ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ Ν. ΧΟΥΝΤΗ

“Σε Τέλµα η ∆ιαχείριση
Απορριµµάτων στην Αττική”

Οπλισµένος µασκοφόρος
σε µίνι µάρκετ στο Μενίδι

Ο δράστης αφού
ακινητοποίησε τον
υπάλληλο,
αφαίρεσε άγνωστο
χρηµατικό
ποσό και διέφυγε.
σελ. 2

Στην µεγάλη πολιτιστική
εκδήλωση των προσκόπων
στην Ελευσίνα
ο Κυριάκος Μητσοτάκης

σελ. 3

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

σελ. 3

Το 1ο ΕΠΑΛ
Ασπροπύργου «ρίχνει
φως στον πολιτισµό»
και παρουσιάζει
την εικονική
του επιχείρηση

σελ. 6

Τοποθέτηση
νέων κάδων
απορριµµάτων
σε όλον τον
Ασπρόπυργο

∆ ΗΜ Ο Τ Ι ΚΗ ΑΡ Χ Η
Χ ΑΪ ∆ΑΡ Ι Ο Υ

σελ. 5

ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ

σελ. 9
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σελ. 3

ΧΕΙΡΟΠΕ∆ΕΣ
ΣΕ «ΜΑΪΜΟΥ»
ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ

που εργάζονταν
ως αποκλειστικές
στα νοσοκοµεία
Θριάσιο και Σωτηρία

σελ. 3

Πλούσιο θέαµα στη
διεθνή συνάντηση
kick boxing SPARTAN’S
NIGHT στη Φυλή

Οι περίπατοι
της
EUphoria
στην
Ελευσίνα

σελ. 5

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ, Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ,
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
σελ. 15

2-θριάσιο
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Ασπρόπυργος

Λιόση Ιωάν ν α Σ.
Σαλαµίν ος 17 & Τσίγκου Α., 2105576927
Ελευσίνα

Μπαρδής Μελέτιος Ι.

Βεν ιζέλου Ελευθερίου 8, 2105546633

Οπλισµένος µασκοφόρος
σε µίνι µάρκετ στο Μενίδι

Ο δράστης αφού ακινητοποίησε τον υπάλληλο,
αφαίρεσε άγνωστο χρηµατικό ποσό και διέφυγε.

Μάνδρα

Ασηµάκης Γρηγόριος Κ. Στρατηγού Ρόκκα
Νικολάου 114, 2105550323
Άνω Λιόσια

Παππού Γεωργία Ι.

Λεωφόρος Φυλής 186, 2102474995

Αχαρν ές
Κόλλια Ελέν η Ε. Ουγκώ Βίκτωρος 70,
2102445844

Χαιδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78,
Πλησίον Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής,
Χαϊδάρι - ∆άσος, 2105821897

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια
Η θερµοκρασία από 11 έως 23
βαθµούς Κελσίου

∆

ύσκολη νύχτα ήταν η προχθεσινή για έναν
υπάλληλο µίνι µάρκετ στο Μενίδι, που έπεσε
θύµα ενός ληστή µε αποκριάτικη µάσκα.

Συγκεκριµένα, λίγο µετά τις 1:45 τα ξηµερώµατα ένας ένοπλος που φορούσε µια αποκριάτικη
µάσκα ακινητοποίησε τον υπάλληλο µίνι µάρκετ

στην συµβολή των οδών Πάρνηθος και Αγίας
Τριάδος και µε την απειλή όπλο αφαίρεσε από το
κατάστηµα άγνωστο µέχρι στιγµής χρηµατικό
ποσό.
Η Αστυνοµία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισµό
του δράστη.

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Τοποθέτηση νέων κάδων απορριµµάτων
σε όλον τον Ασπρόπυργο

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Γαληνός, Γαλήνη, Καλλίς, Κάλλι,
Καλλίδα, Καλλία, Καλίδα, Καλία, Χιονία,
Χιονούλα, Χιονίτσα, Χιονάτη

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Ο

∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου ενηµερώνει τους ∆ηµότες του Ασπρόπυργου ότι, συνεχίζονται, µε αµείωτους ρυθµούς οι ενέργειες για αναβάθµιση των υπηρεσιών καθαριότητας σε όλο το εύρος της πόλης.
Ειδικότερα, έπειτα από την παραλαβή των πλαστικών
κάδων απορριµµάτων, τα συνεργεία του ∆ήµου προχώρησαν στην τοποθέτηση αυτών, στην περιοχή «Παραλία
Ασπροπύργου», αντικαθιστώντας τους παλιούς κάδους.
Επίσης, ο ∆ήµος Ασπροπύργου προχώρησε σε προµήθεια νέων µεταλλικών κάδων εναπόθεσης σύµµεικτων
απορριµµάτων, µε κύριο στόχο την εξάπλωση του δικτύου
καθαριότητας, την αντικατάσταση των παλιών καθώς και
την πλήρη κάλυψη όλων των περιοχών του ∆ήµου µε
κάδους. Οι νέοι µεταλλικοί κάδοι, ήδη έχουν αρχίσει να
τοποθετούνται, από τα συνεργεία του ∆ήµου στον κεντρικό ιστό της πόλης.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, παρεµβάσεις επιδιόρθωσης και
συντήρησης πραγµατοποιούνται και στους ήδη υπάρχοντες κάδους που βρίσκονται σε όλες τις περιοχές του
∆ήµου Ασπροπύργου.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ Ν. ΧΟΥΝΤΗ

“Σε Τέλµα η ∆ιαχείριση
Απορριµµάτων στην Αττική”

Ωχ αρακτηρίζει
ς

αν ησυχ ητική»,
η Κοµισιόν την
κατάσταση µε την διαχ είριση απορριµµάτων στη Περιφέρεια Αττικής,
απαν τών τας σε σχ ετική ερώτηση του
Ευρωβουλευτή της Λαϊκής Εν ότητας
Νίκου Χουν τή.
Η Κοµισιόν στην απάν τηση της
ουσιαστικά αν αγν ωρίζει ότι έχ ει αποτελµατωθεί ο σχ εδιασµός για µείωση
των
απ ορριµµάτων
µέσω της
αν ακύκλωσης και της διαλογής στην
πηγή, κάν ον τας λόγο για «σοβαρές
καθυστερήσεις στην προετοιµασία και την εφαρµογή
των έργων διαχ είρισης των απορριµµάτων » και τον ίζει
ότι από τα 161 εκ. Ευρώ που έχ ουν διατεθεί για τα
έργα διαχ είρισης απορριµµάτων στην περιφέρεια Αττικής, έχ ουν εγκριθεί µόλις 4 εκ. Ευρώ(!!!!)
Πιο συγκεκριµέν α στην ερώτηση του, ο Ν. Χουν τής
σηµειών ει ότι οι καταστροφικές π ληµµύρες π ου
έπληξαν τη ∆υτική Αττική τον περασµέν ο Νοέµβριο
έπληξαν και το ΧΥ ΤΑ Φυλής, όπου υπήρξε κατολίσθηση 43.000m3 σκουπιδιών και χ ωµάτων γεγον ός που
αποδεικν ύει ότι “ ο ΧΥ ΤΑ Φυλής δεν αν τέχ ει, αφού η
χ ωρητικότητά του έχ ει ουσιαστικά εξαν τληθεί, αποτελών τας υγειον οµική και περιβαλλον τική «βόµβα»”.
Στην ερώτηση του ο Ν. Χουν τής σηµείων ε επίσης,
ότι ο υπό κατασκευή ΧΥ ΤΑ Μαραθών α έχ ει κριθεί όχ ι
µόν ο περιβαλλον τικά απαράδεκτος αλλά και απολύτως
αν επαρκής λόγω της πολύ µικρής δυν ατότητας απορρόφησης απορριµµάτων , και ότι «ο προβλεπόµεν ος
σχ εδιασµός για µείωση των απορριµµάτων µέσω της
αν ακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή, έχ ει τελµατωθεί» και ζητούσε ν α ληφθούν άµεσα µέτρα προκειµέν ου ν α αποφευχ θεί “µεγάλη περιβαλλον τική υγειον οµική κρίση”.

Σε εκδήλωσητων
προσκόπων
στην Ελευσίνα ο
Κυριάκος Μητσοτάκης

«ιδιαίτερα

Απαν τών τας στην Ερώτηση του Ν.Χουν τή η Κοµισιόν αφού διευκριν ίζει ότι :

«Οι ελλην ικές αρµόδιες αρχ ές είν αι άµεσα υπεύθυν ες
για την κατάλληλη αν τιµετώπιση και την αποφυγή
καταστάσεων που µπορούν ν α θέσουν σε κίν δυν ο
την υγεία του αν θρώπου και το περιβάλλον » τον ίζει
µεταξύ άλλων :«Κατά την προγραµµατική περίοδο
2014-2020 περίπου 161 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Αν άπτυξης και το Ταµείο
Συν οχ ής διατέθηκαν για τη διαχ είριση των οικιακών
απορριµµάτων στην περιφέρεια της Αττικής (πρόληψη,
επιλεκτική συλλογή, αν ακύκλωση, µηχ αν ική/ βιολογική
επ εξεργασία, υγειον οµική ταφή). Λαµβαν οµέν ης
υπόψη της ποσότητας των απορριµµάτων , που παράγον ται στην Αττική, οι σοβαρές καθυστερήσεις στην
προετοιµασία και την εφαρµογή των έργων διαχ είρισης
των απορριµµάτων είν αι ιδιαίτερα αν ησυχ ητική· µέχ ρι
στιγµής δεν έχ ουν εγκριθεί έργα γι’ αυτές τις βασικές
υποδοµές, µε εξαίρεση έν α έργο για τα Κύθηρα, ύψους
4 εκατ. ευρώ».

Χειροπέδες σε «µαϊµού»
νοσοκόµες που εργάζονταν
ως αποκλειστικές
σε Θριάσιο και Σωτηρία

Σ

θριάσιο-3

Τ

η διαχρονική σηµασία και κοινωνική χρησιµότητα του προσκοπισµού εξήρε ο
πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε το παρών σήµερα στις εκδηλώσεις της 34ης Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενηµέρωσης στην Ελευσίνα.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, τον κ. Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο Αρχηγός ∆ράσης, Μιχάλης
Κατωπόδης και ο Γενικός Έφορος Χριστόφορος
Μητροµάρας ενώ στη συνέχεια ο πρόεδρος της
Νέας ∆ηµοκρατίας συνοµίλησε µε δεκάδες προσκόπους ανιχνευτές ηλικίας 15 έως 18 ετών και
φωτογραφήθηκε µαζί τους.

