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Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: 
Νεκρός 53χρονος οδηγός µηχανής 
µετά από σύγκρουση µε φορτηγό
Σφοδρό τροχαίο µε έναν νεκρό συνέβη  στον Ασπρόπυργο, όπου φορτηγό συγκρούστηκε µε µηχανή.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε λίγα λεπτά µετά τις 07:00 το πρωί της Πέµπτης. Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, το
φορτηγό που οδηγούσε 42χρονος συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες µέχρι στιγµής συνθήκες µε
µοτοσυκλέτα που οδηγούσε 53χρονος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 53χρονος βρήκε τραγικό θάνατο. Για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήµα-
τος διενεργείται προανάκριση.

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������
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Ασπρόπυργος
Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π. 

Περικλέους 1,2105575600

Ελευσίνα 
Κώτσου - Σαρηµπεγιόγλου Κων σταν τίν α Γ.

Βεν ιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

Μάνδρα

Γκίν η Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον  Γρηγόρης Μικρογεύµατα, 2105550309

Άνω Λιόσια
ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Τσακάλωφ Αθαν ασίου 14 & Λεβέν τη, Έν αν τι ΙΚΑ,
2102484070

Αχαρν ές

Τσιροµάλη Αφροδίτη Ι. 
Θρακοµακεδόν ων  242, 2102435820

Χαιδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ. 

Παπαν δρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,
2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και αφρικανική σκόνη   

Η θερµοκρασία από 8 έως 17
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πούλιος, Σύλας, Σύλλας,
Σύλος, Σύλα, Σύλια, Σύλη

Μενίδι: Χειροπέδες σε
30χρονο που προέβαινε

σε άσεµνες πράξεις 
έξω από σχολείο

Ένας 30χρονος ηµεδαπός συνελήφθη στο Ν. Ηράκλειο
Αττικής, από αστυνοµικούς του Τ.Α. Αχαρνών κατηγορ-
ούµενος για πρόκληση σκανδάλου µε ακόλαστες πράξεις.

Συγκεκριµένα ο συλληφθείς κατηγορείται ότι βρισκόταν
εντός του αυτοκινήτου του, πλησίον Σχολικού Συγκροτή-
µατος στις Αχαρνές, και προέβη σε ασελγείς πράξεις.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πληµµελειο-
δικών Αθηνών.

ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆..ΣΣ..  ΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΡΡΙΙΤΤΗΗ  
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ΤΤην παραίτηση της από το αξίωµα του προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, υπέβαλε η ∆έσποινα Οικονό-
µου κι έτσι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται σε ειδική

συνεδρίαση προκειµένου να  κάνει δεκτό το αίτηµά της και απο-
φασίσει για την εκλογή νέου προέδρου.

Η ανακοίνωση 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 µε
τίτλο «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 64
παρ. 7 καθώς και των παρ. 1 & 2 του ιδίου άρθρου του Ν.
3852/10 καλείστε την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 και ώρα 20:30 στην
αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για να
συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή παραίτησης από το αξίωµα Προέδρου του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου.

2. Εκλογή Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.



Με τον ∆ιοικητή του 6ου Πυροσβεστικού Σταθ-
µού Θρακοµακεδόνων Πύραρχο Χρήστο Σπαθ-
ούλα, συναντήθηκε, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ.

Γιάννης Κασσαβός. 
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προετοιµασία των

υπηρεσιών για την Αντιπυρική Περίοδο που ξεκινά την
1η Απριλίου 2018 και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2018 και
επεκτάθηκε σε θέµατα συνεργασίας του 6ου Πυροσβε-
στικού Σταθµού Θρακοµακεδόνων µε τον ∆ήµο Αχα-

ρνών, στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Τοπικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αχαρνών,
αλλά και στο ενδεχόµενο συµµετοχής της Πολιτικής
Προστασίας του ∆ήµου Αχαρνών, σε ασκήσεις ετοιµότ-
ητας του Πυροσβεστικού Σώµατος στην περιοχή της
Αττικής. 

Με αφορµή τη συνάντησή του µε τον ∆ιοικητή του 6ου
Πυροσβεστικού Σταθµού Θρακοµακεδόνων Πύραρχο
Χρήστο Σπαθούλα, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-

σαβός δήλωσε: "Η επιχειρησιακές αρµοδιότητες του 6ου
Πυροσβεστικού Σταθµού Θρακοµακεδόνων περιλαµβά-
νουν όλον τον ∆ήµο Αχαρνών και τον ορεινό όγκο της
Πάρνηθας, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβε-
στών που υπηρετούν στη συγκεκριµένη δοµή, ιδιαίτερα
σηµαντικό και επουσιώδες. Τα τελευταία χρόνια καταφ-
έραµε και δηµιουργήσουµε µια αξιόµαχη Πολιτική Προ-
στασία στον ∆ήµο Αχαρνών, επανδρώνοντας την µε ειδι-
κευµένο προσωπικό και εξοπλίζοντας την µε, εργαλεία,
µηχανήµατα, οχήµατα και µέσα ατοµικής προστασίας,
αυξάνοντας έτσι την επιχειρησιακή της ετοιµότητα. Η
Πολιτική Προστασία του ∆ήµου Αχαρνών έχει να επι-
δείξει σηµαντικά επιτεύγµατα και έχει ανταποκριθεί µε
αποτελεσµατικό τρόπο σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών
φαινοµένων, όπως χιόνια, παγετώνες και φωτιές. Σε
αυτή την προσπάθεια συµβάλλει και η καλή µας συνερ-
γασία µε τις υπηρεσίες της Πολιτείας που έχουν τον
συντονισµό των επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας".
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Μέσω της νέας δοµής του Κοινωνικού Φαρµακείου, που λειτουργεί καθηµερινά
στο χώρο του ΚΑΠΗ Μάνδρας από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευµα. 

Μια ν έα Κοιν ων ική
∆οµή, το Κοιν ων ικό Φαρ-
µακείο, λειτουργεί στο ∆ήµο
Μάν δρας- Ειδυλλίας και
παράγει σηµαν τικό έργο,
µε φαρµακευτική κάλυψη
των  αν αγκών , όχ ι µόν ο
των  πληγέν των  από την
πληµµύρα αλλά και των
ατόµων  ευάλωτων  κοιν ω-
ν ικών  οµάδων . 

Η δοµή ξεκίν ησε ν α λει-
τουργεί στο ∆ήµο Μάν δρας
– Ειδυλλίας παρά τις πρό-
σφατες αν τίξοες συν θήκες
που δηµιουργήθηκαν  µετά
την  πληµµύρα. 

Το Κοιν ων ικό Φαρµακείο
του ∆ήµου Μάν δρας – Ειδ-
υλλίας ξεκίν ησε τη λειτο-
υργία του από την  πρώτη
στιγµή µετά τη θεοµην ία της
15ης Νοεµβρίου 2017, εν ώ
από τις αρχ ές ∆εκεµβρίου
2017 λειτουργεί στο πλαίσιο
χ ρηµατοδοτούµεν ου προ-
γράµµατος. 

Με τη ν έα αυτή κοιν ων ι-
κή δοµή εν ισχ ύεται και διε-
υρύν εται η προσπάθεια
κοιν ων ικής προσφοράς του
∆ήµου στην  καθηµεριν ή
µάχ η που δίν ει για ν α
στηριχ θούν  στην  πράξη
συµπολίτες που βρίσκον ται
σε αν άγκη.

Το Κοιν ων ικό Φαρµακείο
του ∆ήµου Μάν δρας – Ειδ-
υλλίας στελεχ ωµέν ο από εξειδικευµέν ο προσωπικό λειτουργεί καθηµεριν ά στο χ ώρο του ΚΑΠΗ Μάν δρας από τις
9 το πρωί έως τις 5 το απόγευµα. 

ΤΡΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
Γκαζάκια στην Τροχαία 
∆υτικής Αττικής 
Επεισόδια µε µολότοφ στα Εξάρχεια,
επίθεση και σε λεωφορείο

Εµπρηστικό µηχανισµό τοποθέτησαν άγνωστοι
στην τροχαία ∆υτικής Αττικής, στο Περιστέρι.Στον
χώρο στάθµευσης, πίσω από το κτίριο της

τροχαίας, είχαν τοποθετηθεί γκαζάκια, που προκάλεσαν
υλικές ζηµιές σε τρία υπηρεσιακά οχήµατα.
Στο µεταξύ, για ένα ακόµη βράδυ σηµειώθηκαν επεισό-

δια στα Εξάρχεια. Για τρεις ώρες, από τις 2 έως τις 5 τα
ξηµερώµατα της Κυριακής, οµάδες έκαναν επιθέσεις στη
διµοιρία των ΜΑΤ στη συµβολή των οδών Πατησίων και
Τοσίτσα. ∆ύο αστυνοµικοί τραυµατίστηκαν ελαφρά από
τις επιθέσεις. Η αστυνοµία προχώρησε στη σύλληψη
ενός 36χρονου, ο οποίος φέρεται να πρωτοστατούσε
στα επεισόδια.

Επίθεση και σε λεωφορείο

Νωρίτερα, περίπου στις 11 το βράδυ του Σαββάτου,
άγνωστοι επιτέθηκαν λεωφορείο που έκανε δροµολόγιο,
στη συµβολή των οδών Σόλωνος και Τρικούπη.
Οι δράστες πέταξαν µπογιές στο όχηµα και έσπασαν

τζάµια. Από την επίθεση τραυµατίστηκε στο χέρι ο
οδηγός.

Συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών µε τον ∆ιοικητή 
του 6ου Πυροσβεστικού Σταθµού 

για την προετοιµασία της αντιπυρικής περιόδου 
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ΚΕ∆Ε: Ενηµερώνει 
για την εξόφληση 

υποχρεώσεων ∆ήµων
από δικαστικές αποφάσεις

Η ΚΕ∆Ε ενηµερώνει για την απόφαση του υπ. Εσωτερικών
Πάνου Σκουρλέτη που περιγράφει τη διαδικασία επιχορήγ-

ησης των ∆ήµων για την εξόφληση υποχρεώσεων που απο-
ρρέουν από διαταγές πληρωµής και δικαστικές αποφάσεις
που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 22η Φεβρουαρίου
2018 και αφορούν σε αξιώσεις από προµήθειες αγαθών ή
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων καθώς και για την

εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει η
διαδικασία λήψης αναγκαστικών µέτρων από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ.

Τ
ο Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) του Υπουργείου Εσω-
τερικών, στο πλαίσιο της ανάπτυξης δράσεων µε στόχο την πρόληψη
και καταπολέµηση του σεξισµού και των διακρίσεων σε θέµατα ταυτότ-

ητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισµού, διοργανώνει τέσσερα (4) Επι-
µορφωτικά Σεµινάρια για γυναίκες και άνδρες δηµοσιογράφους και επαγγε-
λµατίες από τον χώρο των ΜΜΕ. 

Τα τέσσερα (4) Σεµινάρια θα έχουν το ίδιο εκπαιδευτικό περιεχόµενο, είναι
διάρκειας εννέα (9) διδακτικών ωρών το καθένα και η συµµετοχή σε αυτά είναι
∆ΩΡΕΑΝ. 

Θα πραγµατοποιηθούν στo Μέγαρο της ΕΣΗΕΑ (Ακαδηµίας -20- 3ος όροφ-
ος) στις εξής ηµεροµηνίες: Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, Παρασκευή 27
Απριλίου 2018, Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 και Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.  

Κάθε ενδιαφερόµενος/η µπορεί να συµµετάσχει σε ένα (1) Σεµινάριο.
Για δηλώσεις συµµετοχής είναι απαραίτητη η υποβολή ηλεκτρονικής

αίτησης (δείτε εδώ: https://goo.gl/8Y3KEX ) ή/και στην ιστοσελίδα του
ΚΕΘΙ(www.kethi.gr)

Οι ενδιαφερόµενες/νοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επικοι-
νωνούν µε την Υπεύθυνη ∆ικτύωσης και Επικοινωνίας, κα Ελένη Κατωπόδη
(τηλ. 210-3898046, e-mail: elenikatopodi@kethi.gr, ώρες και ηµέρες επι-
κοινωνίας: ∆ευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη, 12:00-16:00).

ΣΣυυννεελλήήφφθθηη  γγιιαα  εεµµππόόρριιοο  κκρροοττίίδδωωνν  
– Πούλησε 32.500 βεγγαλικά µέσω διαδικτύου

Κ
ατασχέθηκαν 32.500 κροτίδες στο Ρέθυµνο και σχηµατίστηκε δικο-
γραφία σε βάρος, 26χρονου Έλληνα για παραβάσεις που αφορούν
σε βεγγαλικά πυροτεχνήµατα.

Μετά από στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της αστυνοµίας στο Ρέθυµνο
για το συγκεκριµένο άνδρα ότι κατέχει και εµπορεύεται κροτίδες µέσω δια-
δικτύου, οργανώθηκε αστυνοµική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας,
αστυνοµικός προσποιούµενος τον πελάτη, κατόπιν επικοινωνίας µαζί του,
συµφώνησαν να του αποστείλει τµηµατικά, µέσω µεταφορικής εταιρίας,
ποσότητα κροτίδων έναντι χρηµατικού ποσού.

Προχθές παρελήφθησαν τα δέµατα από την µεταφορική εταιρία, τα οποία
όπως διαπιστώθηκε περιείχαν συνολικά 32.500 κροτίδες, οι οποίες και
κατασχέθηκαν. 'Αµεσα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 26χρονος από αστυνο-
µικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής στην Αθήνα.

Έρχονται ηλεκτρικές συγκοινωνίες: Έρχονται ηλεκτρικές συγκοινωνίες: 
Η ∆ΕΗ θα παρέχει λεωφορεία στους ∆ήµους
Ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία θα κινούνται µε ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές, µαζί µε τους σταθ-

µούς φόρτισης και υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής, ανακύκλωσης των µπαταριών κ.λπ., θα παρέχει
η ∆ΕΗ στους δήµους, στο πλαίσιο της νέας επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας για διείσδυση στον τοµέα
της ηλεκτροκίνησης.

Ήδη η ∆ΕΗ, σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ έχει υπογράψει, από τον περασµένο Νοέµβριο, µνηµόνιο
συνεργασίας µε την πολωνική εταιρεία Solaris Bus & Coach, η οποία διαθέτει τεχνογνωσία στον τοµέα
(στην φωτογραφία ένα από τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία της εταιρείας).

Οι πρώτες κινήσεις αφορούν τη δηµοτική συγκοινωνία και θα περιλαµβάνουν συνολική λύση για την
ηλεκτροκίνηση: από την προµήθεια των οχηµάτων και της ενέργειας µέχρι τους σταθµούς ανεφοδια-
σµού και την επισκευή βλαβών. Προβλέπεται επίσης ότι η ενέργεια η οποία θα καταναλώνεται για τις
αστικές µεταφορές των δήµων θα συνοδεύεται από πράσινα πιστοποιητικά.

Σε πρώτη φάση θα επιλεγεί ένας δήµος για πιλοτική εφαρµογή και στόχος στη συνέχεια είναι να
επεκταθεί το σύστηµα σε περισσότερους δήµους.

Επιµορφωτικά σεµινάρια στην Αθήνα για δηµοσιογράφους
και επαγγελµατίες από τον χώρο των ΜΜΕ
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Σ
υν εδριάζει την  τρίτη 27 /3/18 η
οικον οµική επιτροπή του ∆ήµου
Ελευσίν ας κάν ει συν εδρίαση µε

κύριο θέµα κατάρτιση των  όρων  της δια-
κήρυξης του αν οικτού διαγων ισµού «
Εν αλλακτική διαχ είριση αποβλήτων
εκσκαφών  κατασκευών  & κατεδα-
φίσεων .

Συγκρεκριµέν α τα θέµατα της  ηµερή-
σιας διάταξης ειν αι :

1. Eγκριση τεχ ν ικών  προδιαγραφών
και κατάρτιση των  όρων  της διακήρυξης
του

αν οικτού διαγων ισµού « Εν αλλακτική
διαχ είριση αποβλήτων  εκσκαφών
κατασκευών  & κατεδαφίσεων
(Α.Ε.Κ.Κ.), προϋπολογισµού δαπάν ης
124.400,00 € (συµπεριλαµβαν οµέν ου
ΦΠΑ).

2. Έγκριση ή µη του υπ.αριθµ. 2/14-3-
18 πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεν έργει-
ας & Αξιολόγησης ∆ιαγων ισµών
∆ηµοσίων  Συµβάσεων  Προµηθειών  για
την  αξιολόγηση τεχ ν ικών  προσφορών
του αν οικτού διαγων ισµού άν ω των
ορίων  για την  « Προµήθεια καυσίµων  για
την  κίν ηση των  οχ ηµάτων  της υπηρ-
εσίας, προµήθεια λιπαν τικών  για τα οχ ή-
µατα της υπηρεσίας 2017-2018 , προ-

µήθεια πετρελαίου θέρµαν σης για τα
δηµοτικά κτίρια 2017-2018, προµήθεια
πετρελαίου θέρµαν σης των  ΝΠ∆∆
ΠΑΚΠΠΑ, ΕΣΕΠΕ∆Ε & ΕΣΕ∆Ε∆Ε».

3. Εγκριση ή µη του υπ.αριθµ. 2/2018
πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγων ισµού
∆ηµοσίων  Συµβάσεων  Εργων  και
Μελετών  που αφορά τον  αν οικτό µειο-
δοτικό ηλεκτρον ικό διαγων ισµό για την
αν άδειξη ( προσωριν ού αν αδόχ ου) του
έργου: « Αν ακατασκευή οδών  στις ∆.Ε.
Ελευσίν ας και Μαγούλας».

4. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµή-
µατος Περιβάλλον τος, Αν ακύκλωσης &
Πολιτικής Προστασίας για την  υποβολή
αιτήµατος προς την  Προϊσταµέν η της
Οικον οµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας
για την  έκδοση πράξη αν άληψης
υποχ ρέωσης για την  πραγµατοποίηση
πολυετούς δαπάν ης για την  εν αλλακτική
διαχ είριση αποβλήτων  εκσκαφών ,
κατασκευών  και κατεδαφίσεων  ΑΕΚΚ
καθώς και την  έγκριση δαπάν ης και διά-
θεσης πίστωσης ποσού 124.400,00 € (
το ποσό των  74.400,00 € θα διατεθεί το
έτος 2018 και το ποσό των  50.000,00 €
θα διατεθεί το έτος 2019).

5. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµή-
µατος ∆/ν σης Οικον οµικών  Υπηρεσιών
για την  υποβολή αιτήµατος προς την

Προϊσταµέν η της Οικον οµι-
κής Υπηρεσίας του ∆ήµου
µας για την  έκδοση πράξη
αν άληψης υποχ ρέωσης για
την  πραγµατοποίηση δαπάν ης για την
χ ρηµατοδότηση της ΚΕ∆Ε για την  υλο-
ποίηση του Επιχ ειρησιακού Προγράµµα-
τος για τον  µήν α Ιαν ουάριο 2018 καθώς
και την  έγκριση δαπάν ης και διάθεσης
πίστωσης ποσού 59.746,38 €.

6. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµή-
µατος ∆/ν σης Οικον οµικών  Υπηρεσιών
για την  υποβολή αιτήµατος προς την
Προϊσταµέν η της Οικον οµικής Υπηρ-
εσίας του ∆ήµου µας για την  έκδοση
πράξη αν άληψης υποχ ρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάν ης για επιστρο-
φή χ ρηµάτων  αχ ρεωστήτως εισπραχ θ-
έν των  βάσει της υπ.αριθµ. 36/18 πράξ-
ης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

7. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
Νοµικής Υπηρεσίας για τον  διορισµό
πληρεξούσιου ∆ικηγόρου για την  εκπρ-
οσώπηση του ∆ήµου εν ώπιον  του ∆ιοικ-
ητικού Πρωτοδικείου Αθην ών  κατά την
συζήτηση της οριστικής απόφασης ΑΝΚ
5508/15-10-2013 αν ακοπή ΚΕ∆Ε που
κατέθεσε η ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΕΡΜΑΛΗ κατά
του ∆ήµου Ελευσίν ας, την  υποβολή
αιτήµατος προς την  Προϊσταµέν η της

Οικον οµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας
για την  έκδοση πράξη αν άληψης
υποχ ρέωσης για την  πραγµατοποίηση
δαπάν ης για την  αµοιβή ν οµικού
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ καθώς και
την  έγκριση δαπάν ης και διάθεση
πίστωσης ποσού 1.116,00 €.

8. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
Νοµικής Υπηρεσίας για τον  διορισµό
πληρεξούσιου ∆ικηγόρου για την  εκπρ-
οσώπηση του ∆ήµου εν ώπιον  του
Μον οµελούς Πρωτοδικείου Αθην ών
στην  συζήτηση έφεσης κατά της µε
αριθµ. 4/2018 απόφασης του Ειρην οδι-
κείου Ελευσίν ας που αφορά την  υπόθε-
ση ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, την
υποβολή αιτήµατος προς την  Προϊστα-
µέν η της Οικον οµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας για την  έκδοση πράξη αν άλ-
ηψης υποχ ρέωσης για την  πραγµατο-
ποίηση δαπάν ης για την  αµοιβή ν οµικού
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΗΝΑ καθώς και την
έγκριση δαπάν ης και διάθεση πίστωσης
ποσού 744,00 €.

9. Απόδοση υπολόγου για δαπάν η
επιµόρφωσης προσωπικού & απαλλαγή
αυτής.

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΗΗ  ΕΕννααλλλλαακκττιικκήή  δδιιααχχεείίρριισσηη  ααπποοββλλήήττωωνν  
εεκκσσκκααφφώώνν  &&  κκααττεεδδααφφίίσσεεωωνν

Πραγµατοποιήθηκε συγκέντρωση την Τρίτη 20/03/2018 στην πλατεία Ηρώων Ελευσίνας µε κεντρικά θέµατα:-
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας σε όλους τους χώρους εργασίας,  Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας µε 751ευρώ κατώτερο µισθό για όλους, - απαγόρευση των πλειστηριασµών

Χαιρετισµό έκανε ο Αγριγιάννης Κώστας, αντιπρόεδρος του ∆Σ του σωµατείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εµποροϋ-
παλλήλων ∆υτικής Αττικής.
Την κεντρική οµιλία έκανε ο Τουτουζάκης Νίκος, πρόεδρος του ∆Σ του παραρτήµατος Ελευσίνας του Συνδικάτου

Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιοµηχανίας Ελλάδος. Τα συνθήµατα ήταν :
Αγωνιζόµαστε για:
Να καταργηθεί µε νόµο το αίσχος των άθλιων µισθών πείνας, των 586 και 511 ευρώ.
Μόνιµη σταθερή εργασία για όλους, Να καταργηθούν τώρα τα εργολαβικά γραφεία εργασίας.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης και επαναφορά µε νόµο στα 751 ευρώ για όσους αµείβονται µε

το βασικό µισθό, ως ελάχιστη βάση για αυξήσεις στους κατώτατους µισθούς. Κατώτερο µεροκάµατο στα 33,57 ευρώ.
Επαναφορά των κλαδικών συµβάσεων. Νοµοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης Αργίας.
Απαγόρευση πλειστηριασµών για την εργατική - λαϊκή οικογένεια.
Άµεση αποζηµίωση στο 100% περιουσιών που καταστράφηκαν από τις φονικές πληµµύρες σε Μάνδρα και Νέα Πέρ-

αµο. Άµεσα να ξεκινήσουν τα αντιπληµµυρικά έργα µε ευθύνη του κράτους.
Καλούµε κάθε τίµιο εργαζόµενο του κλάδου µας που θέλει να αγωνιστεί για το δίκιο του, να έρθει σε επαφή µε το

σωµατείο µας, να οργανωθεί  στο σωµατείο µας , κανείς δεν µπορεί να λύσει τα προβλήµατα του µόνος του. Να εµπι-
στευτεί τα ταξικά σωµατεία της δύναµης του ΠΑΜΕ.
Πρέπει να ηττηθεί το κλίµα ότι τίποτα δεν αλλάζει µε τους αγώνες. Και να µην ξεχνάµε πως όλα τα δικαιώµατα κατακ-

τήθηκαν µε θυσίες, αγώνα, ακόµα και αίµα των εργαζοµένων.
ΑΑκκοολλοούύθθηησσεε  πποορρεείίαα  σσττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς  ττηηςς  ππόόλληηςς  κκααιι  µµοοίίρραασσµµαα  υυλλιικκοούύ..

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 
Παραλαβή νέων 
πλαστικών  κάδων
απορριµµάτων

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
ενηµερώνει του δηµότες ότι, στο πλαίσιο της προ-
σπάθειας του ∆ήµου Ασπροπύργου για υψηλού επι-
πέδου υπηρεσίες Καθαριότητας στην πόλη του
Ασπρόπυργου και σε όλη την έκταση του ∆ήµου, η
∆ηµοτική Αρχή προέβη στην ετήσια προµήθεια πλα-
στικών κάδων απορριµµάτων, οι οποίοι θα διατεθ-
ούν σε διάφορες περιοχές της πόλης.

ΠΠρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ττηηνν  ΤΤρρίίττηη  2200//33
σσττηηνν  ππλλααττεείίαα  ΗΗρρώώωωνν  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  µµεε  κκεεννττρριικκόό  θθέέµµαα::

- Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας σε όλους τους χώρους εργασίας

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ
WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        
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ΜΜεε  ττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  --  ααφφιιέέρρωωµµαα  
σσττοονν  ΘΘεεόόδδωωρροο  ΚΚοολλοοκκοοττρρώώννηη
ΞΞεεκκίίννηησσαανν  οοιι  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  γγιιαα  ττοονν  ΕΕοορρτταασσµµόό  ττηηςς  ΕΕθθννιικκήήςς  
ΕΕππεεττεείίοουυ  2255ηηςς  ΜΜααρρττίίοουυ  11882211  σσττοονν  δδήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν  

ΜΜε την εκδήλωση της Παρασκευής 23 Μαρτίου ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τον Εορτα-
σµό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821 στον δήµο Αχαρνων , οι οποίες κορ-
υφώθηκαν την Κυριακή µε τη Μαθητική Παρέλαση και την Παρέλαση φορέων και

συλλόγων του ∆ήµου Αχαρνών. 
Η εκδήλωση ήταν αφιερωµένη στην πλέον εµβληµατική προσωπικότητα της Ελληνικής Επανά-

στασης: τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Σε έναν άνθρωπο που όλοι οι Έλληνες του χρωστάµε
πολλά. Όπως τόνισε ο δήµαρχος,Γ. Κασσαβός:   Ο βίος αυτού του Μεγάλου Έλληνα αποτελεί
ένα, διαρκές, διαχρονικό και ανεξίτηλο πρότυπο για όλους εµάς και αναδεικνύει περίτρανα τα όσα

µπορούν να καταφέρουν οι Έλληνες µονιασµένοι για έναν κοινό σκοπό. 
Θερµές ευχαριστίες για τους συντελεστές της εκδήλωσης: τον κ. Λαµπρινό Πλατυπόδη, τα παιδιά µας από το ∆ηµοτικό Ωδείο

µε τους δασκάλους τους και τον Σύλλογο Πελοποννησίων Αχαρνών. Όλοι τους, σε κάθε κάλεσµα του ∆ήµου, δηλώνουν παρόν
και µε τις γνώσεις τους, τις προσπάθειες τους και το µεράκι τους συµβάλλουν στην Πολιτιστική ανάταση του ∆ήµου Αχαρνών. 

Χρόνια Πολλά σε όλους τους Έλληνες!
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Σ
εµινάριο οικιακής κοµποστο-
ποίησης διοργανώνει ο ∆ήµος
Ελευσίνας την Πέµπτη 29/3/2018

και ώρα 17:00 στην αίθουσα δηµοτικού
συµβουλίου (Χατζηδάκη 41 & ∆ήµητρ-
ος, 1ος όροφος), προκειµένου να δοθ-
ούν οδηγίες για τη σωστή χρήση των
κάδων και να γίνει ανταλλαγή απόψεων. 

Υπενθυµίζεται  ότι  συνεχίζεται  η
∆ΩΡΕΑΝ διανοµή κάδων οικιακής κοµ-
ποστοποίησης, µέχρις εξαντλήσεως των
αποθεµάτων (παραλαβή από τα συνερ-
γεία του δήµου, τηλ. 2105544934).

Συναυλία Εγχόρδων, από την Ορχήστρα 
του ∆ηµοτικού Ωδείου Ασπροπύργου 

Ο
Πρόεδρος του Πνε-
υµατικού Κέντρου,
κ. Μελέτιος Μπουρ-

αντάς και τα µέλη του ∆ιοικ-
ητικού Συµβουλίου του,
προσκαλούν όλους τους
Ασπροπύργιους σε Συναυλία,
µε έργα Μπαρόκ, που θα
πραγµατοποιηθεί την Τρίτη,
27 Μαρτίου 2018 στις 7:30
µ.µ., στο Πνευµατικό Κέντρο,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
«∆ηµήτριος Καλλιέρης», από
την Ορχήστρα Εγχόρδων του
∆ηµοτικού Ωδείου του Πνε-
υµατικού Κέντρου, υπό τη
Μουσική ∆ιεύθυνση του
Καθηγητή κ. Μιχάλη Κουµάτη.

