010.Ο    Κυβερνήτης Ιωάν-

νης Καποδίστριας,κριτικές προσεγ-
γίσεις και επιβεβαιώσεις, Πρακτικά
Επιστηµον. Συνεδρίου-Παν/µιο Κύπρ-
ου,Νοε 2011,εκδόσεις Καστανιώτη.
The Congress of Aachen (Aix-la-
Chapelle) of 1818:The contribution of
Ioannis Kapodistrias with positions
and proposals for a more progressive
state of affairs in nineteenth century
Europe,Bern-Switzerland,2014.H
σύγκρουση του Ιωάννη  Καποδίστρια
µε τα παραδοσιακά κοινωνικά
στρώµατα. Ορόλος των Μεγάλων
∆υνάµεων, Αεροπορική Επιθεώρηση,
τεύχος 108,∆εκ 2016.Χίλια χρόνια
ελληνορωσικές σχέσεις: Ιστορία και
Πολιτισµός, Πρακτικά
Επιστηµον.Συνεδρίου, ΕΚΠΑ,2017.

Βιογραφικό Σηµείωµα Ιωάννη
Παπαφλωράτου:  

Ο Ιωάννης Παπαφλωράτος γεν-
νήθηκε το 1973. Εισήχθη µεταξύ των
πρώτων στη Νοµική Σχολή Κοµοτηνής,
το 1992. Κατά τη διάρκεια των σπουδών
του, εργάστηκε ως ερευνητής στο
Ελληνικό Ίδρυµα Αµυντικής και Εξωτερι-
κής Πολιτικής (ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π.) και η
εργασία του υπό τον τίτλο «Οι αποφάσεις
των διεθνών οργανισµών επί της Γιου-
γκοσλαβικής κρίσεως (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Ευρ-
ωπαϊκή Ένωση, ∆υτικοευρωπαϊκή
Ένωση), 1991 - 1996» (η οποία εκπο-
νήθηκε υπό την επίβλεψη του καθηγητή
κ. Ιωάννη Βαληνάκη) εκδόθηκε υπό την
µορφή Background Paper σε 4 τόµους
για τις διπλωµατικές µας υπηρεσίες. Το
1997, έλαβε το πτυχίο του και την ιδία
χρονιά µετέβη στην Ολλανδία για µετα-
πτυχιακές σπουδές. Το 1998, απέκτησε
µεταπτυχιακό τίτλο εξειδίκευσης στις ∆ιε-
θνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις από το
Amsterdam School of International

Relations. Το 1999, άρχισε την εκπόνηση
της διεπιστηµονικής διδακτορικής διατρι-
βής του υπό την επίβλεψη του καθηγητή
και ακαδηµαϊκού κ. Κωνσταντίνου Σβολο-
πούλου. Το 2004, αναγορεύθηκε διδάκ-
τωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε «άρι-
στα». Κατόπιν, εργάστηκε ως ερευνητής
στην Ακαδηµία Αθηνών επί διετία. Τον
Ιανουάριο του 2009, ανεδείχθη τακτικός
εταίρος κατόπιν προτάσεως του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου της «Εταιρείας των
Φίλων του Λαού», ενός εκ των παλαιο-
τέρων επιστηµονικών σωµατείων, µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρος της Ελλά-
δος. Τον Σεπτέµβριο του 2009, υπήρξε
διαλέκτης στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαι-
δεύσεως Επιχειρήσεων Υποστηρίξεως
Ειρήνης του ΝΑΤΟ. Σήµερα, διδάσκει
στην Σχολή Εθνικής Αµύνης (Σ.ΕΘ.Α.),
την Σχολή Εθνικής Ασφαλείας (Σ.Ε.Α.),
την Σχολή ∆ιοικήσεως Επιτελών Αεροπο-

ρίας και το Λαϊκό Πανεπιστήµιο, ενώ έχει
διδάξει στην Σχολή Ικάρων, την Σχολή
Μετεκπαιδεύσεως και Επιµορφώσεως
της Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.) και
την Σχολή Νοµικών Συµβούλων. Τον
∆εκέµβριο του 2010, βραβεύθηκε από
την Ακαδηµία Αθηνών για το σύγγραµµά
του υπό τον τίτλο «Η ελληνοϊταλική κρίση
του 1923 - Το επεισόδιο Tellini/Κερκύρ-
ας». Είναι µέλος της «Εταιρείας Μελέτης
Ελληνικής Ιστορίας», της «Εταιρείας
Μελέτης Έργου Ιωάννη Καποδίστρια» και
της «Ακαδηµίας Στρατηγικών
Αναλύσεων». 

Έχει συµµετάσχει ως οµιλητής σε 20
διεθνή και ελληνικά επιστηµονικά συνέδρ-
ια και ηµερίδες, καθώς και ως συγγραφ-
έας σε 6 συλλογικά έργα. Έχουν ήδη
εκδοθεί 8 βιβλία του, καθώς και περισσό-
τερα από 220 άρθρα του σε εφηµερίδες
και περιοδικά. 

ΣΤΟ 15ο ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΣΣττρροογγγγυυλλήή  ττρράάππεεζζαα  ΙΙσσττοορρίίααςς    µµεε  θθέέµµαα::  ««ΗΗ  σσύύγγκκρροουυσσηη  ττοουυ  ΚΚααπποοδδίίσσττρριιαα

µµεε  τταα  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  κκοοιιννωωννιικκάά  σσττρρώώµµαατταα..  ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττωωνν  ΜΜεεγγάάλλωωνν  
∆∆υυννάάµµεεωωνν»»  ααππόό  ττοουυςς  ∆∆ιιδδάάκκττοορρεεςς  ΚΚοούύκκοο  ΑΑννδδρρέέαα  κκααιι  ΠΠααππααφφλλωωρράάττοο  ΙΙωωάάννννηη..  
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–Καταργείται η έκπτωση 1,5% στην παρακράτηση φόρου 