συν εχ ίζεται στη σελ. 11

τοχευµένοι έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν, από
τη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής στο «Θριάσιο» Νοσοκοµείο και στο Νοσοκοµείο «Σωτηρία», για τον εντοπισµό γυναικών που εργάζονται
παράνοµα ως αποκλειστικές νοσοκόµες.
Ειδικότερα, κλιµάκια αστυνοµικών διενήργησαν
ελέγχους, κατά τη διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε
ότι επτά γυναίκες, εκ των οποίων δύο Ελληνίδες, δύο Αλβανίδες και τρεις Γεωργιανές, εργάζονταν ως
αποκλειστικές νοσοκόµες, χωρίς να διαθέτουν το προβλεπόµενο πτυχίο Σχολής Αδελφών Νοσοκόµων,
άδεια άσκησης επαγγέλµατος της αρµόδιας Αρχής, και δεν ήταν εγγεγραµµένες στο µητρώο (λίστα) αποκλειστικών νοσοκόµων του Νοσοκοµείου.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δύο εκ των αλλοδαπών, στερούνταν ταξιδιωτικών και νοµιµοποιητικών της
παραµονής τους στη χώρα εγγράφων.
Σηµειώνεται από την Αστυνοµία, ότι πέρα από τους προφανείς κινδύνους για την υγεία των ασθενών, η
άσκηση του επαγγέλµατος της αποκλειστικής νοσοκόµας, χωρίς τις νόµιµες προϋποθέσεις, έχει σαν αποτέλεσµα τη στέρηση εσόδων από το ∆ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία, καθώς δεν εκδίδονται οι απαιτούµενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ενώ επιπρόσθετα δεν καταβάλλονται οι προβλεπόµενες από
τον νόµο ασφαλιστικές εισφορές.
Οι συλληφθείσες, µε τη σχηµατισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών.

Ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης
απηύθυνε στους εκατοντάδες προσκόπους που
µετέχουν στις τριήµερες εκδηλώσεις της Ελευσίνας σύντοµο χαιρετισµό, στον οποίο τόνισε τη
διαχρονική σηµασία και κοινωνική χρησιµότητα
του Προσκοπισµού και ειδικότερα των αξιών της
αλληλεγγύης, της οµαδικότητας και της στοχοθεσίας. Επίσης, εξήρε την ανεκτίµητη περιβαλλοντική και κοινωνική δράση των Ελλήνων Προσκόπων.
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης βράβευσε τις οµάδες
των προσκόπων που διακρίθηκαν κατά την προηγούµενη περίοδο.

4-θριάσιο

Ανακοινώθηκε η λίστα των παροχών προς τους συµµετέχοντες
του Αγώνα ∆ρόµου Λιµένων Μεγάρων - Νέας Περάµου

Ανακοι νώθηκε
η
λί στα των παροχών
προς τους συµµετέχοντες του Αγώνα
∆ρόµου
Λι µένων
Μεγάρων - Νέας Περάµου που θα γίνει στις
6 Μαΐου 2018.
Όλοι οι συµµετέχοντες ανεξαρτήτως κατάταξης θα παραλάβουν:

Τεχνικό µπλουζάκι
dri-fit
Φρουτοσαλάτα
Μετάλλιο
∆ίπλωµα
Μπανάνα
Νερά
Λάδι 150 ml
Κρασί 185 ml
Φιστίκια 100 gr
Επίσης θα υπάρχει
επίσηµη χρονοµέτρηση και φωτογράφιση!

Κάντε εγγραφή τώρα
µέσω της φόρµας που
θα βρείτε στην ιστοσελίδα του αγώνα!

Εγγραφές, πληροφορίες και λεπτοµέρειες: agonaslimenwn.gr
Με εκτίµηση

Η οργανωτική επιτροπή Αγώνα ∆ρόµου
Λι µένων ΜεγάρωνΝέας Περάµου

∆ευτέρα 16 Απριλίου 2018
Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων ∆ήµου Φυλής

Παρέλαβε τα κλειδιά του
κτιρίου που θα αποτελέσει την
νέα έδρα του

Το φετινό Πάσχα ο Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων ∆ήµου Φυλής έλαβε το καλύτερο δώρο στην
ιστορία του. Εκ µέρους του ∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου Γιάννης
Μαυροειδάκος και ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος
παρέδωσαν στον σύλλογο µας τα κλειδιά του
κτιρίου που θα αποτελέσει την νέα έδρα του.
Ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς έκανε
άµεσα πράξη την υπόσχεση που είχε δώσει στον
σύλλογο µας µόλις δύο µήνες πριν στην ετήσια
κοπή πίτα µας. Απέδειξε περίτρανα µε αυτή του
την κίνηση την έµπρακτη στήριξη του προς το
Σύλλογο µας παρέχοντας µας έναν νέο χώρο που
µπορεί να στεγάσει πλήρως τις δράσεις που προγραµµατίζουµε.
Τον ευχαριστούµε ιδιαίτερα για την κίνηση του
αυτή που αποδεικνύει ότι είναι συµπαραστάτης
και αρωγός στις τρίτεκνες οικογένειες του δήµου
µας.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Γον έων
Τριών Τέκν ων ∆ήµου Φυλής.
Η πρόεδρος
Κατερίν α Μπλουχ άρη

Στο µισό το µισθολογικό κόστος στην
Ελλάδα σε σχέση µε την ΕΕ

Τ

ο ανά ώρα κόστος της εργασίας (µισθολογικό και µη µισθολογικό) ανήλθε
στην Ελλάδα το 2017 στα 14,5 ευρώ σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT).

Στην ευρωζώνη ήταν κατά µέσο όρο στα 30,3 ευρώ, ενώ µεταξύ των κρατών της
ΕΕ το µικρότερο εργατικό κόστος είχαν η Βουλγαρία µε 4,9 ευρώ, η Ρουµανία µε
6,3 ευρώ, η Λιθουανία µε 8 ευρώ, η Λετονία µε 8,1 ευρώ, και η Ουγγαρία µε 9,1
ευρώ.
Στον αντίποδα, το µεγαλύτερο ανά ώρα κόστος εργασίας στην ΕΕ εµφάνισαν για
το 2017 η ∆ανία µε 42,5 ευρώ, το Βέλγιο µε 39,6 ευρώ, το Λουξεµβούργο µε 37,6
ευρώ, η Σουηδία µε 36,6 ευρώ και η Γαλλία µε 36 ευρώ.

Όπως αναφέρει η EUROSTAT οι εν λόγω εκτιµήσεις προέρχονται από επιχειρήσεις
που απασχολούσαν κατ' ελάχιστον 10 εργαζόµενους, ενώ δεν λαµβάνονται υπόψη
οι εργαζόµενοι στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Το 2008 το ωριαίο κόστος της εργασίας στην Ελλάδα ήταν, όπως αναφέρεται, στα
16,8 ευρώ. Το 2015 είχε πέσει στα 14,1 ευρώ ενώ το 2016 ήταν στα 14,2 ευρώ. Το
µη µισθολογικό κόστος της εργασίας (κυρίως για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά
δικαιώµατα) ήταν το 2017 στην Ελλάδα στο 25,7% του συνολικού κόστους, δηλαδή περίπου όσο ήταν κατά µέσο όρο και στο σύνολο της ευρωζώνης (25,9%).
Στην Ελλάδα, τέλος το µεγαλύτερο ωριαίο κόστος εργασίας ήταν στον βιοµηχανικό τοµέα µε 15,3 ευρώ. Στον τοµέα των υπηρεσιών ήταν στα 14,3 ευρώ, ενώ
στον τοµέα των κατασκευών ήταν στα 10,2 ευρώ.
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Το 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου «ρίχνει φως στον πολιτισµό»
και παρουσιάζει την εικονική του επιχείρηση

Η

εικον ική επιχ είρηση του
1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου “ΟΜΗΡΟΣ: Ρίχ ν ω
φως στον πολιτισµό» δηµιουργεί
καιν οτόµες λύσεις για µουσεία και
πολιτιστικούς χ ώρους µε στόχ ο
τους αν θρώπους µε προβλήµατα
όρασης ν α έχ ουν πρόσβαση σε
αυτά αλλά και ν α µάθουν την
πολιτιστική τους κληρον οµιά.
Το σχ ολείο συµµετέχ ει στον
διαγων ισµό
του
Σωµατείου
Επ ιχ ειρηµατικότητας
Νέων
(ΣΕΝ)
Junior
Achiv ement
Greece, στον οποίο θα παρουσιάσει
την
εικον ική
του
επιχ είρηση. Οι µαθητές «επέν δυσαν » σε µια επιχ είρηση αν θρωποκεν τρικού χ αρακτήρα.
Οταν αν τιλήφθηκαν ότι τα άτοµα µε προβλήµατα
όρασης δεν έχ ουν εύκολη πρόσβαση στα µουσεία,
αποφάσισαν ν α συστήσουν µία εταιρεία επιχ ειρών τας ν α διαµορφώσουν τους µουσειακούς χ ώρουςN από την αρχ ή. Της έδωσαν το όν οµα «Οµηρος –
Κλείν ω το µάτι στον πολιτισµό» και ξεκίν ησαν από το
πλησιέστερο µουσείο της περιοχ ής τους.