Η ∆Η.Κ.Ε.Α. πάει θέατρο 
Η ∆Η.Κ.Ε.Α. διοργανώνει επίσκεψη στον

Κέντρο Πολιτισµού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ για
την παρακολούθηση της καλύτερης παράστα-
ση της σεζόν, «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ»,το
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3/2018 και ώρα 14:30.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ: 8,5 € (µε την µετα-
φορά)

Καλούµε όλα τα παιδιά που επιθυµούν να
παραβρεθούν στην παράσταση να απευθυνθ-
ούν στη Γραµµατεία του ∆ηµοτικού Ωδείου
(Τηλ.: 210 2478505/507) και στη Γραµµατεία

των Καλλιτεχνικών Τµηµάτων (Τηλ.: 210 2404730) για να δηλώσουν έγκαιρα συµµετοχή.

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Το εκπληκτικό παιδικό βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη µεταφέρεται στην παιδική σκηνή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΚΟΣΜΟΥ σε θεατρική διασκευή από τη Νανά Νικολάου και µε πρωταγωνιστικές τους Μέµο Μπεγνή, Π.
Αγγελίδου και Κ. Γιαννακόπουλος. Μια υπερπαραγωγή µε πολλή δράση, παραµυθένια σκηνικά και
κοστούµια, σπαθογραφίες, πρωτότυπη µουσική, video art εφαρµογές και ένα θίασο ταλαντούχων ηθο-
ποιών, αναδεικνύοντας όλα τα πρόσωπα, τα περιστατικά, τους µύθους και τους θρύλους που σχετίζονται
µε το πρόσωπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Ο Μέµος Μπεγνής ενσαρκώνει τον Μακεδόνα βασιλιά σε ένα υπερθέαµα γεµάτο χρώµατα, φως και
συναρπαστική πλοκή, το οποίο απευθύνεται σε όλη την οικογένεια, αλλά και σε θεατές όλων των ηλικιών.
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Με επισηµότητα ο εορτασµός της
Εθνικής Επετείου στα Άνω Λιόσια

Με επισηµότητα τιµήθηκε η επέτειος της 25ης Μαρτίου
1821 στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων, έδρα του καλ-
λικρατικού ∆ήµου Φυλής. Ο εορτασµός άρχισε, σύµφωνα
µε το πρόγραµµα, µε κωδωνοκρουσία και ακολούθησε η
∆οξολογία τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Εν συνεχεία οι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρα-
τιωτικών αρχών και των µαζικών φορέων µετέβησαν στο
Μνηµείο των Πεσόντων που βρίσκεται στην πλατεία
Ηρώων.

Ακολούθησε επιµνηµόσυνη δέηση και η εκφώνηση του
πανηγυρικού της ηµέρας από το ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο
Παππού.

Το πρώτο µέρος του εορτασµού ολοκληρώθηκε µε
κατάθεση στεφάνων στο Μνηµείο των Πεσόντων, τήρηση
ενός λεπτού σιγής στη µνήµη τους και ανάκρουση του
Εθνικού Ύµνου από τη Φιλαρµονική του ∆ήµου Φυλής.  

Άψογη η εµφάνιση σχολείων και συλλόγων στην
παρέλαση των Άνω Λιοσίων

Με την παρέλαση ενώπιον των πολιτικών, στρατιω-
τικών και αστυνοµικών αρχών κορυφώθηκε ο εορτασµός
της εθνικής επετείου στα Άνω Λιόσια. 

Την παρέλαση άνοιξε η Φιλαρµονική του ∆ήµου Φυλής
και ακολούθησαν το λάβαρο της Απελευθέρωσης της
Αθήνας και η σηµαία του ∆ήµου. 

Εν συνεχεία παρέλασαν και καταχειροκροτήθηκαν από
τους επισήµους και από τον κόσµο οι Παιδικοί Σταθµοί,
τα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, τα τµήµατα του Πολιτιστικού και Αθλητικού
Οργανισµού (ΠΑΡΝΗΘΑ) και οι πολιτιστικοί και αθλητικοί
σύλλογοι των Άνω Λιοσίων.

Μετά το τέλος της παρέλασης ο ∆ήµαρχος Χρήστος
Παππούς ευχαρίστησε τη Φιλαρµονική και τις υπηρεσίες
του ∆ήµου για τη συµβολή τους στην διοργάνωση της
Εθνικής Επετείου. Επίσης συνεχάρη τους ∆ιευθυντές των
σχολείων του ∆ήµου και τους εκπροσώπους των συλλό-
γων για την άψογη εµφάνιση των τµηµάτων στην παρέ-
λαση. «Εύχοµαι και του χρόνου να είµαστε καλά για να
τιµήσουµε της εθνική µας επέτειο», κατέληξε ο ∆ήµαρχος
Φυλής.   

Μαθήµατα εθελοντισµού και συλλογικότητας 
από τον Α.Ο Χαϊδαρίου

Το τµήµα Παµπαίδων των ακαδηµιών του Α.Ο Χαϊδα-
ρίου, πήρε την πρωτοβουλία για τον καθαρισµό του
γηπέδου Αττικόν από µπουκάλια και λοιπά σκου-

πίδια, τόσο στο ίδιο το γήπεδο όσο και στον περίγυρό του.
∆ιότι, δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες της υπηρεσίας καθα-
ριότητας, υπάρχουν ασυνείδητοι οι οποίοι πετούν διάφορα
σκουπίδια δίχως να σέβονται το περιβάλλον.

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου συγχαίρει τη διοίκηση και τους προ-
πονητές για αυτή την πρωτοβουλία που δείχνει ότι ο αθλητι-
σµός δε γυµνάζει µόνο το σώµα αλλά µπορεί µέσα από τέτοι-
ες δραστηριότητες να προάγει και το νου.

Η διαπαιδαγώγηση των νεαρών προσωπικοτήτων µε τις
αξίες του εθελοντισµού και της συλλογικής δράσης είναι µαθ-
ήµατα ανεκτίµητης αξίας. 

Η ιστορική οµάδα της πόλης µας, ο Α.Ο Χαϊδαρίου, συνεχίζει να δίνει το παράδειγµα στην ανάπτυξη
ποδοσφαιρικών προσωπικοτήτων.

Συγκεκριµένα, ο ∆ιευθυντής Οργάνωσης της Ακαδηµίας αλλά και προπονητής του συγκεκριµένου τµή-
µατος, Τζαναβάρας Σταύρος, αντί για προπόνηση, θέλησε να διδάξει στους νεαρούς αθλητές, το µάθηµα
του εθελοντισµού, ξεκινώντας µε τον καθαρισµού του γηπέδου και του περίγυρου αυτού, από πλαστικά
και γυάλινα µπουκάλια, χαρτιά κτλ σε ειδικές σακούλες και τα εναπόθεσαν στους ειδικούς κάδους
ανακύκλωσης. 

Η δράση του εθελοντισµού και καθαριότητας δηµοσίων χώρων, τόνισαν, ότι θα συνεχιστεί και από τα
υπόλοιπα τµήµατα των Ακαδηµιών, µε σεβασµό στους αθλητές και στους πολίτες της πόλης µας. 

Συγχαρητήρια ακόµα µια φορά για αυτή την πρωτοβουλία, ο ∆ήµος θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό
σας σε τέτοιες ενέργειες, καλή συνέχεια στις αγωνιστικές σας υποχρεώσεις και Πάντα Επιτυχίες!
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T
α Τοπικά Συµβούλια των ∆ηµοτικών
Κοινοτήτων  Μεγάρων  και Νέας
Περάµου                              σε

συνεργασία µε το Ν.Π.∆.∆. Αθλητισµού
«Ηρόδωρος» του ∆ήµου Μεγάρεων και την
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ∆υτικής Αττικής, υπό την
τεχν ική υποστήριξη του Αθλητικού Όµιλου
(Α.Ο.) «Ο ΚΟΜΑΙΟΣ» προκηρύσσουν τον
«3ο Αγώνα ∆ρόµου Λιµένων Μεγάρων – Νέας
Περάµου» που περιλαµβάνει διαδροµές των
9,0 & 18,0 χλµ.

Αφετηρία – Τερµατισµός

Αφετηρία 9,0 χλµ: Eίσοδος Λιµαν ιού Νέας
Περάµου (Μαρίνα) 

Αφετηρία 18,0 χλµ: Λιµάν ι Πάχης Μεγάρων
Κοινός Τερµατισµός 9,0 & 18,0 χλµ: Λιµάν ι

Πάχης Μεγάρων
*Εκτός του παραλιακού τµήµατος, και οι δυο

διαδροµές θα διέρχονται από τον
αναγνωρισµένο και προστατευόµενο
υγροβιότοπο – περιφερειακό πάρκο του
Βουρκαρίου Μεγάρων.

Ηµεροµηνία & Ώρα ∆ιεξαγωγής

Κυριακή 06 ΜΑΪΟΥ 2018, ώρα: 10:00 π.µ.
Η εκκίνηση των δυο διαδροµών θα γίνει

ταυτόχρονα. Ώρα: 10:00 π.µ.
∆ικαίωµα συµµετοχής στον αγώνα έχουν

όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους.

Σκοπός ∆ιοργάνωσης

Σκοπός της διοργάνωσης αυτής είναι να
αποτελέσει µια γιορτή ανθρωπιάς και

αλληλεγγύης παρακινώντας µικρούς και
µεγάλους να γνωρίσουν  την  χαρά του
αθλητισµού µε µοναδικό κίνητρο την
συµµετοχή και την  προσφορά καθώς
ταυτόχρονα θα πρόκειται για µια
προσπάθεια, ώστε να βοηθήσουµε
συνανθρώπους µας που βρίσκονται σε
ανάγκη, συγκεντρώνοντας τρόφιµα για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο και φάρµακα για το
Κοινωνικό Φαρµακείο του ∆ήµου µας σε ειδικά
διαµορφωµένους  χώρους µε περίπτερα της
Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, που θα
υπάρχουν  στους χώρους  έναρξης και
τερµατισµού του αγώνα.