Από µισό έως 60 ευρώ λιγότερα στην τσέπη
για µισθωτούς και συνταξιούχους

Το «χάδι» της εφορίας νοιώθουν και πάλι εκατοµµύρια µισθωτοί και συνταξιούχοι,
λόγω της κατάργησης της έκπτωσης στην µηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 

Την ώρα που βλέπουν ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ κάνει «δωράκια» 1.000
ευρώ το µήνα στους πιο
πλούσιους υπουργούς του (την
αρµόδια Υπουργό για την
φτώχεια και την κοινωνική επα-
νένταξη µαζί µε τον σύζυγό της
Υπουργό Ανάπτυξης που σε νέες
δηλώσεις του τονίζει πως η Ανά-
πτυξη έρχεται και τα οφέλη της
θα φτάσουν σύντοµα στους
οικονοµικούς ασθενέστερους),
άλλοι νόµοι του ΣΥΡΙΖΑ αφαιρούν από τους φτωχότερους εργαζόµενους και συντα-

ξιούχους, ακόµα και τα µόλις 1 ή 3 ευρώ το µήνα που σήµαινε για αυτούς, η έκπτωση
που είχαν στην µηνιαία παρακράτηση φόρου.

Με τα νέα εκκαθαριστικά που λαµβάνουν οι µισθοσυντήρητοι, διαπιστώνουν ότι από
φέτος καταργήθηκε η έκπτωση 1,5% που γινόταν ως τώρα στον φόρο που τους παρ-
ακρατείται στην µισθοδοσία τους κάθε µήνα. 

Για παράδειγµα:
-        Σε µισθό 755 ευρώ το µήνα γίνεται παρακράτηση 30 ευρώ, ενώ ως τον  ∆εκέµ-

βριο γινόταν 29,5 ευρώ. Σαν να µην έφταναν οι τόσες αυξήσεις φόρων και οι άλλες περ-
ικοπές, η κυβέρνηση δεν χάρισε ούτε το µισό ευρώ που έπαιρνε ο συγκεκριµένος ιδιω-
τικός υπάλληλος.

-        Σε σύνταξη 887 ευρώ γίνεται πλέον παρακράτηση 31,5 ευρώ, αντί 31 ευρώ
ως το 2017. Ο συνταξιούχος χάνει άλλα 30 ευρώ το χρόνο.

Σε υψηλότερες αποδοχές, η µηνιαία απώλεια είναι ακόµα µεγαλύτερη.

- Σε εργαζόµενο µε 1.461 ευρώ µικτά προ φόρων, η παρακράτηση φόρου ήταν  185
ευρώ και έγινε 188 ευρώ το µήνα.

- Σε υψηλόµισθο των 11.000 ευρώ, η παρακράτηση φόρου ήταν 3.748 ευρώ και έγινε
3.805 ευρώ το µήνα. Αυτός βλέπει 57 ευρώ το µήνα λιγότερα ή πάνω από 700 ευρώ
τον χρόνο.

«Βουνό» οφειλών από τους ιδιοκτήτες ακινήτων
ΜΜόόννοονν  έέννααςς  σσττοουυςς  ππέέννττεε  ιιδδιιοοκκττήήττεεςς    

θθαα  µµπποορρέέσσεειι  νναα  ππλληηρρώώσσεειι  ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ  ττοο  22001188

Μ
όν ον  έν ας στους πέν τε ιδιοκτήτες ακιν ήτων  θα µπορέσει ν α πληρώσει
ΕΝΦΙΑ το 2018. Εκατον τάδες χ ιλιάδες χ ρωστούν  και δεν  πληρών ουν  στην
εφορία τον  ΕΝΦΙΑ µιας ολόκληρης χ ρον ιάς - Μόν ο τη διετία 2016-2017

επωµίστηκαν  επιπλέον  χ ρέος 1,81 δισ. ευρώ
Την  οικον οµική δυσπραγία των  ιδιοκτητών  ακιν ήτων  αποκαλύπτουν  τα στοιχ εία

της ΑΑ∆Ε, σύµφων α µε τα οποία εκατον τάδες χ ιλιάδες χ ρωστούν  και δεν
πληρών ουν  στην  εφορία τον  ΕΝΦΙΑ µιας ολόκληρης χ ρον ιάς.

Από τη στιγµή που ο Εν ιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακιν ήτων  (ΕΝΦΙΑ) δεν  συν δέε-
ται άµεσα µε το διαθέσιµο εισόδηµα, αλλά µε την  αξία της ακίν ητης περιουσίας που
δηλών ουν  7.397.711 ιδιοκτήτες, εκ των  πραγµάτων  επιβάλλεται φόρος περίπου 3,2
δισ. ευρώ ετησίως µε στόχ ο ν α εισπραχ θούν  τελικά από το κράτος τα 2,65 δισ.
ευρώ. Αυτοµάτως, όπως είν αι σχ εδιασµέν ος ο φόρος, δηµιουργεί στους ιδιοκτήτες
χ ρέος ύψους 450 εκατ. ευρώ που δεν  αποπληρών εται κάθε χ ρόν ο. Ωστόσο η αν άλ-
υση των  στοιχ είων  της Αν εξάρτητης Αρχ ής ∆ηµοσίων  Εσόδων  (ΑΑ∆Ε) δείχ ν ει ότι
η πραγµατικότητα είν αι ακόµα πιο σκληρή.

Μέσα στα τέσσερα χ ρόν ια ζωής του ΕΝΦΙΑ, οι ιδιοκτήτες δεν  πλήρωσαν  εµπρ-
όθεσµα φόρο ύψους 3,27 δισ. ευρώ. ∆ηλαδή αδυν ατούν  ν α πληρώσουν  εµπρόθε-
σµα κατά µέσο όρο 800 εκατ. ευρώ τον  χ ρόν ο. Εκ των  υστέρων  όµως και σταδια-
κά, µε ρυθµίσεις χ ρεών  και κατασχ έσεις που επέβαλε, το ∆ηµόσιο µπόρεσε και
εισέπραξε εκπρόθεσµα και άλλα 650 εκατ. ευρώ από τις οφειλές ΕΝΦΙΑ.