Το άτοµο χ ωρίς όραση θα µπορεί –αγγίζον τάς το–
ν α ακούσει την ιστορία του εκθέµατος, στα ελλην ικά
και αγγλικά.
Ο Σωκράτης Κουµπάρδας, έν ας από τους 29 µαθητές που συµµετέχ ουν στο πρόγραµµα, εξηγεί πώς θα
εφαρµοστεί η ιδέα σε µουσεία. «Το άγαλµα της
“Φεύγουσας Κόρης” είν αι το πρώτο πιστό αν τίγραφο
στο οποίο θα προσαρµόσουµε αισθητήρες. Επίσης,
στόχ ος είν αι ν α δηµιουργηθούν ειδικοί διάδροµοι πρόσβασης ώστε ν α διευκολύν εται η περιήγηση

Πλούσιο θέαµα στη διεθνή συνάντηση
kick boxing SPARTAN’S NIGHT στη Φυλή

Ο

∆ήµος Φυλής θα βρίσκεται πάν τα στο πλευρό των αθλητικών φορέων της περιοχής,
τόν ισε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς, χαιρετίζον τας, το βράδυ του Σαββάτου 14 Απριλίου 2018, την διεθν ή συν άν τηση Kick boxing SPARTAN’ S NIGHT που φιλοξεν ήθηκε από τον Αθλητικό Οργαν ισµό του ∆ήµου Φυλής στο 3ο Κλειστό Γυµν αστήριο Άν ω Λιοσίων ,
στη συν οικία της Ζωφριάς. Ο ∆ήµαρχος Φυλής ευχήθηκε επιτυχίες στα σωµατεία και αγών ες
χωρίς τραυµατισµούς στους αθλητές.
∆εν παρέλειψε επίσης ν α συγχαρεί τους διοργαν ωτές της συν άν τησης Γιώργο Χαλκίδη και
Μπάµπη Παπαδόπουλο, προπον ητές της σχολής µαχητικών τεχν ών BG ACADEMY, που
εδρεύει στα Άν ω Λιόσια.
Στο ίδιο µήκος κύµατος κιν ήθηκε ο χαιρετισµός του Προέδρου του Αθλητικού Οργαν ισµού Γιώργου Μαυροειδή, ο οποίος επαν έλαβε την πάγια δήλωσή του ότι ο ∆ήµος Φυλής θα εξακολουθήσει ν α στηρίζει τον αθλητισµό, φιλοξεν ών τας µεγάλες διοργαν ώσεις στις αθλητικές του εγκαταστάσεις.
Η βραδιά πρόσφερε πλούσιο θέαµα στο κοιν ό
που γέµισε ασφυκτικά το κλειστό γυµν αστήριο
της Ζωφριάς, µε 8 διεθν είς αγών ες στο κύριο
µέρος και 19 αγών ες µικρότερων αθλητών στην
αρχή του χορταστικού προγράµµατος. Παρουσιάστρια ήταν η άρτι αφιχθείσα από το SURVIVOR Μαρία Παν ταζή, η οποία βοήθησε και
στη διοργάν ωση της συν άν τησης.
Παρευρέθηκαν Αν τιδήµαρχ οι, ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι, εκπρόσωποι αθλητικών σωµατείων
από όλη της Αττική και µεγάλες µορφές του Κick
boxing όπως οι Artur Ky shenko (κορυφαίος εν
εν εργεία παίχτης στον κόσµο), Ernesto Hoost
(ζων ταν ός θρύλος του K-1) και Andre Mannaart
(έν ας από τους πιο καταξιωµέν ους αθλητές και προπον ητές παγκοσµίως).

στους χ ώρους του µουσείου, καθώς και ν α µεταφραστούν οι σηµαν τικότερες πληροφορίες του οδηγού
του µουσείου σε γραφή Μπράιγ».
Ο διαγων ισµός θα λάβει χ ώρα στο THE MALL
ATHENS απο την Τρίτη 17 Απριλίου και ώρα 9:0015:00

∆ηµιουργία Λέσχης Ανάγνωσης στον ∆ήµο Ιλίου

Ο ∆ήµος Ιλίου πρόκειται να δηµιουργήσει Λέσχη Ανάγνωσης, µε αντικείµενο ενδιαφέροντος τη Νεοελληνική Λογοτεχνία.
H πρώτη συνάντηση, για αυτόν τον σκοπό, θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00 στο Καλλιτεχνικό Καφενείο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος»,
στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» (Αγίου Φανουρίου 99).
Πληροφορίες:Βιβλιοθήκη Αγίου Φανουρίου, τηλέφωνο: 210 2637396, ∆ευτέρα έως
Πέµπτη 11:00 – 19:00 και Παρασκευή 09:00 – 15:00.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η

ΜΥΡΙΖΕΙ ΜΠΑΡΟΥΤΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΡΙΑΣ-ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Ελλην ική Επιτροπή για τη ∆ιεθν ή
Ύφεση και Ειρήν η (ΕΕ∆ΥΕ) επισηµαίν ει τους ν έους ακόµα πιο
σοβαρούς κιν δύν ους για τον ελλην ικό λαό
κι όλους τους λαούς της περιοχ ής εξαιτίας
της όξυν σης των αν τιθέσεων – αν ταγων ισµών αν άµεσα στις αν τιµαχ όµεν ες
ιµπεριαλιστικές δυν άµεις και τις συµµαχ ίες
τους. ∆εν είν αι ο «αν θρωπισµός», ούτε η
«τροµοκρατία» που κιν ούν τέτοιες και
τόσες στρατιωτικές δυν άµεις σε αυτή τη
µεγάλη
γεωστρατηγικής-οικον οµικής
σηµασίας έκταση . Είν αι το αν ηλεές
κυν ηγητό για το µοίρασµα αγορών ,
εν ίσχ υση της θέσης της µιας δύν αµης
έν αν τι της άλλης, το πλιάτσικο όλων των
πλουτοπαραγωγικών πόρων και η διασφάλιση των δρόµων µεταφοράς στα µέτρα
και τις επιδιώξεις της κάθε πλευράς.
Σε όλο αυτό το «χ αµό» δεν µπορεί ν α
υπάρχ ουν αν ήξεροι και αν ίδεοι για τον
κίν δυν ο γεν ικευµέν ου πολέµου ούτε
αθώοι του αίµατος των λαών . Αυτό που
γίν εται γύρω µας είν αι η πρακτική έκφραση του συν θήµατος «Οι ιµπεριαλιστές τη
γη ξαν αµοιράζουν µε των λαών το αίµα τα
σύν ορα χ αράζουν » ! Στο καυτό µέτωπο
της Συρίας , στο δολοφον ικό όργιο του
Ισραήλ στην Παλαιστίν η, στην τραγωδία
του λαού της Υεµέν ης , στην αν οιχ τή
πληγή της Ουκραν ίας είν αι ορατή «δια
γυµν ού οφθαλµού» η µατωµέν η σφραγίδα

του ιµπεριαλισµού ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ. Στην
κόν τρα τους µε ΡΩΣΙΑ-ΚΙΝΑ κλπ. δεν
διστάζουν µπροστά σε τίποτα , αρπάζουν από τα µαλλιά κάθε ευκαιρία που
τους δίν εται ή την κατασκευάζουν αν
χ ρειαστεί ώστε ν α υπάρχ ει η αφορµή, το
πρόσχ ηµα για την εξαπόλυση επίθεσης –
«τιµωρίας» των «κακών » που το όν οµά
τους κάθε φορά αλλάζει.
Η προετοιµασία µε συγκέν τρωση
φον ικών µέσων τεράστιας δύν αµης
πυρός, οι δηλώσεις «αποτροπιασµού για
τις δολοφον ίες αθώων », οι απειλές κάθε
είδους είν αι προπέτασµα καπν ού και
πολιτική – ιδεολογική – ψυχ ολογική προετοιµασία των λαών είτε για παθητική αποδοχ ή ή και εν εργητική στράτευση µε την
πλευρά των «τιµωρών ». Το έχ ουµε ζήσει
σε προηγούµεν ους σχ ετικά πρόσφατους
ιµπεριαλιστικούς πολέµους του χ ρον ικού
διαστήµατος που ακολούθησε τις αν ατροπές στις πρώην σοσιαλιστικές χ ώρες.
Ούτε ειρην ικός, ούτε αν θρώπιν ος δεν
είν αι ο καπιταλισµός όπως υποστήριξαν
όσοι χ αιρέτισαν την αν ατροπή και διακήρυξαν πως έρχ εται «ν έα περίοδος
ειρήν ης, δηµοκρατίας ,ευηµερίας για την
αν θρωπότητα». Τα όσα ακολούθησαν ,
τα όσα συµβαίν ουν γύρω µας, έν α επιβεβαιών ουν µε τον πιο τραγικό τρόπο:
ΕΝΑΣ
ΕΙΝΑΙ
Ο
ΕΧΘΡΟΣ
Ο
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ.
Τα ελλην οτουρκικά µε την όλο και πιο

επιθετική στάση της Τουρκίας, οι διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας, οι παραβιάσεις ελλην ικού εν αέριου και θαλάσσιου
χ ώρου, οι απειλές για την ΑΟΖ στο
Αιγαίο, την Κύπρο, δεν είν αι «καρπός
εσωτερικών
προβληµάτων »,
είν αι
αξιώσεις της αστικής τάξης της Τουρκίας
στο πλαίσιο ευρύτερων σχ εδιασµών και
παζαριών στην περιοχ ή. Οι αν ταγων ισµοί των κυρίαρχ ων τάξεων των δύο
χ ωρών , δεν είν αι υπόθεση των δύο γειτον ικών λαών . Οι λαοί δεν έχ ουν τίποτα
ν α µοιράσουν µεταξύ τους και κάθε βήµα
έν ταξης στο «παιχ ν ίδι» εγκυµον εί θαν άσιµους κιν δύν ους.
Η κυβέρν ηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ κι όλα
τα κόµµατα – φορείς που συν τάσσον ται
στη γραµµή της «εθν ικής εν ότητας – εθν ικής οµοψυχ ίας» φέρουν βαριές ευθύν ες
για την εµπλοκή της Ελλάδας στους ιµπεριαλιστικούς σχ εδιασµούς και πολέµους.
Εξίσου βαριές είν αι οι ευθύν ες τους για τη
µετατροπή της Ελλάδας σε έν α τεράστιο
ορµητήριο-βάση εξόρµησης των ιµπεριαλιστικών πολέµων . Κον τά στις υπάρχ ουσες ευρων ατοϊκές βάσεις του θαν άτου,
ν έες βάσεις κάθε είδους έρχ ον ται ν α
εν ισχ ύσουν τις πολεµικές δυν ατότητες
των ιµπεριαλιστών ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ. Είν αι
ψέµα και απύθµεν η υποκρισία των υποστηρικτών της «ευρωατλαν τικής πορείας»
της Ελλάδας, η θέση για «διασφάλιση των
συν όρων και της ακεραιότητας της