Ταυτόχρονα βασική µας επιδίωξη αποτελεί
η ανάδειξη, µέσα από τον αθλητισµό, της
πλούσιας φυσικής οµορφιάς και ιστορικότητας
του τόπου µας. 

Οργανωτικές - Τεχνικές πληροφορίες

Οι διαδροµές είναι απόστασης 18.100µ. &
9.050µ. αντίστοιχα.Οι αγώνες θα διεξαχθούν
σύµφωνα µε τους διεθνείς κανον ισµούς, που
προβλέπουν σταθµούς αναψυκτικών, νερού
και ιατρική µέριµνα. 

Στους αγώνες θα ισχύσουν οι επίσηµοι
κανον ισµοί του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Η χρονοµέτρηση των αγώνων θα γίνει
ηλεκτρον ικά µε RFID chip (Dag Timing
System).

∆ιάρκεια αγώνα για την αναγνώριση του
χρόνου 2 ώρες και 30 λεπτά.

Για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων θα
µεριµνήσουν το Τµήµα Τροχαίας Μεγάρων &
το Κεντρικό Λιµεναρχείο Ελευσίνας δια του Γ’
Λιµεν ικού Τµήµατος Μεγάρων.

Για την άρτια διεξαγωγή του αγώνα θα

χρησιµοποιηθούν  περισσότεροι από 50
εθελοντές, τόσο στους σταθµούς
τροφοδοσίας όσο και στην
εκκίνηση/τερµατισµό.

Ολόκληρη η διαδροµή θα έχει σήµανση ανά
χιλιόµετρο επάνω στο οδόστρωµα.

Παραλαβή Αριθµών

Η γραµµατεία στην εκκίνηση των 9,0 χλµ.
θα βρίσκεται στην είσοδο του Λιµαν ιού της
Νέας Περάµου, ενώ η γραµµατεία στην
εκκίνηση των 18,0 χλµ. στην είσοδο του
Λιµαν ιού της Πάχης Μεγάρων, και θα είναι
ανοιχτές για το µοίρασµα των αριθµών την
Κυριακή 6/5 από τις 07.45 π.µ. έως τις 09.15
π.µ.

Σταθµοί Ανεφοδιασµού

Θα υπάρχουν  τέσσερις (4) σταθµοί
ελέγχου/ανεφοδιασµού ανά 3χλµ από και
προς τις δυο κατευθύνσεις, ως εξής:

3 χλµ, 6 χλµ, 9 χλµ και σε
εκκίνηση/τερµατισµό. 

Μπανάνες θα δοθούν στον τερµατισµό -
(1) σε κάθε αθλητή.

Μεταφορά δροµέων

Πούλµαν για την δωρεάν µεταφορά των
αθλητών  θα ξεκινήσουν  την  Κυριακή
6/5/2018 στις 08:30 από τo Λιµάν ι της Πάχης
Μεγάρων προς το Λιµάν ι της Νέας Περάµου µε
επιστροφή µετά τις 12:30 (πέρας απονοµών)
από το Λιµάν ι της Πάχης Μεγάρων στο Λιµάν ι
της Νέας Περάµου.

Ρούχα Αθλητών

Θα υπάρχει µέριµνα προς φύλαξη και
τοποθέτηση σε ειδικό χώρο και στις δυο
εκκινήσεις, και θα παραληφθούν µετά τον
τερµατισµό του αγώνα στο Λιµάν ι της Πάχης
Μεγάρων. 

Ιατρικός έλεγχος

Κάθε δροµέας οφείλει να υποβληθεί σε
ιατρικές εξετάσεις πριν  από τον  αγώνα
αναλαµβάνοντας ο ίδιος την πλήρη ευθύνη
της συµµετοχής του.

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόµενοι
συµµετέχουν µε δική τους αποκλειστική
ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καµία
ευθύνη για ό,τι πιθανόν  συµβεί σε
οποιονδήποτε από τους συµµετέχοντες
αθλητές, κατά τη διάρκεια των αγώνων,
σχετικά µε θέµατα ΥΓΕΙΑΣ που οφείλεται σε
έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου από
µέρους τους. 

Όριο Συµµετοχών

Ο αριθµός των συµµετοχών δεν µπορεί να
ξεπεράσει τις 800. 

Ως ανώτατο όριο στην διαδροµή των 9,0
χλµ. ορίζονται οι 400 συµµετοχές.

Ως ανώτατο όριο στην διαδροµή των 18,0
χλµ. ορίζονται οι 400 συµµετοχές. 

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωµα να
κλείσουν την ηλεκτρον ική φόρµα δήλωσης
συµµετοχών  σε περίπτωση που
συµπληρωθεί το ανώτατο όριο των
συµµετοχών.

Κόστος Συµµετοχής & Τρόπος
Πληρωµής

Κάθε συµµετέχων που θα λάβει µέρος στις

διαδροµές των  9,0χλµ & 18,0χλµ θα
καταβάλλει το συµβολικό αντίτιµο των πέντε
(5) ευρώ. Θεωρήσαµε σκόπιµη την επιβολή
του συµβολικού αυτού αντιτίµου αφενός για
να διασφαλίσουµε την συµµετοχή όσων
δηλώσουν ότι 

θα λάβουν µέρος στον αγώνα και αφετέρου
για να επιτευχθεί καλύτερος προγραµµατισµός
στις παροχές µας προς τους δροµείς (έπαθλα
+ δώρα). 

Το ποσόν θα κατατίθεται στον λογαριασµό:
Τράπεζα: EUROBANK
Α ρ ι θ µ . Λ ο γ α ρ ι α σ µ ο ύ :

00260285590200679124
IBAN: GR 5902602850000590200679124
∆ικαιούχος: Αθλητικός Όµιλος (Α.Ο.) "Ο

ΚΟΜΑΙΟΣ"
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να θεωρηθεί έγκυρη η

συµµετοχή σας, η κατάθεση των χρηµάτων
πρέπει να γίνεται το συντοµότερο δυνατό
µετά την υποβολή της δήλωσης και µε την
αναγραφή του ονοµατεπώνυµού σας. 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Για όσους καταβάλλουν το
ποσόν µέσω ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ
ΜΕ E-BANKING ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ από
εκείνη που είναι ο λογαριασµός µας
(EUROBANK), το κόστος του εισερχόµενου
εµβάσµατος για να καταχωρηθεί στον
λογαριασµό µας επιβαρύνει µε το ποσό των
3ευρώ. Συνεπώς ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ δεν  µπορούν  να
καταθέσουν το ποσό των 5ευρώ (αντίτιµο
αγώνα) σε κατάστηµα της EUROBANK αλλά
ούτε µέσω e-banking από EUROBANK σε
EUROBANK, θα πρέπει να καταβάλλουν το
ποσόν των 8 Ευρώ (5 ευρώ αντίτιµο + 3
Ευρώ κόστος εισερχόµενου εµβάσµατος που
χρεώνεται στον λογαριασµό µας). 

∆ηλώσεις συµµετοχής - Εγγραφές

(Σχετικός σύνδεσµος (Link) παραποµπής
για δήλωσεις συµµετοχής θα υπάρχει στις
ιστοσελίδες www.agonaslimenwn.gr,
www.megara.gr , www.irodoros.gr και dknea-
speramou.blogspot.gr καθώς επίσης και στην
σελίδα του αγώνα στο facebook: www.face-
book.com/agonaslimenwn). 

Οι δηλώσεις συµµετοχής – εγγραφές στον
3ο Αγώνα ∆ρόµου Λιµένων Μεγάρων – Νέας
Περάµου θα γίνονται ηλεκτρον ικά στο link:

https://results.chronolog.gr/registration.asp
x?h=f236ea7cd7ca5f9ed4f0bcdf f21e0f f7 

Για περισσότερες πληροφορίες για θέµατα
εγγραφών : κ. Ιερόθεος Κυριακίδης, κ.
∆ηµήτριος Βόρδος & κ. Ηλίας Μουσταΐρας στα
τηλέφωνα επικοινων ίας 22960 32719,
6932356312 και 6986931060 αντίστοιχα.

Τεχν ικός ∆ιευθυντής ∆ιοργάνωσης: κ.
Νικόλαος Βαρδάλας: 6974065539

Email: agonaslimenwn@gmail.com -
dkmegareon@gmail.com - dkneasper-
amou@gmail.com 

Η προθεσµία δηλώσεων συµµετοχής για
τους αγώνες λήγει την Τετάρτη 2 ΜΑΪΟΥ 2018
(και θα τηρηθεί αυστηρά για τον καλύτερο
προγραµµατισµό των αγώνων). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την  ηµέρα του αγώνα
Κυριακή 6/5 στις αφετηρίες των αγώνων στα
Λιµάν ια της Πάχης και της Νέας Περάµου,
∆ΕΝ θα γίνονται δεκτές εγγραφές
συµµετοχής.

Γενικές Πληροφορίες

Στα δυο όµορφα και γραφικά λιµάν ια της
Νέας Περάµου και της Πάχης Μεγάρων
µπορείτε να βρείτε πλήθος καταστηµάτων
όπως καφετέριες, εστιατόρια, ψαροταβέρνες,
τα οποία φηµίζονται και ξεχωρίζουν για την

ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ Ο 3ος ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ
 ΛΙΜΕΝΩΝ  ΜΕΓΑΡΩΝ - Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ



∆ευτέρα 26 Μαρτίου 2018 θριάσιο-9

Π
ροβάδι σµα 10,3 µονά-
δων απολαµβάνει  η
Νέα ∆ηµοκρατί α έναν-

τι  του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση
ψήφου µε αναγωγή επί  των
εγκύρων, σύµφωνα µε δηµοσ-
κόπηση της Marc γι α το
«Πρώτο Θέµα».