Μαθητικό Φεστιβάλ διοργανώνει
η Τοµεακή Μενιδίου – Φυλής
της ΚΝΕ, το οποίο θα πραγµα-

τοποιηθεί στις 30 Μάρτη στο ∆ηµαρχείο
Αχαρνών και θα είναι αφιερωµένο στον
κοµµουνιστή ήρωα Νίκο Μπελογιάννη,
µέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, καθώς εκείνη την
ηµέρα συµπληρώνονται 66 χρόνια από
την εκτέλεσή του.

Σε όλη αυτήν την πορεία η ΤΟ Μενιδίου
– Φυλής της ΚΝΕ επιδιώκει να συζητήσει
µε τη νεολαία της περιοχής, να απε-
υθύνει µαζικό κάλεσµα συµπόρευσης µε
το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, αξιοποιώντας µια
πολύµορφη δραστηριότητα.

Σε αυτή την κατεύθυνση διοργανώνει
τουρνουά Μπάσκετ 3on3 το Σάββατο 10
Μάρτη στις 10.30 π.µ. στο 1ο κλειστό
Γυµναστήριο Αχαρνών, µε σύνθηµα
«ΚΑΡΦΩΣΕ ενάντια στο Ρατσισµό και
στο ΣΥΣΤΗΜΑ που τον γεννά». Το τουρ-
νουά διεξάγεται µε αφορµή την Παγκό-
σµια Ηµέρα κατά του Ρατσισµού (21
Μάρτη).

Επίσης, η Οργάνωση ετοιµάζει να παρ-

ουσιάσει µια όµορφη δουλειά που ετοι-
µάζει εδώ και µήνες η Μαθητική Θεατρι-
κή Οµάδα της Τοµεακής Οργάνωσης.
Έτσι στις 18 Μάρτη στην Αίθουσα
εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Αχαρνών
θα ανεβάσουν τη θεατρική παράσταση
«Πόσο κοστίζει το Σίδερο» του Μπ. Μπρ-
εχτ.

ΜΜααθθηηττιικκόό  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  δδιιοορργγααννώώννεειι
ηη  ΤΤοοµµεεαακκήή  ΜΜεεννιιδδίίοουυ  ––  ΦΦυυλλήήςς  ττηηςς  ΚΚΝΝΕΕ

Τουρνουά Μπάσκετ 3on3 το Σάββατο 10 Μάρτη στο 1ο κλειστό
Γυµναστήριο Αχαρνών, µε σύνθηµα «ΚΑΡΦΩΣΕ ενάντια στο

Ρατσισµό και στο ΣΥΣΤΗΜΑ που τον γεννά».
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο ιδιώτη µονοκατοικία στον Ασπρόπυργο, οδός

Ποσειδώνος 4, σε Α’ ζώνη ∆όµησης. Εµβαδόν 466 τ.µ., 
µε κτίσµατα 100τ.µ. κύρια κατοικία και 2 αποθήκες των 30

και 40τ.µ. αντίστοιχα. ∆υνατότητα κατάτµησης οικοπέδου σε
300τ.µ. + 166τ.µ. αντίστοιχα.

Τιµή διαπραγµατεύσιµη 6980733454 48

ΟΝΝΕ∆ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας, Κυριάκος
Μητσοτάκης επισκέφθηκε για ακόµη µια φορά την  Μάν δρα προκειµέν ου ν α εν ηµε-
ρωθεί  για την  κατάσταση που επικρατεί 100 µέρες µετά την  µεγάλη καταστροφή
της 15ης Νοεµβρίου. 

Έπειτα από συν οµιλία µε τις τοπικές αρχ ές και τους πολίτες δεσµεύτηκε πως θα
είν αι δίπλα στους Μαν δραίους κατοίκους , µε έργα και όχ ι λόγια.

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι τόσο  ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά, όσο και η Νέα
∆ηµοκρατία και η ΟΝΝΕ∆, στάθηκαν  από την  πρώτη στιγµή δίπλα στους κατοίκο-
υς που δοκιµάζον ται. Κιν ητοποιήθηκαν  εθελον τές, προσφέρθηκαν  είδη πρώτης
αν άγκης στο Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο του ∆ήµου, εν ώ και οι Βουλευτές της Περιφ-
έρειας µέσα από τον  Κοιν οβουλευτικό έλεγχ ο, έχ ουν  καταθέσει µια σειρά από
επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή. Παράλληλα έχ ει συγκροτηθεί οµάδα εργασίας η
οποία αφού µελέτησε τα αίτια της καταστροφικής πληµµύρας, ετοίµασε µια σειρά
από προτάσεις ώστε ν α αποφευχ θεί κάποιο αν τίστοιχ ο φαιν όµεν ο. 

Είν αι αυτον όητο πλέον  ότι την  ίδια ώρα που κυβερν ητικοί παράγον τες δεν
έχ ουν  επισκεφθεί ακόµη την  Μάν δρα, η Νέα ∆ηµοκρατία κάν ει πράξη αυτό που
εξαρχ ής δεσµεύτηκε, ότι δηλαδή θα είν αι κον τά στην  προσπάθεια  που  µε αξιο-
πρέπεια καταβάλλουν  οι κάτοικοι για ν α σταθούν  ξαν ά στα πόδια τους.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΝΝΕ∆ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό κινδύνου καταγράφεται στη Λιθουανία
(60,5%).  Ακολουθούν η Λετονία (55,8%), η Βουλγαρία (54,9%), η Εσθονία
(54,8%), η Τσεχία (52,3%), η Ρουµανία (51,4%) και η Σουηδία (50,3%).