•
Όχ ι στην ελλην ική υποστήριξη
στις δολοφον ικές επιχ ειρήσεις των ιµπεριαλιστών εν άν τια στο λαό της Συρίας και
αλλού
•
Να κλείσουν τώρα οι βάσεις του
θαν άτου , ούτε γη ούτε ν ερό στους
φον ιάδες των λαών
•
Οι φαν τάροι είν αι του λαού παιδιά , έξω από τα σύν ορα δεν έχ ουν ε δουλειά
•
Φον ιάδες ληστές υποκριτές είν αι
όλοι οι ιµπεριαλιστές
•
Όχ ι στα σχ έδια των ιµπεριαλιστών , ειρήν η φιλία των λαών
•
Καµία θυσία για την πλουτοκρατία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ & ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ
Κ.Α.Π.Η ΖΕΦΥΡΙΟΥ

∆ Η Μ Ο ΤΙ Κ Η ΑΡΧΗ ΧΑΪ ∆ ΑΡΙ Ο Υ
ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ

Κ

αταδικάζουµε τη σηµεριν ή επίθεσή των ΗΠΑ,
Μ. Βρεταν ίας και Γαλλίας στη Συρία µε τη
στήριξη-αν οχ ή και των άλλων κρατών του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Για µια ακόµη φορά, µατών ουν τους
λαούς της περιοχ ής, καταστρέφουν και διαµελίζουν
κράτη, αξιοποιών τας κατασκευασµέν α στοιχ εία και
π ροσχ ήµατα. Πραγµατικός τους στόχ ος είν αι ο
έλεγχ ος του πλούτου που υπάρχ ει στην περιοχ ή.
Η κυβέρν ηση ΣΥ ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχ ει τεράστιες ευθύν ες.
Στην προσπάθειά της ν α αν αβαθµίσει τη θέση της
αστικής τάξης της χ ώρας µας, αυξάν ει τους κιν δύν ους
για τον ελλην ικό λαό και τις πιθαν ότητες εµπλοκής του
σ' έν αν γεν ικευµέν ο ιµπεριαλιστικό πόλεµο µε απρόβλεπτες συν έπειες.
Θα αυξήσει ακόµη περισσότερο τα κύµατα των προσφύγων και ξεριζωµέν ων , για τους οποίους οι θύτες κυβερν ήσεις και ιµπεριαλιστικοί οργαν ισµοί- χ ύν ουν
κροκοδείλια δάκρυα! Καταδικάζον τάς τους ν α ζούν σε
άθλιες συν θήκες, µε τις οικογέν ειές τους διάσπαρτες
σε διαφορετικές χ ώρες, αν πρώτα δεν έχ ουν χ άσει τη
ζωή τους στην προσπαθειά ν α φύγουν από τον πόλεµο, διαν ύον τας χ ιλιάδες χ ιλιόµετρα µε κάθε µέσο για
ν α σωθούν .
Έχ ει µετατρέψει τη χ ώρα σε ΝΑΤΟικό ορµητήριο, έχ ει
προχ ωρήσει στην αν αβάθµιση και επέκταση των αµερικαν οΝΑΤΟικών βάσεων στην Ελλάδα.
Αποτελεί κοροϊδία ο ισχ υρισµός ότι έτσι θωρακίζον ται τα κυριαρχ ικά δικαιώµατα της χ ώρας, για τον
πρόσθετο λόγο της διαταραχ ής των σχ έσεων Τουρκίας
- ΝΑΤΟ. Άλλωστε, η όξυν ση της τουρκικής επιθετικότητας και προκλητικότητας αποτελεί κοµµάτι των συν ολικότερων εξελίξεων στην περιοχ ή. Για λογαριασµό
των συµφερόν των της δικής της αστικής τάξης, η
Τουρκία παζαρεύει τις σχ έσεις της τόσο µε το ΝΑΤΟ,
όσο και µε τη Ρωσία.

χ ώρας» εξαιτίας της συµµετοχ ής στο
ΝΑΤΟ, την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ και τη
συµπόρευση µε τις ΗΠΑ. Στον πυρετό
της πολεµικής προετοιµασίας τους για
χ τύπηµα-«τιµωρία» στη ΣΥΡΙΑ, η βάση
της Σούδας έχ ει την «τιµητική της». ∆εν
µπορούν ν α παριστάν ουν τους αθώους
όταν προσφέρουν βάση εξόρµησης για
τις δολοφον ικές επιχ ειρήσεις των ιµπεριαλιστών , όποιο µαν δύα κι αν φέρουν , για
ν α ξεγελάσουν τους λαούς.
Όλα τα παραπάν ω ο ορατός κίν δυν ος
εν ός γεν ικευµέν ου πολέµου, κάν ουν επιτακτική την αν άγκη αγων ιστικής επαγρύπν ησης και ετοιµότητας του αν τιιµπεριαλιστικού αν τιπολεµικού κιν ήµατος .

Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ δε διασφαλίζουν ούτε τη σταθερότητά, ούτε την ασφάλεια. Είν αι αυτό, που δεν αν αγν ωρίζει σύν ορα στο Αιγαίο και δε ν οιάζεται για τους
λαούς και τα κυριαρχ ικά δικαιώµατα. Νοιάζον ται µόν ο
για την προώθηση των δικών τους συµφερόν των .
Η ∆ηµοτική Αρχ ή καλεί το λαό της περιοχ ής,
ν α µην πέσει στην παγίδα του εφησυχ ασµού και της
επαν άπαυσης, που σκόπιµα καλλιεργείται. Ο λαός µας
πλήρωσε και συν εχ ίζει ν α πληρών ει µεγάλο τίµηµα, για
ν α αν ακάµψουν τα κέρδη του κεφαλαίου. ∆εν πρέπει
ν α πληρώσει µε ν έες περιπέτειες και µεγάλους κιν δύν ους για την καπιταλιστική κερδοφορία, αφού αυτό
επιδιώκεται µέσω των επεµβάσεων και των πολέµων .
Τώρα χ ρειάζεται ν α δυν αµώσει ο αγών ας
εν άν τια στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο, για ν α κλείσει η
βάση της Σούδας και όλες οι ξέν ες βάσεις στην Ελλάδα, για ν α επιστρέψουν οι Έλλην ες στρατιώτες από
αποστολές εκτός συν όρων , για την αποδέσµευση της
χ ώρας µας απ' το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
Οι λαοί δεν έχ ουν ν α χ ωρίσουν τίποτα. Με
την αλληλεγγύη και την κοιν ή τους πάλη, µπορούν και
πρέπει ν α ορθώσουν τείχ ος στα σχ έδια όλων αυτών
που τους βυθίζουν στο αίµα και την αν ασφάλεια, µπορούν και πρέπει ν α χ αράξουν το δικό τους δρόµο.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤ ΙΚΗ
ΟΜΙΛΙΑ
ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ Κ.Α.Π.Η ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ
10:30π.µ
ΑΠΟ
Τ ΗΝ
Κ.
ΠΛΑΚΙ∆Α
ΑΡΙΣΤ ΕΑ
ΠΡΟΪΣΤ ΑΜΕΝΗ
Τ ΟΥ
Τ ΟΠΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ:
•
ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
•
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η
∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ - ΜΑΥΡΟΣ ∆ΑΥΙ∆

∆ευτέρα 16 Απριλίου 2018

Στον γείτονα ∆ήµο Αχαρνών για τη Ζωοδόχο Πηγή
ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς

Σ

τον εορτασµό
της Ζωοδόχ ου
Πηγής
στον
γειτον ικό ∆ήµο Αχ αρν ών
έδωσε
το
π αρών ο ∆ήµαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππ ούς, το π ρωί της
Παρασκευής 13 Απριλίου.
Τηρών τας και φέτος
της παράδοση ο ∆ήµαρχ ος Φυλής συµµετείχ ε στην κορύφωση
των
θρησκευτικών
εκδηλώσεων
στην
Λιτάν ευση των λειψάν ων και της Ιερής εικόν ας της
Ζωοδόχ ου Πηγής, που τελέστηκαν Ιερουργούν τος του
σεβασµιώτατου Μητροπολίτη κ.κ. Αθην αγόρα.
Τον Χρήστο Παππού υποδέχ θηκε µε θέρµη, ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών Γιάν ν ης Κασσαβός εν ώ ο Μητροπολίτης
κ.κ. Αθην αγόρας άξιος οικοδεσπότης των θρησκευτικών εκδηλώσεων έκαν ε ιδιαίτερη αν αφορά στο πρόσωπό του, επισηµαίν ον τας την παρουσία του.
Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής στο πλαίσιο της επίσκεψής του
είχ ε εγκάρδιες συν οµιλίες µε εκπροσώπους του Κοιν ο-

βουλίου καθώς και
πολλούς φίλους από
τον όµορο ∆ήµο Αχ αρν ών .
Αξίζει ν α σηµειωθεί
πως οι εκκλησιαστικές
εκδηλώσεις για τον
εορτασµό
της
Ζωοδόχ ου
Πηγής
ξεκίν ησαν την παραµον ή το απόγευµα την
Πέµπτη 12 Απριλίου
µε τον Μέγα Αρχ ιερατικό Εσπ εριν ό µετά
θείου κηρύγµατος Χοροστατούν τος
του
Μητροπολίτη Ηλιουπόλεως (Αιγύπτου) κ. Θεοδώρου
Αν ήµερα της γιορτής την Παρασκευή 13 Απριλίου, τελέστηκε ο Όρθρος και η Αρχ ιερατική Θεία λειτουργία Ιερουργούν τος του Σεβασµιώτατου Μητροπολίτη κ.κ. Αθην αγόρα.
Περί τις 10 και 30 συν οδεία µεγάλου αριθµού Ιερέων
ακολούθησε η Λιτάν ευση των Ιερών Λειψάν ων και της
Σεπτής Εικόν ας της Ζωοδόχ ου Πηγής και το τελετουργικό ολοκληρώθηκε σύµφων α µε το πρόγραµµα το ίδιο
απόγευµα µε τον Μεθεόρτιο Εσπεριν ό.