Η Ν∆ συγκεντρώνει  ποσο-
στό 28,9% έναντι  του 18,6% του
ΣΥΡΙΖΑ. Τρί το κόµµα αναδει κ-
νύεται  το Κί νηµα Αλλαγής µε
8% και  ακολουθούν η Χρυσή
Αυγή µε 7,3% και  το ΚΚΕ µε
6,4%. Η Ένωση Κεντρώων µε
2,6% και  οι  Ανεξάρτητοι
Έλληνες µε 1,7% µένουν
δηµοσκοπι κά εκτός Βουλής.

Η όξυνση του πολι τι κού
κλί µατος που επήλθε σε µι α
περί οδο µε πολλά µεί ζονα
ανοι χτά ζητήµατα (Ελληνοτο-
υρκι κά, Μακεδονι κό κ.ά.) προ-
κάλεσε, όπως προκύπτει  από
τη µεγάλη δηµοσκόπηση που
δι ενήργησε η εται ρεί α Marc
γι α λογαρι ασµό του
«ΘΕΜΑτος», µι κρές πολι τι κές
µετακι νήσει ς, οι  οποί ες, όµως,
δεν δεί χνουν ι κανές να απει λή-
σουν τη σχεδόν παγι ωµένη εδώ
και  δύο χρόνι α σει ρά κατάταξ-
ης των πολι τι κών δυνάµεων.

Από τα ευρήµατα της µέτρη-
σης συνάγεται  ότι  ο θόρυβος
γύρω από τη Novartis και  η
αντι παράθεση γι α το κατά
πόσο εί ναι  σκάνδαλο ή σκε-
υωρί α έπληξε, σε σχετι κά
µι κρό βαθµό, το σύνολο των
κοι νοβουλευτι κών δυνάµεων,
µε εξαί ρεση τη Χρυσή Αυγή.   

Ταυτόχρονα ενί σχυσε τι ς
ένθεν κακεί θεν εξωκοι νοβου-
λευτι κές – αντι συστηµι κές
δυνάµει ς και  αύξησε την
αδι ευκρί νι στη ψήφο.

∆εν κατάφερε, ωστόσο, να
ανατρέψει  το σκηνι κό του
ι σχυρού δι ψήφι ου προ-
βαδί σµατος που δι αθέτει  η
αξι ωµατι κή αντι πολί τευση και
να κάµψει  την τροχι ά αυτοδ-
υναµί ας στην οποί α εξακολο-
υθεί  να κι νεί ται . 

Εί ναι  χαρακτηρι στι κό ότι
στην πρόθεση ψήφου υποχωρ-
ούν, σε σύγκρι ση µε την
αντί στοι χη έρευνα του Ιανουα-
ρί ου, τα ποσοστά της Ν.∆., που
φτάνει  στο 25,2% (-1%), του
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποί ος προσεγγί ζει
το 16,3% (-0,7%), του Κι νήµα-
τος Αλλαγής, που βρί σκεται
στο 7% (-1,2%), αλλά και  του
ΚΚΕ, που κι νεί ται  στο 5,6% (-
0,2%), της Ενωσης Κεντρώων
µε 2,3% (-0,2%) και  των ΑΝΕΛ
µε µόλι ς 1,5% (-0,7%).

Ελαφρώς κερδι σµένη εµφ-
ανί ζεται  η Χ.Α., η οποί α µε
6,4% (+0,4%) προσεγγί ζει
ξανά την τρί τη θέση
απει λώντας το ΚΙΝ.ΑΛ., ενώ
περνούν το φράγµα του 1%
µι κρότεροι  σχηµατι σµοί  από
τον χώρο της ∆εξι άς, όπως η
Εθνι κή Ενότητα των Γι ώργου
Καρατζαφέρη και  Τάκη Μπα-
λτάκου και  η Ελληνι κή Λύση του
Κυρι άκου Βελόπουλου, αλλά
και  της Αρι στεράς, όπως η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που συνοδεύουν τη
Λαϊ κή Ενότητα του Παναγι ώτη
Λαφαζάνη και  την Πλεύση Ελε-
υθερί ας της Ζωής Κωνσταντο-
πούλου. 

Αυξηµένα εί ναι  και  τα ποσο-
στά όσων στρέφονται  στο
λευκό ή στο άκυρο (6,7%), την
αποχή (6%) και  εκεί νων που
δηλώνουν ότι  δεν έχουν αποφ-
ασί σει  (15,7%).

Το 2016 η απασχόληση στην Ελλάδα αυξήθηκε
κατά 0,5% σε σχέση µε το 2015, έναντι αύξησης
1,2% στην ΕΕ, σύµφωνα µε τα στοιχεία για την
απασχόληση στις περιφέρειες της ΕΕ που έδωσε
στη δηµοσιότητα η Eurostat.

Το 2016 η απασχόληση αυξήθηκε σε 231 από
τις περιφέρειες της ΕΕ (84%), σε 32 περιφέρειες
ο αριθµός των απασχολουµένων µειώθηκε και σε
12 περιφέρειες οι θέσεις απασχόλησης παρέµει-
ναν σταθερές.

Σε 21 περιφέρειες της ΕΕ, η αύξηση της
απασχόλησης υπερέβη το 3%. Έξι από αυτές τις
περιοχές βρίσκονταν στην Πολωνία και στο Ηνω-
µένο Βασίλειο, δύο στην Ιταλία και την Ισπανία και
µία στην Ουγγαρία, την Πορτογαλία, την Κύπρο, τη

Μάλτα και τη Σλοβακία. Στις περιφέρειες αυτές, η
απασχόληση αυξήθηκε συνολικά κατά 604.000
άτοµα.

Σε 32 περιφέρειες της ΕΕ (11% των περιφερ-
ειών), ο αριθµός των απασχολουµένων µειώθηκε
το 2016. Σε 17 από αυτές τις περιφέρειες ο
αριθµός των απασχολουµένων µειώθηκε πάνω
από 1%. Έξι από αυτές τις περιφέρειες βρίσκον-
ταν στην Πολωνία, τέσσερις στο Ηνωµένο
Βασίλειο, τρεις στη Ρουµανία, δύο στη Βουλγαρία,
µία στην Ελλάδα και µία στην Ιταλία. Η απασχόληση
µειώθηκε κατά 278.000 άτοµα σε αυτές τις είκοσι
περιφέρειες.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η περιφ-
έρεια που κατέγραψε την υψηλότερη µείωση της 

απασχόλησης είναι τα Ιόνια Νησιά (-1,4%).
Μικρότερη ήταν η µείωση της απασχόλησης στην
Ήπειρο (-0,7%), τη Στερεά Ελλάδα (-0,5%) και τη
∆υτική Μακεδονία (-0,3).

Η Κρήτη κατέγραψε τη µεγαλύτερη αύξηση
απασχόλησης (1,2%). Ακολουθούν, η Κεντρική
Μακεδονία (0,8%), η Θεσσαλία (0,7%), η Αττική, η
∆υτική Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο (0,6%), η
Πελοπόννησος (0,5%), η Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο (0,1%).

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ 231 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ 231 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Eurostat: Στα Ιόνια νησιά η µεγαλύτερη 
αύξηση της ανεργίας το 2016

ΧΧααϊϊδδάάρριι  ––  ΕΕλλεευυσσίίνναα  1111  µµήήννεεςς……
µµπποοττιιλλιιάάρριισσµµαα

Τ
ο κυκλοφοριακό χάος επιστρέφει στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου και µάλιστα πάνω στην
εορταστική περίοδο του Πάσχα. Η Τροχαία ανακοίνωσε ότι κλείνουν οι δύο από τις τέσσερις λωρίδες της
λεωφόρου λόγω εκτέλεσης αντιπληµµυρικών έργων που θα διαρκέσουν 18 µήνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τροχαίας Αθηνών:
«Λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής αγωγού οµβρίων υδάτων, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των αντιπληµµυρ-

ικών έργων στην περιοχή του Χαϊδαρίου, από 23-2-2018 πραγµατοποιείται πλήρης κατάληψη των δύο (2) δεξιών
λωρίδων κυκλοφορίας του ρεύµατος προς Ελευσίνα της Λ. Αθηνών, στο τµήµα της από τον ο.α. 378 (ύψος οδού
Πατρ. Σεργίου) έως το ύψος του ο.α. 192-198 (είσοδος Κάµπινγκ “Αθήνα”) – (ΣΤΑ∆ΙΟ Α).

Η κυκλοφορία των οχηµάτων στο ανωτέρω οδικό τµήµα πραγµατοποιείται από τις εναποµένουσες δύο (2) αρι-
στερές λωρίδες κυκλοφορίας.