Στην Ελλάδα απειλούνται µε φτώχεια το 46,9% των ανέργων και το 14% των
εργαζόµενων. Το γεγονός ότι στη χώρα µας το ποσοστό είναι ελαφρώς χαµ-
ηλότερο από τον κοινοτικό µέσο όρο αποδίδεται στους ισχυρούς οικογενεια-
κούς δεσµούς, στους οποίους βρίσκουν στήριγµα οι άνεργοι.
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

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

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

ΑΑΑΑ∆∆ΕΕ::  ΣΣήήµµεερραα  ηη  ννέέαα  φφοορροολλοοττααρρίίαα  ααπποοδδεείίξξεεωωνν  
--  ΚΚλλήήρρωωσσηη  γγιιαα  11..000000  ττυυχχεερροούύςς--  ΚΚλλήήρρωωσσηη  γγιιαα  11..000000  ττυυχχεερροούύςς

ΤΤο απόγευµα της Τρίτης θα διενεργηθεί η
νέα φορολοταρία από την Ανεξάρτητη
Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε).Στην

κληρωτίδα θα µπουν οι λαχνοί που αντι-
στοιχούν στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, που
πραγµατοποίησαν οι φορολογούµενοι τον Ιανο-
υάριο. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 1.000
τυχεροί που ο καθένας θα λάβει από 1.000
ευρώ. Η κλήρωση της ΑΑ∆Ε θα διεξαχθεί στις
18:00 µµ.
Σύµφωνα µε τη διαδικασία, κάθε ΑΦΜ µετέχει

στην κλήρωση ανάλογα µε τον αριθµό των
λαχνών που συγκεντρώνει, µε βάση την κλίµα-
κα που έχει οριστεί και το ύψος των µηνιαίων
συναλλαγών του.
Το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται κλιµα-

κωτά, µε βάση το άθροισµα των ποσών που
αντιστοιχούν στο σύνολο των συναλλαγών του
µήνα στον οποίο αφορά η κλήρωση.

Κλειστά την Παρασκευή λόγω απεργίας µουσεία 
και αρχαιολογικοί χώροι σε Αττική και Κρήτη

Μετά από συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραµ-
µατείας της ΠΟΕ - ΥΠΠΟ, αποφασίστηκε η πραγ-
µατοποίηση 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας
για την Παρασκευή 02/03/2018 στα µουσεία και
τους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης και του
Ν. Αττικής

Σύµφωνα µε την ανακοίνωσή τους, η ΠΕΥΦΑ
συµµετέχει και στηρίζει την απόφαση αυτή και
καλεί τους αρχαιοφύλακες των συγκεκριµένων
περιοχών, να συµµετέχουν δυναµικά.

«Η ΠΕΥΦΑ θα αγωνιστεί άµεσα για:
· Την Συνέχιση της καταβολής των εξαιρέσιµων

από το ΤΑΠΑ.
· Να αποσυρθεί η ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για ποσοστά επί των εσόδων από τα

εισιτήρια των Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων.
· Να µην απολυθούν οι 5 αρχαιοφύλακες και οι 15 εργατοτεχνίτες.
· Να µεταφερθούν οι εργαζόµενοι του Ταµείου Αλληλοβοηθείας στο ΥΠΠΟΑ.
· Την συνέχιση της λειτουργίας του ΤΑΠΑ υπό δηµόσιο έλεγχο.
Για το λόγο αυτό, καλούµε όλους τους αρχαιοφύλακες να είναι έτοιµοι για την υπεράσπιση των

ανωτέρω αιτηµάτων και για κλιµάκωση των κινητοποιήσεων».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος, 27 Φεβρουα-
ρίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου, προκειµένου να
καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες διδακτικού έτους 2017-
2018 (εαρινό εξάµηνο) και έχοντας
υπόψη:
1. την αριθ. πρωτ. 2901.2-
8/11/2017/03-07-2017  προκήρ-
υξη ΑΕΝ/Α διδακτικού έτους 2017-
2018, µε την οποία προκηρύχθη-
κε, µεταξύ άλλων, η πρόσληψη
έντεκα (11) Επιστηµονικών Συνερ-
γατών Ναυτικών Μαθηµάτων,
ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης
Ε.Ν.,
2.  την αριθ. πρωτ.
2901.2/70129/2017/03-10-2017
Υ.ΝΑ.Ν.Π./∆.∆.Υ - 1ο απόφαση
πρόσληψης  Ε.Ε.Π. , για κάλυψη
παροδικών εκπαιδευτικών αναγ-
κών της ΑΕΝ/Α για το διδακτικό
έτος 2017-2018, µε την οποία
προσλαµβάνονται, µεταξύ άλλων,
έντεκα (11) Επιστηµονικοί Συνε-
ργάτες Ναυτικών Μαθηµάτων,
ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης
Ε.Ν.,
3. την αριθ. πρωτ. 2901.02-
8/25/2017 /27-12-2017 επαναπρ-
οκήρυξη ΑΕΝ/Α διδακτικού έτους 

2017-2018, µε την οποία επανα
προκηρύχθηκε η πρόσληψη δύο
(02) Εργαστηριακών Συνεργατών
Ναυτικών Μαθηµάτων, ειδικότητας
Μηχανικού Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. και
ελλείψει αυτών Εργαστηριακών
Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών
Μαθηµάτων ειδικότητας Μηχα-
νολόγου ή Ναυπηγού Μηχανολό-
γου,
4. την αριθ. πρωτ.
2901.2/8008/2018/31-01-2018
Υ.ΝΑ.Ν.Π./∆.∆.Υ - 1ο απόφαση
πρόσληψης  Ε.Ε.Π. , για κάλυψη
παροδικών εκπαιδευτικών αναγ-
κών της ΑΕΝ/Α για το διδακτικό
έτος 2017-2018, µε την οποία
προσλαµβάνεται, µεταξύ άλλων,
ένας (01) Εργαστηριακός Συνε-
ργάτης Γενικών & Τεχνικών Μαθ-
ηµάτων, ειδικότητας Μηχανολόγου
– Αεροναυπηγού Μηχανικού, 
5. την οµόφωνη, µεταξύ άλλων,
απόφαση της 11ης συνεδρίασης
Συµβουλίου ΑΕΝ/Ασπροπύργου
του ακαδηµαϊκού έτους 2017-2018
της 22-02-2018, περί επαναπρο-
κήρυξης πρόσληψης µέχρι δύο
(02) θέσεων Επιστηµονικών Συνε-
ργατών Ναυτικών Μαθηµάτων,
ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης
Ε.Ν., προκειµένου καλυφθούν οι
θέσεις της ειδικότητας, λόγω παρ-
αίτησης δύο (02) εκ των προσλαµ-
βανοµένων του υπ’ αριθ. 1 σχετι-
κού του παρόντος προοιµίου και
µίας (01) θέσης Εργαστηριακού
Συνεργάτη Ναυτικών Μαθηµάτων,
ειδικότητας Μηχανικού Α΄ ή Β΄
τάξης Ε.Ν. και ελλείψει αυτού
Εργαστηριακού Συνεργάτη
Γενικών και Τεχνικών Μαθηµάτων,
ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ναυ-
πηγού Μηχανολόγου, προκειµέ-
νου καλυφθεί η θέση της ειδικότ-
ητας, λόγω µη αποδοχής πρό