θριάσιο-7
ΓΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΥΠΟΙΚ

Από σήµερα οι ηλεκτρονικές
δηµοπρασίες για παραχώρηση
χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Σήµερα 16 Απριλίου ξεκινά το πρόγραµµα των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών Παραχώρησης Απλής Χρήσης
Αιγιαλού και Παραλίας από το υπουργείο Οικονοµικών.
Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο
«είναι η δεύτερη χρονιά που εφαρµόζεται αυτή η διαδικασία µετά την περυσινή ιδιαίτερα επιτυχηµένη πιλοτική δοκιµή µέσω της οποίας παραχωρήθηκε η χρήση
για 61 παραλίες.
Οι τιµές κλεισίµατος ήταν κατά µέσο όρο 50,3%
υψηλότερες σε σχέση µε τις τιµές εκκίνησης».
Σύµφωνα µε το υπουργείο Οικονοµικών ο στόχος για
το 2018 είναι η οργάνωση και διεξαγωγή µεγαλύτερου
αριθµού ηλεκτρονικών δηµοπρασιών σε σχέση µε
πέρυσι, µε απώτερο σκοπό την πλήρη καθιέρωση του
θεσµού τα επόµενα χρόνια.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «η ηλεκτρονική διαδικασία χαρακτηρίζεται από πλήρη διαφάνεια και διενεργείται από τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας σε συνεργασία µε την Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του υπουργείου
Οικονοµικών.
Το υπουργείο µέσω των ποιοτικά αναβαθµισµένων
υπηρεσιών του αλλά και την απλούστευση του συνόλου
της διαδικασίας προσδοκά τη µέγιστη δυνατή συµµετοχή από ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες συµβάλλοντας έτσι στην αύξηση των εσόδων από πλευράς του
∆ηµοσίου αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των
λουόµενων και του κοινού που επισκέπτεται τις παραλίες της χώρας».
Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία για το πρόγραµµα των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών στο σχετικό
σύνδεσµο: http://www.minfin.gr/web/g.g.-demosiasperiousias/aigialos

Φωτιά σε καµπίνα φορτηγού
στον Ασπρόπυργο

Φωτιά σε καµπίνα φορτηγού το οποίο βρισκόταν

εν κινήσει εκδηλώθηκε το µεσηµέρι της Παρασκευής. Το όχηµα κινούνταν από τον Ασπρόπυργο
προς τη λεωφόρο ΝΑΤΟ.
Στο σηµείο έσπευσαν τρία οχήµατα της πυροσβεστικής µε έξι πυροσβέστες.
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8-θριάσιο

Παρά την οριακή ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας

ΕΣΕΕ: Με «λουκέτο» παραµένει 1 στα 4 εµπορικά καταστήµατα στην Αθήνα

Υποχώρηση των κλειστών καταστηµάτων
στην Αθήνα και οριακή αποκλιµάκωση στις
άλλες αγορές παρατηρείται στην επικαιροποιηµένη έρευνα απογραφής της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας και της καταγραφής των κλειστών επιχειρήσεων σε κεντρικές εµπορικές
αγορές της Αθήνας, του Ινστιτούτου Εµπορίου
και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας.
Σύµφωνα µε τα νεότερα στοιχεία που παρουσιάζει σήµερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρατηρείται
οριακή αποκλιµάκωση των λουκέτων σε σχέση
µε το προηγούµενο εξάµηνο (-0,41%) για το
σύνολο των αγορών. Η µείωση αυτή, όπως εκτιµούν οι
έµποροι, συµβάλει στη γενική διόρθωση της εικόνας του
συνόλου των αγορών, η οποία και αποτελεί τη δεύτερη
καλύτερη που έχει καταγραφεί από το ΙΝΕΜΥ. Μάλιστα
όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ µιλώντας προς το
ΑΠΕ - ΜΠΕ «από τις αρχές του έτους, έχουµε επισηµάνει
και διαπιστώσει την οριακή βελτίωση των οικονοµικών
µεγεθών και επιδόσεων των µικροµεσαίων εµπορικών
επιχειρήσεων.
Τα αποτελέσµατα της 12ης σε σειρά καταγραφής των
επαγγελµατικών στεγών σε εµπορικά κέντρα των
πόλεών µας, συνηγορούν υπέρ αυτής της διαπίστωσης.
Το ποσοστό των κλειστών επαγγελµατικών στεγών στο
κέντρο της Αθήνας µπορεί να έφτασε στο χαµηλότερο
µνηµονιακό ποσοστό (24,9%) από την έναρξη της
κρίσης, ενώ στο σύνολο των καταγραφών τα «λουκέτα»
παρουσίασαν σηµαντική µείωση, χωρίς όµως αυτό να
µας ικανοποιεί, αφού 1 στα 4 εµπορικά καταστήµατα
συνεχίζει να παραµένει κλειστό.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την έρευνα για την Αθήνα,
από το 2012 όπου είναι συγκρίσιµο το πεδίο απογραφής,

το Μάρτιο του 2018 καταγράφεται το χαµηλότερο ποσοστό κλειστών καταστηµάτων που έχει καταγραφεί
(24,9%)
Τα στοιχεία δείχνουν σηµαντική ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στην αγορά της Αθήνας (µείωση των κλειστών καταστηµάτων κατά 1,2% σε σύγκριση µε το
προηγούµενο εξάµηνο και 1,4% σε σύγκριση µε το
προηγούµενο έτος) ενώ νέες επιχειρήσεις διάφορων κλάδων εισέρχονται στην αγορά (εµπόριο τροφίµων, εστίαση, λοιποί κλάδοι) και το λιανικό εµπόριο ένδυσης
µειώνεται σε όρους συγκέντρωσης.
Σε όλες τις εµπορικές ζώνες Κολωνάκι, Πατησιών, Κεντρικές, Εξάρχεια διαπιστώνεται βελτίωση στην συγκέντρωση κλειστών καταστηµάτων µε εξαίρεση το Εµπορικό
Τρίγωνο στο οποίο καταγράφεται οριακή αύξηση.
'Αλλες αγορές της Αττικής

Σε ότι αφορά στις άλλες αγορές της Αττικής παρουσιάζεται βελτίωση και ενίσχυση της παρουσίας του λιανικού
εµπορίου στις αγορές Χαλανδρίου και Περιστερίου

Εντυπωσιακή χαρακτηρίζεται η διόρθωση της
εικόνας της αγοράς του Χαλανδρίου καθώς τα
λουκέτα µειώνονται κατά 3%. Η µείωση αυτή
έρχεται να διορθώσει τη ραγδαία αύξηση που
καταγράφηκε το προηγούµενο εξάµηνο αλλά και
να βελτιώσει περεταίρω την εικόνα της αγοράς.
Στο Περιστέρι εµφανίζεται µείωση των λουκέτων κατά 0,8%. Η µείωση που καταγράφεται
είναι η 5η συνεχόµενη και η συνολική εικόνα της
αγοράς σταδιακά προσεγγίζει τα επίπεδα που είχε
η αγορά κατά το Μάρτιο του 2013.
∆υσµενέστερη, από την άλλη πλευρά, είναι η
κατάσταση σε Μαρούσι, Ν. Ιωνία, Γλυφάδα και

Κηφισιά
Η αύξηση των λουκέτων στο Μαρούσι είναι σηµαντική
(+2,6% σε σχέση µε το προηγούµενο εξάµηνο και
+3,1% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος) και στην
Ν. Ιωνία (+1,1% σε σχέση µε το προηγούµενο εξάµηνο
και +1,3% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος)
Σηµαντική είναι και η αύξηση των κλειστών καταστηµάτων στη Γλυφάδα και στην Κηφισιά (+1,1% τόσο
σε σύγκριση µε το προηγούµενο εξάµηνο όσο και
ετησίως).
Περιφερειακές αγορές

Μικρές µειώσεις, σε σχέση µε το προηγούµενο εξάµηνο, που κινούνται στα όρια της σταθεροποίησης, παρατηρούνται στα λουκέτα σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Πειραιά (-0,3%, -0,2% και -0,3% αντίστοιχα). Τόσο στον
Πειραιά όσο και στην Πάτρα καταγράφεται οριακή
ενίσχυση της εστίασης και υποχώρηση του λιανικού
εµπορίου υπόδησης και των λοιπών κλάδων δραστηριότητας αντίστοιχα.

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η µίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας

Σ

υνεδριάζει αύριο Τρίτη 17 Απριλίου
2018 και ώρα 8:30 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα Ελευσίνας, η αρµόδια
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου για τη
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης:

1.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την
υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης για µίσθωση ακινήτου
για της ανάγκες ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και πολιτισµου - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
15.000,00 €.

2.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την
υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση της δαπάνης για συνδροµές σε
εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά
µέσα (∆ΗΜΟΣΝΕΤ)- έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 1.860,00 €.
3.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την
υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης
για συντήρηση
Συσκευών Πόσιµου Νερού - έγκριση

δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
2.998,32 €.
4.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την
υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης
για
Συνδροµές
ΙΝΤΕΡΝΕΤ – Ετήσια συνδροµή Τεχν.
Λογισµικού Η/Μ
FINE /ADAPT/4MKENAK (Σ) - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 706,80 €.

5.
Λήψη απόφασης για τον ορισµό
νοµικού για τη σύνταξη γνωµοδότησης
αναφορικά µε την αίτηση της κας Μαραγκάκη Αγγελικής (και τη σχετική γνωµοδότ

ηση)
για την ανάκληση της µε αριθµ
256/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου - υποβολή αιτήµατος προς
την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης για αµοιβή
νοµικού Καρυώτη ∆ιαµαντή (Γνωµ/τηση
επί αποφάσεως) - έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 297,60 €.