Ο συνολικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου αναµένεται να διαρκέσει δεκαοκτώ (18) µήνες, ενώ οι κυκλοφορ-
ιακές ρυθµίσεις (κατάληψη δύο (2) δεξιών λωρίδων κυκλοφορίας ρεύµατος προς Ελευσίνα) επί της Λ. Αθηνών εκτι-
µάται ότι θα ολοκληρωθούν σταδιακά σε χρονικό διάστηµα ένδεκα (11) µηνών, ως εξής:

Στο τµήµα της από το ύψος της οδού Πατριάρχου Σέργιου έως την είσοδο του Κάµπινγκ “Αθήνα” (ΣΤΑ∆ΙΟ Α),
Στο τµήµα της από την είσοδο του Κάµπινγκ “Αθήνα” έως την οδό Θερµοπυλών/Έλλης (ΣΤΑ∆ΙΟ Β),
Στο τµήµα της από την οδό Θερµοπυλών/Έλλης έως την οδό Καραϊσκάκη/Φαβιέρου (ΣΤΑ∆ΙΟ Γ),
Στο τµήµα της από την οδό Φαβιέρου έως την οδό Πύλου (ΣΤΑ∆ΙΟ ∆).
Ενόψει της επερχόµενης εορταστικής περιόδου του ΠΑΣΧΑ και της αυξηµένης κυκλοφορίας, παρακαλούνται οι

οδηγοί των οχηµάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σηµεία των εργασιών και να
ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήµανση και τις υποδείξεις των ρυθµιστών τροχονόµων, ενώ προτείνεται να ακο-
λουθούν για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους τις εξής παρακαµπτήριες διαδροµές:

Θηβών – Ιερά Οδός – συνέχεια Λ. Αθηνών.
Λ.Κηφισού – έξοδος προς Ιερά Οδός – Ιερά Οδός – συνέχεια Λ. Αθηνών.
Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας – έξοδος προς Αττική Οδό – συνέχει Αττική Οδός προς Κόρινθο.
Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας – έξοδος προς Λ. Αθηνών (προς Κόρινθο) – δεξιά Παλαιά Καβάλας – συνέχεια Μαραθω-

νοκάµπου – αριστερά Κέννεντυ – αριστερά Φαβιέρου – δεξιά Λ. Αθηνών.
Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας – έξοδος προς Λ. Αθηνών (προς Κόρινθο) – δεξιά Σφακίων – αριστερά Κέννεντυ – αρι-

στερά Φαβιέρου – δεξιά Λ. Αθηνών.
Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας – έξοδος προς Π. Ράλλη – δεξιά Θηβών – αριστερά Ιερά Οδός – συνέχεια Ιερά Οδός –

συνέχεια Λ. Αθηνών».

Προβάδισµα 10,3 µονάδων
δίνει στη Ν∆ νέα δηµοσκόπηση
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ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ππωωλλοούύννττααιι  77,,55

σσττρρέέµµµµαατταα  
θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη

κκοοννττάά  σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα
θέση Κατσουλιερη κοντά

στο Ρουπάκι
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ΠΠωωλλοούύννττααιι  2244
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη
θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη
περίπου 24 στρέµµατα θέση 

Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

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

Υψηλάντου). ∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη 
θέρµανση, µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418
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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 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

«Οργιάζουν» οι ρευµατοκλοπές
παρά τους συστηµατικούς ελέγχους
του ∆Ε∆∆ΗΕ, ο οποίος ανακοίνωσε
ακόµη πιο αυστηρά µέτρα για την
αντιµετώπιση του φαινοµένου.

Η παρατεινόµενη δυσµενής
οικονοµική συγκυρία τροφοδοτεί το
φαινόµενο της ρευµατοκλοπής
επισηµαίνει ο ∆Ε∆∆ΗΕ, ο οποίος
από τη σύστασή του έθεσε σε
υψηλότατη προτεραιότητα το ζήτηµα
της αντιµετώπισης του φαινοµένου
της ρευµατοκλοπής.

Το γεγονός ότι, παρά την πύκνωση
των ελέγχων, την εντυπωσιακή
αύξηση του πλήθους των
εντοπισµένων κρουσµάτων και τη
συστηµατοποίηση των µηνύσεων, το
φαινόµενο δεν υποχώρησε, ανέδειξε
την ανάγκη αυστηροποίησης του
σχετικού ρυθµιστικού πλαισίου, εις
τρόπον ώστε να καταστεί
αποτελεσµατικότερο.

Η ανάγκη αυτή καλύφθηκε µε τις
σχετικές προβλέψεις του Κώδικα
∆ιαχείρισης του Ελληνικού ∆ικτύου
∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΦΕΚ Β¢ 78/20.01.2017) και των
σχετικών Αποφάσεων της ΡΑΕ που
ακολούθησαν (Εγχειρίδιο
Ρευµατοκλοπών, ΦΕΚ Β¢
1871/30.05.2017 και καθορισµός
∆ιοικητικά Οριζόµενης Τιµής, ΦΕΚ
Β¢ 1947/07.06.2017).

Τα νέα µέτρα

Σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο, ο
υπολογισµός της µη καταγραφείσας
ενέργειας θα διενεργείται πλέον από
τον ∆Ε∆∆ΗΕ µε βάση τη ∆ιοικητικά
Οριζόµενη Τιµή, η οποία, σύµφωνα
µε τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ,
ορίζεται σε 150 ευρώ/MWh και
προσαυξάνεται κατά 70% σε 255
ευρώ/ΜWh για τις περιπτώσεις των

διαπιστωµένων ρευµατοκλοπών.

Επιπλέον οι παραβάτες θα
επιβαρυνθούν µε το κόστος
αποζηµίωσης του ∆Ε∆∆ΗΕ, το οποίο
κυµαίνεται ανάλογα µε το είδος
παροχής, από 300 έως 370 ευρώ
χωρίς αντικατάσταση µετρητή και
από 425 έως 750 ευρώ µε
αντικατάσταση µετρητή.

Σε περίπτωση µη καταβολής του
οφειλόµενου ποσού εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας (ή µη
καταβολής δόσης αυτού σε
περίπτωση διακανονισµού) από τους
παραβάτες, ο ∆Ε∆∆ΗΕ διακόπτει την
παροχή και δεν την επανασυνδέει
µέχρι την ολοσχερή εξόφληση του
ποσού, ενώ δύναται να επιβάλλει
περιορισµούς για την πρόσβαση στο
∆ίκτυο µέσω άλλης παροχής.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα
πρέπει να µεριµνούν κατά την
εκµίσθωσή τους ώστε ο εκάστοτε
µισθωτής να µεταφέρει την παροχή
ηλεκτρικού ρεύµατος επ’ ονόµατί
του, προκειµένου να µη βρεθούν
υπόλογοι, φερόµενοι ως
συµβεβληµένοι χρήστες της
παροχής, για πράξεις που διέπραξαν
άλλοι.

Περαιτέρω, δεδοµένου ότι µε βάση
το νέο πλαίσιο, ως ρευµατοκλοπή
χαρακτηρίζεται πλέον και η
αυθαίρετη επανασύνδεση σε

κοµµένη παροχή που δεν
εκπροσωπείται από Προµηθευτή
(π.χ. η περίπτωση που ο
προηγούµενος µισθωτής διέκοψε 

την ηλεκτροδότηση µε την
αποχώρησή του από το ακίνητο), θα
πρέπει οι εκµισθωτές να µην
παραχωρούν τη χρήση των ακινήτων
τους, προτού οι νέοι µισθωτές
συνάψουν σύµβαση προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας και µεταφέρουν
την παροχή επ’ ονόµατί τους.

Παράλληλα µε την αταλάντευτη
εφαρµογή του νέου πλαισίου, ο
∆Ε∆∆ΗΕ θα εντείνει τους
στοχευµένους ελέγχους για τον
εντοπισµό κρουσµάτων
ρευµατοκλοπής, διαθέτοντας όλους
τους πόρους του στον αγώνα για την
ανακοπή του φαινοµένου αρχικά και
τη δραστική περιστολή του στη
συνέχεια, προσδοκώντας στη
συµπαράσταση και συνδροµή των
καταναλωτών.

Τέλος, υπογραµµίζεται για µια
ακόµη φορά, ότι από το φαινόµενο
της ρευµατοκλοπής ζηµιώνονται οι
συνεπείς καταναλωτές, αφού σε
αυτούς µετακυλίεται το αυξηµένο
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στη
χονδρεµπορική αγορά λόγω των
ρευµατοκλοπών. 

Με βάση το νέο πλαίσιο, τα
εισπραττόµενα ποσά από τους
παραβάτες, χρησιµοποιούνται πλέον

Προσλήψεις ΥΕ καθαριστών 
στο ∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

Α
νακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5)
ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή επειγου-

σών περιστάσεων για την καθαριότητα του Ψυχιατρικού Νοσο-
κοµείου Αττικής ∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

που εδρεύει στο Χαϊδάρι του Νοµού Αττικής και συγκεκριµένα
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης,
αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

5 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε

βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (4 µήνες)
2. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
3. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ [∆εν βαθµολογείται όταν απαι-

τείται τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)]
4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΜΟΕΙ∆ΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

[συνολικός χρόνος
απασχόλησης έως 240 µήνες]
4.α. Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθµιας ή δευτερο-

βάθµιας ή τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ (έως 120 µήνες)

4.β. Κτηθείσα σε χώρους παροχής πρωτοβάθµιας ή δευτερο-
βάθµιας ή τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας στον Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
(έως 120 µήνες)

5. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
50%

6. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, Α∆ΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ

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

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα
Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
µε σήµανση έκδοσης 31-3-2017, "νια την αντιµετώπιση απρόβλε-
πτων και επειγουσών περιστάσεων νια ανάγκες καθαριότητας ή
εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994,
όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)"
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου
ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος.

Η κατάταξη των υποψηφίων που συµµετέχουν στην εν λόγω
διαδικασία πρόσληψης καθορίζεται από τα κριτήρια που αναγρά-
φονται ανωτέρω στην ενότητα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΥΤΩΝ της παρούσας Ανακοίνωσης.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΜΗΝΥΣΕΙΣ, ΜΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
Οργιάζει η ρευµατοκλοπή! Αυστηρότερα µέτρα από τον ∆Ε∆∆ΗΕ



12-θριάσιο ∆ευτέρα 26 Μαρτίου 2018 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ
Την Κυριακή 4/3/18 στην Λεωφόρο Αθηνών- Κορίνθου 
πρός Ελευσίνα στο σηµείο  'Πιλινίου hot spot' οδηγός

χτύπησε πεζό στις 22:00  µ.µ.  
Όποιος είδε το περιστατικό και έχει πληροφορίες 

παρακαλείται να επικοινωνησει µε την Τροχαία 
Περιστερίου ή µε το 6973517965 .