σληψης από τον ενδιαφερόµενο
του υπ’ αριθ. 4 σχετικού του παρ-
όντος προοιµίου,

επαναπροκηρύσσει την πρό-
σληψη Εκτάκτου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), µε
σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και
ωριαία αντιµισθία, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 14 του
Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, ανά ειδικότητα και
αριθµό, ως κατωτέρω.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
1.i.α Επιστηµονικοί Συνεργάτες
Ναυτικών Μαθηµάτων:

Μέχρι δύο (02) Πλοίαρχοι Α΄
τάξης Ε.Ν., για τα µαθήµατα Ναυ-
τιλία Ι – ΙΙ – III, Επιθεωρήσεις
Πλοίου, Ευστάθεια, Ευστάθεια –
Κοπώσεις, Επικοινωνία Πλοι-
άρχου – ∆ιοικητική Λογιστική,
Μεταφορά Φορτίων Ι-ΙΙ, Ναυτι-
λιακό ∆ίκαιο, ∆ιεθνής Ναυτιλιακή
Πολιτική – ∆ίκαιο Θάλασσας,
Ο.Ε.Π.(Οικονοµική Εκµετάλλευση
Πλοίου), Αξιωµατικός Ασφαλείας
Πλοίου (ISPS-SSO), Ναυτική
Τέχνη Ι – Φανοί και Σχήµατα, Ναυ-
τική Τέχνη ΙΙ, Ν.Η.Ο. (Ναυτικά
Ηλεκτρονικά Όργανα), ARPA-
Τήρηση Φυλακής, RADAR, Ασφά-
λεια Φυλακής - I.S.M, MARPOL –
∆ιαχείριση Έρµατος, Ναυτικές
Επικοινωνίες Ι και ΙΙ, Ελληνική
Ναυτιλιακή Ιστορία, B.R.M.
(Bridge Resource Management),
B.M.S. (Bridge Management
System), ECDIS, B.T.M (Bridge
Teamwork Management), Ηγεσία
και ∆ιοικητικές ∆εξιότητες, ∆ιαχείρ-
ιση Κρίσεων και Μαθήµατα
Ειδικών Σχολείων.

2.i.α Εργαστηριακοί Συνεργά-
τες Ναυτικών Μαθηµάτων:

Ένας (01) Μηχανικός Α’ ή Β΄
Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει αυτού
Εργαστηριακός Συνεργάτης
Γενικών και Τεχνικών Μαθηµάτων
Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ναυ-
πηγός Μηχανολόγος Μηχανικός,
για τα µαθήµατα Ασκήσεις Τεχνο-
υργείων Μηχανοστασίου, Τεχνο-
υργεία – Εργαστήρια Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV-V-
VI, Μηχανολογικό Σχέδιο Ι – ΙΙ,
Ναυπηγία Ι, Ναυτιλιακές Γνώσεις
Εφαρµογές, Εφ. Θερµοδυναµική
Ι-ΙΙ – Εφαρµογές, Μηχανική Ρευ-
στών II– Εφαρµογές, Συντήρηση
Πλοίων και ∆ιαχείριση Βλαβών –
Εφαρµογές, Βοηθητικά Μηχανή-
µατα Πλοίου ΙΙ-Μεταφορά Υγρών
Φορτίων- Εφαρµογές, Βοηθητικά
Μηχανήµατα Πλοίου ΙΙΙ-Συστήµα-
τα Εκφόρτωσης-Εφαρµογές και
Μαθήµατα Ειδικών Σχολείων.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίω-
µα να προβεί στην πρόσληψη
µέρους του αριθµού προσωπικού
που προκηρύσσεται, σε περίπτω-
ση µεταβολής των εκπαιδευτικών
αναγκών, εφόσον αυτή αιτιολο-
γείται στο πρακτικό του οικείου
Συµβουλίου ΑΕΝ, χωρίς αυτό να
εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση
από τους υποψηφίους.

Η προκαλούµενη  δαπάνη του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού που θα προσληφθεί θα
βαρύνει το Κεφάλαιο Ναυτικής
Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και είναι  επι-
λέξιµη για συγχρηµατοδότηση από
την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού προ-
γράµµατος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ ” του  ΕΣΠΑ 2014-2020.
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων
λήγει σε δέκα (10) ηµερολογια-
κές ηµέρες από την επόµενη της
τελευταίας δηµοσίευσης της Επα-
ναπροκήρυξης, στον Τύπο ή στην
ιστοσελίδα του Προγράµµατος
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου
(Αναζήτηση: Ανά είδος/ Πράξεις
Οργανωτικού και ∆ιοικητικού Περ-
ιεχοµένου/Προκήρυξη πλήρωσης
θέσεων), ήτοι την  09-03-2018,
ηµέρα Παρασκευή.

Οι αιτήσεις µε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά υποβάλλονται ή
αποστέλλονται µε «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ
– ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή  «EXPRESS»,
στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτι-
κού Ασπροπύργου ταχυδροµική
διεύθυνση Παραλία Ασπροπύρ-
γου, Ταχ. Κώδικας 19300 (Για το
εµπρόθεσµο της αίτησης λαµβάνε-
ται υπόψη είτε ο αριθµός πρω-
τοκόλλου που έλαβε, εάν υποβ-
λήθηκε στη Γραµµατεία της Ακαδ-
ηµίας, είτε η ηµεροµηνία της σφρ-
αγίδας του Ταχυδροµείου µε την
ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ –
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή  EXPRESS, εάν
εστάλη ταχυδροµικά). 