6.
Απόδοση υπολόγου ∆Ε∆∆ΗΕ
και απαλλαγή αυτής.
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Οι περίπατοι της EUphoria στην Ελευσίνα

θριάσιο-9
Οι περίπατοι της Euphoria συνθέτουν το
νήµα των πολλαπλών αφηγήσεων και

της συλλογικής βιωµατικής εµπειρίας της
πόλης µε τα διαφορετικά στοιχεία του

αστικού τοπίου και τα έργα και τις ιδέες
που περιλαµβάνει το πρόγραµµα της

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Ο

ι Περίπατοι της EUphoria
εισάγουν τους συµµετέχοντες
στην κεντρική ιδέα, τη
φιλοσοφία και την αποστολή της
‘Ελευσίνα
2021‘
Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης.
Με τίτλο “Transition to EUphoria”, το
πρόγραµµα της ‘Ελευσίνα 2021‘
εστιάζει στη σύνδεση τέχνης και
καθηµερινότητας, στο πώς η τέχνη
µπορεί να γίνει κεντρικό εργαλείο για
την αλλαγή µιας πόλης.
Το πρόγραµµα της ‘Ελευσίνα 2021‘
περιλαµβάνει
τρεις
Κεντρικές
Θεµατικές, που επικεντρώνονται στη
σύνδεση τέχνης και περιβάλλοντος
(EUnvironment),
τέχνης
και
κοινωνίας (EUrbanization), τέχνης
και εργασίας (The EU Working
Classes) και εντοπίζονται και
χωροταξικά, χωρίζοντας την πόλη σε
τρεις µεγάλες ενότητες: Κεντρική
Ελευσίνα, Άνω Ελευσίνα, Κάτω
Ελευσίνα αντίστοιχα.
Οι
περίπατοι
της
Euphoria
συνθέτουν το νήµα των πολλαπλών
αφηγήσεων και της συλλογικής

βιωµατι
κής εµπειρίας της πόλης µε τα
διαφορετικά στοιχεία του αστικού
τοπίου και τα έργα και τις ιδέες που
περιλαµβάνει το πρόγραµµα της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης.
Πραγµατοποιούνται δύο Περίπατοι:
Άνω Ελευσίνα & Κεντρική Ελευσίνα
Επίσκεψη
στις
περιοχές
της
Κεντρικής Ελευσίνας και της Άνω
Ελευσίνας που αντιστοιχούν στις
Θεµατικές
του
καλλιτεχνικού
προγράµµατος
EUrbanization και
EUnvironment αντίστοιχα.
Ηµέρες διεξαγωγής: 22 Απριλίου, 27
Μαϊου & 24 Ιουνίου
Κάτω Ελευσίνα & Κεντρική Ελευσίνα
Επίσκεψη στις περιοχές της Κάτω
Ελευσίνας και της Κεντρικής
Ελευσίνας που αντιστοιχούν στις
Θεµατικές
του
καλλιτεχνικού
προγράµµατος The EU Working
Classes
και
EUnvironment
αντίστοιχα.

Ηµέρες διεξαγωγής:
13 Μαϊου & 10
Ιουνίου
Σηµείο συνάντησης
είναι τα γραφεία
της ‘Ελευσίνα 2021‘ (Παλιός
Σιδηροδροµικός
Σταθµός).
Οι
περίπατοι καταλήγουν σε γεύµα σε
τοπικά
εστιατόρια,
όπου
οι
συµµετέχοντες
µπορούν
να
συνεχίζουν τη συζήτηση γύρω από
το πρόγραµµα της ‘Ελευσίνα 2021‘.
Η συµµετοχή στο γεύµα είναι
προαιρετική ενώ το κόστος του
γεύµατος καλύπτεται από τους
συµµετέχοντες.
Η συµµετοχή στους Περιπάτους
της EUphoria είναι δωρεάν.
Ωστόσο, λόγω περιορισµένου
αριθµού
θέσεων,
είναι
απαραίτητη η κράτηση.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
κρατήσουν
θέση
ηλεκτρονικά,
συµπληρώνοντας
τη
φόρµα
συµµετοχής ή τηλεφωνικά στο 210

5537 206.
Για τηλεφωνική κράτηση, µπορείτε
να καλείτε από ∆ευτέρα έως Τετάρτη
11:00 – 13:00.
Πρακτικές πληροφορίες:
Ηµεροµηνίες: 22 Απριλίου, 13 & 27
Μαΐου, 10 & 24 Ιουνίου
Ώρα εκκίνησης Περιπάτου: 11 π. µ.
Αφετηρία είναι τα γραφεία της
‘Ελευσίνα
2021‘
(Παλιός
Σιδηροδροµικός Σταθµός Ελευσίνας).
Για περισσότερες πληροφορίες,
µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας
στο τηλέφωνο 210 553 7206 ή στο
email
angeliki.lampiri@eleusis2021.eu.
Οι
Περίπατοι
της
EUphoria
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της

10-θριάσιο

Ανακοίνωση σχετικά µε τη Συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής στις 19-4-2018

Σας ενηµερώνουµε ότι την Πέµπτη 19-4-2018 δε θα πραγµατοποιηθεί συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής λόγω του κοινού συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας
(Κ.Ε.∆.Ε.), στις 18 και 19 Απριλίου 2018, στην Αθήνα.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ WWW.THRIASSIO.GR

∆ευτέρα 16 Απριλίου 2018

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος
(160τµ) στο κέντρο του Ασπροπύργου
(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου). ∆ιαµορφωµένος
χώρος µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο
περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

ΓΑΜΟΣ

Ο ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥ ΡΣΙ∆ΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΖΑΪΤΣΕΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΑΥ ΡΙ∆ΟΥ ΓΕΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥ Ν ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ
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Κίνδυνος κατάσχεσης

εισαγόµενων ΙΧ για τα οποία δεν
πληρώθηκαν Τέλος Ταξινόµησης και ΦΠΑ

Α

ντιµέτωποι µε κατάσχεση και αδυναµία πώλησης των αυτοκινήτων τους βρίσκονται εκατοντάδες ιδιώτες που έπεσαν θύµατα εµπόρων, οι οποίοι εισήγαγαν
µεταχειρισµένα οχήµατα από το εξωτερικό χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις νόµιµες υποχρεώσεις τους. Να έχουν καταβάλλει, δηλαδή, το Τέλος Ταξινόµησης και τον αναλογούντα ΦΠΑ, ως όφειλαν.
Όπως ανακαλύφθηκε από το Β’ Τελωνείο Πειραιά, σε 880 περιπτώσεις εισαγόµενων
µεταχειρισµένων αυτοκινήτων, από 3.800 που ερευνήθηκαν την περίοδο 2011-2016, δεν
είχαν πληρωθεί το Τέλος Ταξινόµησης και ο ΦΠΑ. Σε αυτή την περίπτωση, καταλογίζεται
λαθρεµπορία στους κατόχους, άρα οι νόµιµοι ιδιοκτήτες τους διώκονται µε αποτέλεσµα
να αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο της κατάσχεσης.
Τι ισχύει

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, κατά την εισαγωγή στην χώρα µας οποιουδήποτε µεταχειρισµένου αυτοκινήτου από το εξωτερικό, πρέπει να καταβάλλονται το Τέλος Ταξινόµησης και ο ΦΠΑ.
Το Τέλος Ταξινόµησης προσδιορίζεται µε βάση το ποσό που θα πλήρωνε ένα καινούργιο ίδιο µοντέλο, µε ίδιο εξοπλισµό, συν ένα «πέναλτι», αν πλέον είναι παλαιότερης κατηγορίας τεχνολογίας Euro από τη σηµερινή, µείον κάποια έκπτωση λόγω ηλικίας (έως και
-96%) αλλά και µείον έκπτωση (-10%) αν έχει πολλά χιλιόµετρα.
Στον ΦΠΑ τώρα, σε πολλές περιπτώσεις ο συγκεκριµένος φόρος οφείλεται ακόµα στην
χώρα προέλευσης γιατί τα αφορά αυτοκίνητα που είχαν δοθεί µε leasing στους προηγούµενους κατόχους τους. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΦΠΑ πρέπει να καταβληθεί όταν
πωληθεί σε ιδιώτη, είτε στην χώρα προέλευσης του οχήµατος, είτε σε άλλη χώρα. Όπως
έχει διαπιστωθεί από τους ελέγχους, το 99% των εισαγόµενων µεταχειρισµένων αυτοκινήτων προέρχονται από leasing και οφείλουν ΦΠΑ.
Φυσικά, ο ΦΠΑ δεν οφείλεται αν το αυτοκίνητο ανήκε σε ιδιώτη στη χώρα προέλευσης, οπότε ο ΦΠΑ καταβλήθηκε και εισπράχθηκε οριστικά.
Τα «κόλπα» των εµπόρων

Οι τρόποι που χρησιµοποιούν κάποιοι έµποροι εισαγόµενων µεταχειρισµένων αυτοκινήτων για να αποφύγουν να πληρώσουν τον ΦΠΑ είναι συγκεκριµένοι.
Για παράδειγµα, στο τελωνείο που δεν επαληθεύει τακτικά τα χαρτιά που δέχεται,