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  ΣΣΕΕ
ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ
112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ
ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    6699882211555566884448
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ΕΠΣ∆Α: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(23η αγωνιστική)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 2-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 1-2
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ

ΠΟΝΤΙΩΝ 2-0
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΑΣΑ

Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 0-1
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΒΥΖΑΣ 1-3
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ - ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 57 
2. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 52 
3. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 49 
4. ΒΥΖΑΣ 48 
5. ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 39 
6. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 39 
7. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 29 
8. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 28 
9. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 27 
10. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 21 
11. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 17 
12. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 16 
13. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 14 
14. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 11 
15. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 6

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ24η Αγωνιστική

ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 
ΒΥΖΑΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 
Ρεπό: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>(22η αγωνι-
στική)

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 1-1
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 8-1
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0-2
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 42 
2. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 40 
3. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 40 
4. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 35 
5. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 34 
6. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 34 
7. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 29 
8. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 21 
9. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 15 
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 10 
11. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 10

Σπουδαίο «διπλό» ο Ασπρόπυργος
στο ΚιάτοΠέλοπας  0-1

Π
ιο εύκολη απ’ ‘οσο αν αµέν ον ταν  ήταν  η ν ίκη
που παν ηγύρισε ο Ασπρόπυργος στο Κιάτο
επί του Πέλοπα επικρατών τας µε 1-0.

ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ (Βασίλης Τζαλακώστας) Λακοβ,
Τουµπαν άκης, Αν αγν ωστοπουλος, Παιν έσης, Σταθ-
ακόπουλος, Νάκος, Μπούκης (75′ Ίλα), Παλογιαν ν ίδης
(46′ Θεοδωρόπουλος), Πετρόπουλος (65′ Κουρούσιας),
Παπουτσής, Πράττος.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (Κυριάκος Μίχ ας) ∆ιαµάν της, Στα-
γάκης, Χουζούρης (26′ λ.τρ. Πρέµπος), Ζών ας,Σιδηρό-
πουλος, Ζαχ αράτος, Νάκας, Μπαν γκουρά (61′ Ζαχ α-
ράκης), Χαικάλης (48′ λ.τρ. Ζωγράφος), Μίλιτς (85′ Μπά-
τσι), Ατµατζίδης.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 6ο  ΤΗΣ Γ΄ΕΘΝΙΚΗΣ

6ος ΟΜΙΛΟΣ
∆ιαγόρας Ρόδου – Ιάλυσος Ρόδου 2-1
Εθν ικός – ΑΠΟ Κερατσίν ι 1-0
Ιων ικός – ΑΣ Ρόδος 1-0
Πέλοπας Κιάτου – Ασπρόπυργος 0-1
Προοδευτική – ΑΟ Ζευγολατιού 3-0

Β' Εθνική (Νότος)

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 23ης
αγωνιστικής: 

ΑΕ Ν. Κηφισιάς-ΓΣ Μαν δραϊκός 81-66
Παν ερυθραϊκός-Ηράκλειο ΟΑΑ 71-76
Πρωτέας Β.-Παγκράτι 79-45
Παν ελευσιν ιακός-ΚΑΟ Κορίν θου 77-60
Ίκαρος Ν. Σµύρν ης-∆ιαγόρας ∆ρ. 89-93
Ιων ικός Ν.-Κορωπί 103-84
∆άφν η ∆.-Τρίτων  77-75
Ιπποκράτης Κω-ΕΦΑΟΖ (25/3)

ΑΕΝΚ – ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ 81-66

∆εκάλεπτα: 24-8, 40-25, 58-46, 81-66
∆ιαιτητές: Μηλαπίδης-Παπαφωτίου

ΑΕΝΚ (Λιόγας, Λαδικός): Καµαριαν ός 5, Μοσχ οβίτης
18(2), Κεφαλάς, Πριτσιούλης, Μαν ούσος 9(1), Ντου-
ζίδης 3(1), Χαικάλης 15(2), Χατζην ικόλας, Κων σταν -
τακόπουλος, Αλετράς,

Πρέκας 8, Ψαρόπουλος 23 (2 τριπ.,11 ριµ.,10 ασίστ).

Μανδραϊκός (Μπεκές, Στρατικόπουλος): Τζιβελέκας
10(1), Κωτσόπουλος, Παπαν ικολάου, Κούσουλας
20(2), Καραµπάτσος 20(4), Γκαιν τάσοβ, Παπαπέτρος
2, Γεωργοπαπαδάκος 6(2), Βαφιάς 3(1), Ψυλέας 5(1).

Πανελευσινιακός-ΚΑΟ Κορίνθου 77-60

∆εκάλεπτα: 18-14 Β’: 39-27 Γ’: 60-50, 77-60
∆ιαιτητές: Καρακων σταν τόπουλος-Φάκαρος

Πανελευσινιακός (Χούµπαυλης): Αβραµίδης 17,
Νικολακόπουλος 7 (2), Κελαϊδής 12 (2), Ηλιάδης,
Ρόκας, Φωτόπουλος 3 (1), Ζούµπος 13 (2), Τζιάλλας,
Στέφος 17, ∆ούκας, Ματζιώρης 8 (1).

ΚΑΟΚ (Νικητόπουλος): Πράττης 3 (1), Σακελλάρακης
5, Μακρής 8 (1), Κατσαµάκης 17 (2), Κεφαλάς 4,
Αν των όπουλος 4, Σκορδάς 5, Γιαν ν αλέτσος 14, Γεωρ-
γούλης.

H Βαθµολογία:

1.Ιων ικός Νικαίας 45 (22-1)
2.∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων  41 (18-5)

3.Ιπποκράτης Κω 37 (15-7)*
4.Παν ερυθραϊκός 36 (13-10)
5.Τρίτων ας 36 (13-10)
6.ΓΣ Μάν δρα Νικηφόρος 36 (13-10)
7.Ηράκλειο 34 (11-12)
8.Πρωτέας Βούλας 34 (11-12)
9.ΚΑΟ Κορίν θου 33 (10-13)
10.Παν ελευσιακός 32 (9-14)
11.∆άφν η ∆αφν ίου 32 (9-14)
12.Νέα Κηφισιά 32 (9-14)
13.Παγκράτι 31 (8-15)
14.Κορωπί 31 (8-15
15.ΕΦΑΟΖ 30 (8-14)*
16.Ίκαρος Νέας Σµύρν ης 29 (6-17)

*Έχ ουν  έν αν  αγών α λιγότερο

Ο ΠΑΟΚ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 2-0 ΤΟΝ
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΟΝΤΙΩΝ

Με τέρµατα του 14 χ ρον ου Λάσκου 6’ και του ν εοει-
σελθόν τα Παπακων σταν τίν ου 86’ ο ΠΑΟΚ Μάν δρας
του Μιχ άλη Κάσδαγλη επικράτησε του Απόλων α Πον -
τίων  Ασπροπύργου µε 2-0.

∆ιαιτήτευσε ο Χαµπιλάι. Βοηθοί: Νατσιόπουλος-Μου-
γιακάκος.

ΠΑΟΚ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: Τσαπάρας, Κακοσίµος Ε, Πλάτα-
ν ος, ∆ρούγγος ∆, Ριζάι, Θεοδωρόπουλος, Κοπαλάς
(56’Παπακων σταν τίν ου), Ματζιούρας, Λόλι(87’Πε-
τσίτης), Κακοσίµος Γ (90’∆ρούγγος Μ), Λάσκος(64’Βόγ-
κας).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπον ητής
Γιώργος Αν αν ιάδης): Μουζάκης, Μυρσίν ιας, Χιον ίδης
Ι(67’Εριχ ίδης), Πετσίτης, Συµεων ίδης, Μπαρν τόκ, Αδε-
λφόπουλος (46’Ευσταθιάδης), Σοφιαν ίδης(87’Χιον ίδης
Γ), Κοµιώτης, Λακάι, Ρόν τος(25’ ∆ασκαλάκης).

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2-1 
ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

ΟΠαν ελευσιν ιακός έκαν ε ολική αν ατροπή και
επέστρεψε στις επιτυχ ίες και επικράτησε στο
δηµοτικό στάδιο της σκληροτράχ ηλης Νέας

Περάµου που προηγήθηκε στο σκόρ µε 2-1.
∆ιαιτήτευσε ο Φίτσας.Βοηθοί:Μηλιών ης –∆ερµετζής.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Νικολάκης, Μπίµπα, Μουρά-
τι(46’Τυρλής), Ακαρέπης, Αν ταλής, Χοτζάι, Μαριν όπου-
λος(59’Ζίου), Ατµατζίδης, Παν τελίδης(85' Ντουραίδης
Κ), Αν των ίου(90+ Ντουραίδης Χ), Πετσίτης.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Χόν τος, Γεωργιάδης(21’ Κεχ αγιάς),
Κήττας, Αν αστασίου, Καµπόλης, Τσακάι,
Γιόζεβ(78’Μυλων άς), Σεβαστής

(83’Χαραλαµπόπουλος), Κάτσικας,∆ραγάζης(78’Κάν -
τρο).
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
120ΤΜ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Ενοικιάζεται επι της οδού Καραϊ-
σκάκη στον Ασπρόπυργο, 4άρι
(3 κρεββατοκαµαρες, κουζίνα,
σαλόνι) 120τµ. Ενοίκιο 300 ε-
υρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6977616480

Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
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.  ∆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 ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου 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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.

επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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, α-
νακαίνιση '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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή

60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα-
ση, 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 πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, 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 Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές 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. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
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 παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε
εχεµύθεια και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη φύλαξη
χώρων και σπιτιών. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)
Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η
γνώση χρήσης Η/ΥΠ. Βιογρ-
αφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 
- Αναστάσιος

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου
(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 

Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον
του super market Σκλαβενίτης. 

Επικοινωνία : 6946369359

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
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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

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΤΤΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΙΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  TTIIGG  --  MMIIGG
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

    ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΣΣΤΤΕΕΣΣ  
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟΥΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΑΝΝΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΥΥΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΩΩΝΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΥΥΣΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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