Εφιστάται η προσοχή των
υποψηφίων στην ορθή, σύµφωνα
µε τους όρους της παρούσας,
συµπλήρωση της αίτησης. Σε
περίπτωση που υποψήφιος διαπι-
στώσει οποιοδήποτε λάθος ή
παράλειψη ή επιθυµεί την τροπο-
ποίηση της αίτησής του, οφείλει να
υποβάλει νέα αίτηση, εντός της
οριζόµενης, µε την παρούσα,
προθεσµίας.

∆ικαιολογητικά που θα προσ-
κοµίζονται µετά τη λήξη προθε-
σµίας υποβολής δικαιολογ-
ητικών δεν γίνονται δεκτά. Στην
κατά το προηγούµενο εδάφιο
απαγόρευση αποδοχής εκπρ

όθεσµων πιστοποιητικών ή
δικαιολογητικών περιλαµβά-
νονται και αυτά που είναι
συµπληρωµατικά ή διευκρινι-
στικά εκείνων που έχουν κατα-
τεθεί εµπροθέσµως.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας πρόσληψης, τα υποβληθ-
έντα δικαιολογητικά θα παραµέ-
νουν στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Στους υποψηφίους που δεν προ-
σελήφθησαν,  τα δικαιολογητικά
επιστρέφονται µετά τη λήξη του
εκπαιδευτικού έτους κατόπιν σχε-
τικής αίτησης.
Γ. Περίληψη της επαναπροκήρ-
υξης αυτής δηµοσιεύεται σε δύο
ηµερήσιες  και αν δεν υπάρχουν,
σε εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµε-
ρίδες της έδρα της ΑΕΝ/Ασπρ-
οπύργου. Πλήρες αντίγραφο της
επαναπροκήρυξης αποστέλλεται
ηλεκτρονικά σε Π.Ν.Ο.,
Π.Ε.Μ.Ε.Ν., Π.Ε.Μ.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν.,
Υ.ΝΑ.Ν.Π./∆.∆.Υ-2ο και τοιχοκολ-
λάται στο Κατάστηµα της ΑΕΝ και
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του
∆ήµου όπου εδρεύει η ΑΕΝ.
Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
(Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρ-
ονική διεύθυνση  www.yen.gr. 

Πληροφορίες παρέχονται όλες
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από
την Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτι-
κού Ασπροπύργου, στα τηλέφωνα
2105575986 και 2105574171-3,
εσωτερικό 105. Αρµόδιοι οι Ανθυ-
πασπιστής Λ.Σ. ΡΟΖΗΣ Αντώνιος
και Αρχικελευστής Λ.Σ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Άννα.

Ο ∆ιοικητής α.α.
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ

Ευάγγελος



12-θριάσιο Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 

33--44//33  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ
∆ιήµερη διαµον ή στο Καρπεν ήσι στο

ΕΛΒΕΤΙΑ µε πρωιν ό, γεύµα Σαββάτου στην
ταβέρν α ΦΩΛΙΑ στο Καρπεν ήσι 

( συµπεριλαµβάν εται ) επίσκεψ η στην  Ιερά
Μ ον ή Παν αγιας Προυσιώτισσας

- ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 75€

1111//33  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΤΤΣΣΙΙΒΒΛΛΟΟΥΥ  --  ΖΖΑΑΡΡΟΟΥΥΧΧΛΛΑΑ
Μ ον οήµερη -  ώρα αν αχώρησης 8.00

τιµή 15€

1188//33  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  --  ΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΛΛΑΑΥΥΡΡΑΑ
--  ΜΜΕΕΓΓΑΑ  ΣΣΠΠΗΗΛΛΑΑΙΙΟΟ

Μ ον οήµερη,  επίσκεψ η στην  Αγία Λαυρα,
µετά Καλάβρυτα για καφέ, φαγητό στο

GRAND CHALLET 
(δεν  συµπεριλαµβάν εται ) και επίσκεψ η

στο Μ έγα Σπήλαιο
-  ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 15€

Νέος Αντιπρόεδρος του Περιφερ-
ειακού Συµβουλίου Αττικής εξελέγη
ο περιφερειακός σύµβουλος Ανατο-
λικής Αττικής, Γιάννης Σµέρος σε
ειδική συνεδρίαση την Πέµπτη. 

Η υποψηφιότητα του αποτέλεσε
την οµόφωνη πρόταση της παράταξης
«Αττική», η οποία υποστηρίχτηκε
από το σύνολο σχεδόν της Αντι-
πολίτευσης. 

Στην µυστική ψηφοφορία, που ακο-
λούθησε, από την ολοµέλεια του
Περιφερειακού Συµβουλίου και σε
σύνολο 83 παρόντων Περιφερει-
ακών Συµβούλων έλαβε 70 ψήφους
αποσπώντας ένα πολύ σηµαντικό
αποτέλεσµα –από τα υψηλότερα που
έχουν σηµειωθεί-, στο οποίο αθρ-
οίζονται µέλη του Περιφερειακού
Συµβουλίου από όλες τις παρατάξεις
(σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση δεν

συµµετείχε η παράταξη που πρόσ-
κειται στη Χρυσή Αυγή). Αναδείχτηκε
έτσι το νεότερο µέλος προεδρείου
του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττι-
κής. 