θριάσιο-11
κατατίθεται τιµολόγιο
ότι ο έµπορος του εξωτερικού το είχε προµηθευτεί στη χώρα του από
ιδιώτη («µε περιθώριο
κέρδους»), άρα ο ΦΠΑ
δεν οφείλεται στη χώρα
προέλευσης, ούτε και
στην Ελλάδα. Στην
πράξη ωστόσο, ο ξένος
έµπορος έχει εκδώσει
άλλο τιµολόγιο από
αυτό που καταθέτει ο
Έλληνας εισαγωγέας, καθώς λόγω έλλειψης ΚΒΣ δεν υπάρχει ιδιαίτερη σήµανση ασφαλείας στα έγγραφα.
Έτσι, για παράδειγµα ένας Γερµανός έµπορος αναφέρει ότι πωλεί το αυτοκίνητο χωρίς
ΦΠΑ, ενώ στην Ελλάδα κατατίθεται άλλο τιµολόγιο, που παρουσιάζει τον Γερµανό να
πωλεί αυτοκίνητο που έχει προµηθευτεί από ιδιώτη.
Εναλλακτικά, σε κάποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται ως «παρένθετη» χώρα η Βουλγαρία, µόνο για λόγους τιµολόγησης. Ιδρύεται λοιπόν από τον Έλληνα εισαγωγέα µια
βουλγάρικη εταιρεία και σε αυτήν τιµολογεί πχ. ο Γερµανός έµπορος, µε αληθή στοιχεία,
άρα µε το ΦΠΑ να πρέπει να πληρωθεί στη χώρα προορισµού (Βουλγαρία).
Στη συνέχεια τιµολογείται ο Έλληνας εισαγωγέας και άρα η Βουλγαρία δεν ζητεί ΦΠΑ,
αφού πράγµατι εξήχθη το όχηµα. Το τιµολόγιο από Βουλγαρία πλέον αναφέρει ότι είναι
µε περιθώριο κέρδους, όταν στην προηγούµενη πράξη (Γερµανία προς Βουλγαρία) δεν
ήταν, καθώς η προς τα πίσω έρευνα εκτιµάται ότι θα είναι προβληµατική.
Στην περίπτωση του Τέλους Τιµολόγησης τώρα, κάποιοι «συνηθίζουν» να αποκρύπτουν τον εξοπλισµό, δηλώνουν ψευδή κατηγορία τεχνολογίας Euro, δηλώνουν άλλο
µοντέλο κλπ.
Για να υπολογιστεί το Τέλος Ταξινόµησης πρέπει να βρεθεί ποιό µοντέλο είναι, σε ποια
κατηγορία Euro ανήκει όπως και ο εξοπλισµός του. Όλα αυτά τα στοιχεία λαµβάνονται
από την ξένη, διαγεγραµµένη άδεια κυκλοφορίας και το πιστοποιητικό συµµόρφωσης
που υποβάλλεται, που όµως ουδείς ελέγχει αν είναι γνήσια. Οµοίως, ο εξοπλισµός λαµβάνεται από το βιβλίο σέρβις (συνήθως έχει αυτοκόλλητο στο πίσω µέρος µε κωδικούς
αξεσουάρ), όταν αυτό επίσης παραποιείται µε ευκολία.
Ασφαλώς, φυσικός έλεγχος του αυτοκινήτου δεν γίνεται, αφού ο τελωνειακός δεν µπορεί να καταλάβει τι µοντέλο είναι, τι κυβισµό έχει, τι εξοπλισµό περιλαµβάνει κλπ.

Καθοριστικό, επίσης, για την αλλοίωση της ηλικίας, του εξοπλισµού, της κατηγορίας
Euro ή και του µοντέλου είναι ότι «το τελωνείο δέχεται µόνο χαρτιά», δίχως να µπορεί
να επαληθεύσει άµεσα τα στοιχεία, παρά µόνο µε διαδικασίες εκ των υστέρων, κάτι που
γνωρίζουν καλά οι εισαγωγείς µεταχειρισµένων.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Η πλήρης Ερώτηση και Aπάντηση έχουν ως εξής :

Θέµα: Βραχυπρόθεσµος προγραµµατισµός για
την αποφυγή κρίσης στη διαχείριση απορριµµάτων
Αττικής

Τον Νοέµβριο του 2017, ορµητικά ρέµατα προκάλεσαν
καταστροφικές πληµµύρες στη ∆υτική Αττική, 23 νεκρούς, αλλά και τεράστιες υλικές καταστροφές σε δηµόσιες
υποδοµές, µεταξύ αυτών και στο ΧΥΤΑ Φυλής, που υποδέχεται τα απόβλητα ολόκληρης της περιφέρειας Αττικής.Σύµφωνα µε επίσηµη έκθεση του αρµόδιου φορέα
(Ε∆ΣΝΑ), υπήρξε κατολίσθηση 45.000 m3 σκουπιδιών
και χωµάτων, η οποία είχε ως αποτέλεσµα να αποκαλυφθούν τα θαµµένα απόβλητα. Ως εκ τούτου, µέχρι την
αποκατάσταση των ζηµιών, η εγκατάσταση και ο ΧΥΤΑ
Φυλής λειτουργούν χωρίς να τηρούνται οι όροι της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
∆εδοµένου ότι:
Ο ΧΥΤΑ Φυλής δεν αντέχει, αφού η χωρητικότητά του
έχει ουσιαστικά εξαντληθεί, αποτελώντας υγειονοµική
και περιβαλλοντική «βόµβα».
Ο υπό ολοκλήρωση χώρος του ΧΥΤΑ Γραµµατικού
(δυναµικότητας 60.000 tn/έτος), ακόµη και αν δεν είχε
κριθεί χωροταξικά και περιβαλλοντικά απαράδεκτος
(PETI 0573/2011, Έγγραφο Εργασίας 24.11.2014), επαρκεί για την κάλυψη µόλις δέκα ηµερών, των παραγόµενων 6.000 tn απορριµµάτων/ηµέρα στην Αττική.
Ο προβλεπόµενος σχεδιασµός για µείωση των απορριµµάτων µέσω της ανακύκλωσης και της διαλογής
στην πηγή, έχει τελµατωθεί.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Μπορεί να περιγράψει τον βραχυπρόθεσµο προγραµµατισµό της Περιφέρειας Αττικής, όσον αφορά στους
χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων και υπολειµ

µάτων, προκειµένου να αποφευχθεί µεγάλη περιβαλλοντική-υγειονοµική κρίση;
Απάντηση του κ. Vellaεξ ονόµατος της Επιτροπής
(10.4.2018)

Η Επιτροπή είναι ενήµερη για το συνολικό ζήτηµα
διαχείρισης των απορριµµάτων στην Αττική. Η Επιτροπή
αξιολόγησε το σχέδιο διαχείρισης απορριµµάτων για την
περιφέρεια, που εγκρίθηκε τον ∆εκέµβριο του 2016. Το
σχέδιο αυτό προβλέπει, µεταξύ άλλων, περαιτέρω επεξεργασία απορριµµάτων και επέκταση της χωρητικότητας των χώρων υγειονοµικής ταφής. Αυτή η επιπλέον
χωρητικότητα θα αντισταθµίζει την υφιστάµενη έλλειψη
χωρητικότητας των χώρων υγειονοµικής ταφής, καθώς
και ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διαλογή στην πηγή
και την ανακύκλωση.
Αν και το σχέδιο καλύπτει επαρκώς όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις του άρθρου 28 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ
για τα απόβλητα[1], σε τεχνικό επίπεδο οι υπηρεσίες

της Επιτροπής εξακολουθούν να στηρίζουν τις ελληνικές αρµόδιες αρχές στις προσπάθειες που καταβάλλουν
για τη βελτίωση της διαχείρισης των απορριµµάτων. Οι
ελληνικές αρµόδιες αρχές είναι άµεσα υπεύθυνες για την
κατάλληλη αντιµετώπιση και την αποφυγή καταστάσεων
που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.Κατά την προγραµµατική
περίοδο 2014-2020 περίπου 161 εκατ. ευρώ από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το
Ταµείο Συνοχής διατέθηκαν για τη διαχείριση των
οικιακών απορριµµάτων στην περιφέρεια της Αττικής
(πρόληψη, επιλεκτική συλλογή, ανακύκλωση, µηχανική/
βιολογική επεξεργασία, υγειονοµική ταφή).
Λαµβανοµένης υπόψη της ποσότητας των απορριµµάτων, που παράγονται στην Αττική, οι σοβαρές καθυστερήσεις στην προετοιµασία και την εφαρµογή των
έργων διαχείρισης των απορριµµάτων είναι ιδιαίτερα
ανησυχητική· µέχρι στιγµής δεν έχουν εγκριθεί έργα γι’
αυτές τις βασικές υποδοµές, µε εξαίρεση ένα έργο για τα
Κύθηρα, ύψους 4 εκατ. ευρώ.
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Συναγερµός από το Χαµόγελο του Παιδιού:

Αρπαγή βρέφους από τον φερόµενο ως πατέρα του

Σ

τις 12/04/2018, κατά τις βραδιν ές ώρες, εν ηµερώθηκε η «Ευρωπαϊκή Γραµµή για τα Εξαφαν ισµέν α Παιδιά 116000» ότι ν ωρίτερα την ίδια µέρα
απήχ θη βρέφος από τον φερόµεν ο ως βιολογικό πατέρα,
ο οποίος δεν του ασκεί καν έν α ν όµιµο γον ικό δικαίωµα.
«Το Χαµόγελο του Παιδιού» συν εργάστηκε µε τις Αστυν οµικές και τις Εισαγγελικές Αρχ ές, ώστε ν α γίν ουν άµεσα οι
απαραίτητες εν έργειες και ν α µη χ αθεί πολύτιµος χ ρόν ος
για την αν αζήτηση και τον εν τοπισµό του βρέφους.
Ωστόσο, βάσει πληροφοριών , ο φερόµεν ος ως βιολογικός πατέρας, σχ εδόν αµέσως µετά την αρπαγή του
βρέφους µετέβη σε χ ώρα του εξωτερικού, παίρν ον τας µαζί
του το παιδί. Αξίζει ν α σηµειωθεί, ότι ο συγκεκριµέν ος
άν θρωπος από ν οµικής πλευράς κατηγορείται για κακούργηµα και δεν είχ ε καν έν α ν οµικό δικαίωµα ν α βγάλει
στο παιδί ν όµιµα χ αρτιά για ν α ταξιδέψει στο εξωτερικό. «Το Χαµόγελο του Παιδιού» εκφράζει τη λύπη του για
αυτή την εξέλιξη και τη συµπαράστασή του στο οικογεν ειακό περιβάλλον του παιδιού.
Στο σηµείο αυτό είν αι σηµαν τικό ν α τον ιστεί ότι σε κάθε περίπτωση εξαφάν ισης/αρπαγής αν ηλίκου θα πρέπει άµεσα οι γον είς ή οι ασκούν τες την επιµέλεια ν α απευθύν ον ται στις Αρµόδιες Αρχ ές, ώστε ν α µη χ άν εται
πολύτιµος χ ρόν ος και ν α υπάρχ ει έγκαιρη κιν ητοποίηση.
Για άλλη µια φορά εγείρον ται ερωτηµατικά για το πόσο εύκολα έν α παιδί µετακιν είται µεταξύ κρατών , όταν ο
άν θρωπος που το συν οδεύει δεν ασκεί καν έν α ν όµιµο δικαίωµα σε σχ έση µε το αν ήλικο.
«Το Χαµόγελο του Παιδιού» ελπίζει ν α εν τοπισθεί άµεσα ο άν θρωπος αυτός, ν α επιστρέψει το βρέφος πίσω
στην οικογέν ειά του και µην επαν αληφθεί για ακόµα µια φορά η ιστορία του Mateo Dullia που µας είχ ε όλους
συγκλον ίσει. Τον αν ήλικο Mateo είχ ε αρπάξει και τότε ο φερόµεν ος ως πατέρας του, ο οποίος τον µετέφερε σε
χ ώρα, όπου οι συν θήκες που επικρατούν δεν επιτρέπουν τον εν τοπισµό του παιδιού και ως εκ τούτου την
επιστροφή του πίσω στην οικογέν ειά του. Για ακόµα µια φορά, χ ρειάζεται ν α τον ιστεί ότι η έγκαιρη εν ηµέρωση
των Αρχ ών και της «Ευρωπαϊκής Γραµµής για τα Εξαφαν ισµέν α Παιδιά 116000», διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο
στην εύρεση εν ός παιδιού και στην ασφαλή επιστροφή του στην οικογέν ειά του.
«Το Χαµόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθν ών συν εργασιών που έχ ει αν απτύξει, διαθέτει την τεχ ν ογν ωσία ν α χ ειρίζεται µε επαγγελµατισµό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφαν ίσεων αν ηλίκων . Εν ηµερωθείτε για
τις διεθν είς συν εργασίες του Οργαν ισµού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies/
Περισσότερες πληροφορίες: Εθν ικό Κέν τρο για τα Εξαφαν ισµέν α και Υ πό Εκµετάλλευση Παιδιά «Ευρωπαϊκή Γραµµή για τα Εξαφαν ισµέν α Παιδιά 116000»e mail: 116000@hamogelo.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ∆ΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ
ΘΙΓΕΙ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