Ο Γιάνης Σµέρος στην πρώτη του
δήλωση µετά το αποτέλεσµα εξέφρα-
σε τις ευχαριστίες του προς τα µέλη
του Περιφερειακού Συµβουλίου,
που συµµετείχαν στη ψηφοφορία,
ιδιαίτερα δε εκείνους που τον στήρι-
ξαν, ενώ δήλωσε πως εκλαµβάνει
την εκλογή του «ως µία πολύ σηµαν-
τική ευθύνη προς τους συναδέλφους
και τις συναδέλφισσες» του. Παράλ-
ληλα, υπογράµµισε ότι θα συνεργα-
στεί µε την Περιφερειακή Αρχή, τις
παρατάξεις και τα µέλη του Περιφερ-
ειακού Συµβουλίου για την προώθη-
ση των σηµαντικών ζητηµάτων, που
απασχολούν τους ∆ήµους της Αττι-

κής «σε ένα πραγµατικά ζωντανό και
παραγωγικό Περιφερειακό
Συµβούλιο».  

Επίσης, σηµείωσε ότι το προεδρ-
είο του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής συµβολίζει «τη συναίνεση,
την εξασφάλιση του ισοτίµου διαλό-
γου για όλες τις πτέρυγες και της
απρόσκοπτης δηµοκρατικής διαδι-
κασίας». Απευθυνόµενος προς το
προεδρείο είπε: «Χαίροµαι που
από τη θέση αυτή θα συνεργαστώ µε
τον αξιότιµο και πολύπειρο Πρόεδρο
µας, Θεόδωρο Σχοινά, καθώς και τον
αγαπητό συνάδελφο γραµµατέα,

Γιώργο Βλάχο».  
Τέλος, ο Γιάννης Σµέρος ευχα-

ρίστησε τον επικεφαλής της παράταξ-
ης «Αττική» και πρ. Περιφερειάρχη,
Γιάννη Σγουρό, ο οποίος τον πρό-
τεινε για τη θέση αυτή και για τον
οποίο ανέφερε ότι «κάνει πράξη τη
θέση του για ανάδειξη στελεχών της
νέας γενιάς στην Αυτοδιοίκηση».  

(O Γιάννης Σµέρος γεννήθηκε το
1987 στην Παλλήνη Αττικής. Εργάζε-
ται στον ιδιωτικό τοµέα ως Χηµικός
Μηχανικός (ΜSc) του Ε.Μ.Π. και
είναι µέλος της Κεντρικής Αντιπρο-
σωπείας του Τ.Ε.Ε.)

ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΕΡΟΣ
Με 70 ψήφους σε σύνολο 83 παρόντων  Περιφερειακών Συµβούλων 

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

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
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« E.B.Ε.Π.: «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΓΑΝΤΩΝΕΤΑΙ 
ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο »

Ο Πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλης
Κορκίδης, τη ∆ευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, στην τελετή εγκαινίων της επέκτασης του
προβλήτα ΙΙΙ του Ο.Λ.Π. και του παρθενικού ελλιµενισµού του γιγαντιαίου πλοίου µεταφοράς
containers Μ/V “COSCO SHIPPING TAURUS” στο λιµάνι του Πειραιά, απηύθυνε τον
ακόλουθο χαιρετισµό:

«Κυρίες και κύριοι,  Σας ευχαριστώ θερµά για την τιµητική πρόσκληση να παρευρεθώ στην τελετή για τη νέα εποχή ελλιµενισµού
πλοίων χωρητικότητας 20.000 TEUs στο λιµάνι Πειραιά. Σε αυτό το πλαίσιο, ως Πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου Πειραιώς, που υποστηρίζει τα συµφέροντα χιλιάδων πειραϊκών επιχειρήσεων, µε εξαιρετικά σηµαντική εισαγωγική,
εξαγωγική, εφοδιαστική, ναυπηγοεπισκευαστική και ναυτιλιακή δραστηριότητα, θα ήθελα µε ιδιαίτερη χαρά να καλωσορίσω, τον
παρθενικό ελλιµενισµό του µεγαλύτερου κοντέινερ πλοίου χωρητικότητας 20.000 TEUs M.V. "COSCO SHIPPING TAURUS", στο
µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας µας.

Αναµφίβολα, πρόκειται για ένα επίτευγµα, το οποίο θα συµβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηµατικότητας και της
ελληνικής οικονοµίας, µε την αύξηση του εµπορίου και αποτελεί µέρος ενός ολοκληρωµένου «επιχειρησιακού σχεδίου» της Ο.Λ.Π.
Α.Ε. για την προώθηση της θέσης της Ελλάδας, ως λιµενικού σταθµού µεταξύ της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ασίας και της
Αφρικής και την ένταξή της στον διεθνή χάρτη των συνδυασµένων θαλάσσιων µεταφορών εµπορευµάτων, καθώς και την
παγκόσµια αγορά κρουαζιέρας. Κατ΄ επέκταση, είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός πως, µε την ολοκλήρωση του τµήµατος των
450 µ. κρηπιδώµατος, η χωρητικότητα της PCT αυξάνεται ραγδαία στο πλαίσιο διαχείρισης 4 «mega-carriers» πλοίων. Μάλιστα,
από το 2018, αναµένεται ότι, θα διεκπεραιωθούν συνολικά περισσότερα από 6 εκ. TEUs. Μόλις επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τότε
το λιµάνι του Πειραιά θα τοποθετηθεί στον κατάλογο των 30 µεγαλύτερων λιµανιών διακίνησης containers παγκοσµίως (38ο το
2017 και 93ο το 2010).

Πιστεύω ότι, µέχρι στιγµής, η επένδυση της COSCO στο λιµάνι του Πειραιά έχει δώσει υπεραξία στην ευρύτερη περιοχή,
αναζωπυρώνοντας ταυτόχρονα το επενδυτικό ενδιαφέρον εταιρειών ελληνικών και ξένων συµφερόντων, που στοχεύουν στη
δηµιουργία ξενοδοχειακών µονάδων, συνεδριακών κέντρων και εµπορικών χώρων στα cruise terminals, επωφελούµενες από την
αναβάθµιση της πόλης. Φυσικά, υποστηρίζουµε επί της αρχής το «Masterplan» της Ο.Λ.Π. Α.Ε., καθώς τα επόµενα τρία χρόνια,
ο Πειραιάς αναµένεται να αναπτυχθεί, τόσο επενδυτικά, όσο επιχειρηµατικά και χωροταξικά. Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να
αναφέρω ότι, έχουµε προτείνει, ως Ε.Β.Ε.Π. τη δηµιουργία µίας γέφυρας συνεργασίας, µε στόχο, τη ζεύξη του Σχεδίου Ανάπτυξης
Λιµένος (Σ.Α.Λ.) και της Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) του ∆ήµου Πειραιά, ώστε να λειτουργήσουν
συµπληρωµατικά και όχι ανταγωνιστικά. Στόχος όλων των επιχειρηµατικών φορέων της περιοχής, θα πρέπει να είναι, να
αποτελέσει το λιµάνι του Πειραιά κόµβο του παγκόσµιου συστήµατος µεταφορών και να σηµατοδοτήσει την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας.

Άλλωστε, η Ελλάδα, δεν είναι µία τυχαία επιλογή, αφού συγκεντρώνει τρεις σηµαντικούς πυλώνες, τη Nαυτιλία, το Εµπόριο και
την Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Επίσης, ο Πειραιάς δεν είναι µία τυχαία επιλογή, αφού αποτελεί επιτυχηµένο σηµείο συνάντησης για δύο παγκόσµιους παίκτες,
την Cosco, ως ένας από τους µεγαλύτερους µεταφορείς εµπορευµάτων δια θαλάσσης και την ελληνική ναυτιλία, µε τους Έλληνες
πλοιοκτήτες να είναι η πρώτη δύναµη του παγκόσµιου εµπορικού στόλου. 

Συνελήφθη 41χρονη για πορνογραφία
ανηλίκων µέσω διαδικτύου

Από τη ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος
σχηµατίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος
41χρονης αλλοδαπής, υπηκόου Κένυας, για πορνογρα-
φία ανηλίκων µέσω διαδικτύου.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε κατάλ-
ληλη αξιοποίηση στοιχείων του οργανισµού NCMEC
(National Center for Missing and Exploited Children), που
εδρεύει στις Η.Π.Α., σύµφωνα µε τα οποία εντοπίστηκαν
στην Eλληνική Eπικράτεια, χρήστες του διαδικτύου που
κατείχαν και είχαν πρόσφορα προς διαµοιρασµό αρχεία
υλικού πορνογραφίας ανηλίκων.

Τα στοιχεία τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτο-
δικών Αθηνών, η οποία εξέδωσε βούλευµα για την άρση
του απορρήτου των επικοινωνιών, ενώ από την άµεση
ψηφιακή - διαδικτυακή αστυνοµική έρευνα προέκυψε ότι
η 41χρονη ανέβασε σε συγκεκριµένο διαδικτυακό πρόγρ-
αµµα αρχείο βίντεο µε υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην οικία της, σε
περιοχή της Αττικής, ταυτοποιήθηκε η εµπλοκή της στην
υπό διερεύνηση υπόθεση και βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν κινητό τηλέφωνο, κάρτα SIM και κάρτα αποθήκευσης.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν
στη ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών για την περ-
αιτέρω εργαστηριακή τους εξέταση ενώ η δικογραφία που 

σχηµατίστηκε έχει υποβληθεί στην αρµόδια Εισαγγελική
Αρχή.

Υπενθυµίζεται ότι οι πολίτες µπορούν να επικοινωνούν,
ανώνυµα ή επώνυµα, µε την ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήµατος προκειµένου να παρέχουν πληροφο-
ρίες ή να καταγγέλλουν παράνοµες ή επίµεµπτες πράξεις
ή δραστηριότητες που τελούνται µέσω ∆ιαδικτύου, στα
ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188
Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr 

Μέσω της εφαρµογής (application) για έξυπνα τηλέφω-
να (smart phones): CYBERΚΙD

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

∆ΕΚΤΗ έκανε την παραίτηση
της Ρ. Αντωνοπούλου ο 
Πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας
∆εκτή έκανε ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας,
την “παραίτηση” της αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Ράνιας Αντωνοπούλου, όπως αυτή
αποτυπώθηκε στην ανακοίνωσή της.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του
Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού:
«Ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, έκανε
δεκτή την παραίτηση της αναπληρώτριας υπουρ-
γού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ρ. Αντωνοπούλου
και την ευχαριστεί για την τριετή σηµαντική προ-
σφορά της».

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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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 ΒΟΗΘΟΣ -
ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

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 νοσο-
κοµείο "ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφο-
ρίας ΧΑΤ9437. Το
αυτοκίνητο ανήκει σε καρκι-
νοπαθή ο οποίος βρισκό-
ταν στο νοσοκοµείο για τη
χηµειοθεραπεία του.  ∆εδο-
µένου ότι ζει στην επαρχία,
η απώλεια του αυτοκινήτου
του καθιστά τη µετακίνηση
του στην Αθήνα για τις θερ-
απείες του απελπιστικά
δύσκολη. Οποιαδήποτε
πληροφορία που θα βοηθ-
ήσει 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

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΗΗΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΙΙΛΛ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4455  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,
ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044

EE--mmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ                                                                                                      
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΗΗΣΣ
ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΣΣ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4455  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,
ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044

EE--mmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΥΥΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::

ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  3355  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::
ΠΠττυυχχιιοούύχχοοιι  ΑΑΕΕΙΙ//ΤΤΕΕΙΙ

ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΞΞέέννεεςς  ΓΓλλώώσσσσεεςς  ::  ΑΑγγγγλλιικκάά
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,
ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ
ΆΆννττρρεεςς  --  ΓΓυυννααίίκκεεςς
ΑΑρριιθθµµόόςς  ΥΥπποοψψηηφφίίωωνν::3300
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::  ΑΑππόόφφοοιιττοοιι
ΓΓυυµµνναασσίίοουυ--ΑΑππόόφφοοιιττοοιι  ΛΛυυκκεείίοουυ
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΠΠρρόόσσθθεετταα  ΠΠρροοσσόόνντταα::  ΓΓννώώσσηη  PPiicckkiinngg
&&  SSccaannnneerr
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ



16-θριάσιο Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 