‘’ Σήµερα ο Όµιλος ΕΛΠΕ αποτέλεσε εκ νέου στόχο
ανοίκειας και δυσφηµιστικής επίθεσης από συγκεκριµένο δηµοσιογράφο σε τηλεοπτική εκποµπή, όπου
παρουσιάστηκε ως δήθεν σκάνδαλο, που µάλιστα
χρήζει διερεύνησης από οικονοµικό Εισαγγελέα, η
άσκηση δικαιωµάτων προαιρέσεως αγοράς µετοχών
(stock options) της Εταιρείας από δικαιούχους - στελέχη της.
Τ α δικαιώµατα αυτά ασκούνται σύµφωνα µε τους
όρους σχετικού προγράµµατος που έχει εγκρίνει η
Γενική Συνέλευση των µετόχων διαδοχικά κατά το
2005, 2014, 2015 και 2017. Η πράξη άσκησης των σχετικών δικαιωµάτων από τους δικαιούχους τους,
αποτέλεσε αντικείµενο σχολαστικής ενηµέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α. και του επενδυτικού κοινού, σύµφωνα µε το Νόµο. Η ΕΛΠΕ Α.Ε. θα προβεί στις κατά νόµο προβλεπόµενες ενέργειες για την προάσπιση των δικαιωµάτων και της δηµόσιας εικόνας της, την οποία θίγει κατάφορα η
προαναφερθείσα δυσφηµιστική ενέργεια. ‘’

Ασπρόπυργος:
πωλούνται 7,5
στρέµµατα
θέση Κατσουλιέρη
κοντά στο Ρουπάκι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα
θέση Κατσουλιερη κοντά
στο Ρουπάκι
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6948560208

Ασπρόπυργος:
Πωλούνται 24
στρέµµατα στη
θέση Ρυκιά

Αχαρακτήριστη ζώνη
περίπου 24 στρέµµατα θέση
Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6948560208

∆ευτέρα 16 Απριλίου 2018

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ KAI Η
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>
(25η αγωνιστική)

ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 1-2
ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΣ 2-0
ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΒΥ ΖΑΣ 0-2
ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
2-0
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 0-1
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 0-4
ΑΤΤΑΛΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 0-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 60
2. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 58
3. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 55
4. ΒΥ ΖΑΣ 54
5. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 45
6. ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 42
7. ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 30
8. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 29
9. ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 28
10. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 21
11. ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 20
12. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 19
13. ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 17
14. ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 11
15. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 6
Η ΕΠΟΜΕΝΗ(26η Αγωνιστική)

ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ
ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ - ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
Ρεπό: ΒΥ ΖΑΣ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>\
(24η αγωνιστική)
3ος ΓΥ ΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 2-3
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 6-2
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 1-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6-1
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 4-1
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(3ος ΓΥΡΟΣ)
1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ 48
2. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 46
3. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 43
4. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 40
5. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 35
6. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 35
7. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 32
8. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 24
9. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 15
10. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 11
11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 10

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (25η Αγωνιστική)
ΤΕΤΑΡΤΗ(18-4-)
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 18:00
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
18:00
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
18:00
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 20:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ Πέµπτη 19/04/18 18:00
Ρεπό: ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ

θριάσιο-13

Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 2-1 ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Σ

υν εχ ίζει τις καλές του εµφαν ίσεις ο Ακράτητος
επικράτησε στο δηµοτικό στάδιο Ελευσίν ας
του Παν ελευσιν ιακού µε 2-1.
∆ιαιτήτευσε ο Αριστείδης Βάτσιος.Βοηθοί: Κρέτσιµος-Πρέν τζας.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(προπον ητής Σταύρος Ψιµουλάκης): Νικολάκης, Μαριν όπουλος, Πολεµαρχ άκης(51’
Μπίµπα), Αν των ίου(59’ Τουρλίδης, 86’ Αραπάκης),
Αν ταλής, Ακαρέπης, Ατµατσίδης, Χοτζάι, Μπεχ λής,
Ζίου, Παν τελίδης.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(προπον ητής Σάκης Βερούτης); Ξεν άκης, Ρόδης ∆., Χριστόπουλος(80’ Σιακαβάρας), Ρόδης
Λ., Νοµικός, Παρασίδης, Μαν ασίδης(87’ Κουκούλης),
Κολιός, Τσιγγόπουλος (93’ Σκαµαν τζούρας), Βασιλείου,
Σερέπας(91’ Καπουράν ης).
Φωτό: ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΓΕΩΡΝΤΑΜΙΛΗΣ

Ο

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Ο
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

Θρασύβουλος επέστρεψε στις επιτυχ ίες και
επικράτησε στην Φυλή της Νέας Περάµου µε
2-0 και βελτίωσε την βαθµολογική του θέση.
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Τζωρτζιν άκης, Θεοδωρίδης, Θεοδωρής, Λέν ας, Σφακιαν άκης, Μιχ αλακάκος, Πλαταν ιάς, Χαϊν τούτης, Χαλιµούρδας(87’ Πλαβούκος), Κον τούλης, Αγγελιδάκης(70’ Μοιρισκλάβος).
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Κεχ αγιάς, Τσολιάκος, Μυλων άς(70’
Κάν τρο), Ζώγαλης(60’ Μαν ώλης), Κήττας, Τσιούν ης,
Τσακάι, Χαραλαµπόπουλος(60’ Σαχ όλι), Σεβαστής,
Κάτσικας, Πρόκου(60’ ∆ράγασης).

Β' Εθνική (Νότος)

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 25ης
αγωνιστικής:

Ιπποκράτης Κω-Ηράκλειο 86-71 (14/4)
ΑΕ Ν. Κηφισιάς-Παγκράτι 63-69
Παν ερυθραϊκός-ΚΑΟ Κορίν θου 64-56
Παν ελευσιν ιακός-Πρωτέας Β. 73-75
Ίκαρος Ν. Σµύρν ης-Μαν δραϊκός 69-54
Ιων ικός Ν.-ΕΦΑΟ Ζωγράφου 110-70
∆άφν η ∆.-∆ιαγόρας ∆ρ. 71-81
Τρίτων -Κορωπί 74-72

∆άφ νη ∆.-∆ιαγόρας ∆ρ. 71-81

∆εκάλεπτα: 19-14, 34-34, 51-61, 71-81
∆ιαιτητές: Αποστολίδης-Ορφαν ός Εµµ.
∆άφνη ∆. (Σορώτος): Γεωργούτσος 7 (1), Θεοδοσίου, Καπών ης 4, Χρυσός 2, Σοφρων άς 7 (1),
Γκίν ης 13 (1), Μιχ όπουλος 14 (2), Γκιουζέλης 9 (2),
Τσιάκος 15
∆ιαγόρας ∆ρ. (Σαµόλης): Αλεξαν δρόπουλος, Κουκάς 23 (5), Τσέρσακ 2, Καραλής 6 (2), Κων σταν τών ης, Πέττας 25 (2), Μαυροειδάκος 1, Καρασταµάτης
7 (2), Μπιµπούδης, Λυκογιάν ν ης 2, Κατιάκος 8, Καραβαν άς 7

Ίκαρος Ν. Σµύρνης-Μανδραϊκός 69-54

∆εκάλεπτα:14-15, 39-23, 50-40, 69-54
∆ιαιτητές: Καραβίτης-Πλιάκας
Ίκαρος Ν.Σµ. (Καρακώστας Φ.) Γοργόν ης 8 (1),
Μελισσουργός, Βελιζιώτης 3 (1), Γραµµατικός 23 (5),
Βούζας 14 (2), Σπυρόπουλος, Λάβαρης 2, ∆ορκοφίκης
11 (1), Μιχ αλόπουλος 2, Αν έστης, Ζούκας 6 (1).
ΓΣ Μάνδρας Νικηφόρος (Μπεκές): Τζιβελέκας 5
(1), Κούσουλας 6, Καραµπάτσος 5 (1), Γκαϊτάσοφ 8
(1), Παπαπέτρος, Μουστόπουλος 17, Βαφιάς, Γεωργοπαπαδάκος 2, Ψηλέας 11 (2), Κωτσόπουλος.

Πανελευσινιακός-Πρωτέας Β. 72-75

∆εκάλεπτα:16-19,35-40,54-60,72-75
∆ιαιτητές: Μπούκας-Πόν τας
Πανελευσινιακός (Χούµπαυλης): Κελαϊδής 20(2),
Ματζιώρης 6(1), Αβραµίδης 4, Στέφος 12, Νικολακόπουλος 15(3), Ηλιάδης 2, Ζούµπος 12(1), Τζιάλλας 2,
Φωτόπουλος, Ρόκας, Λιάσκος.
Πρωτέας (Βλαχ ος): Αγγελόπουλος 14(3), Αθην ιώτης
5(1), Ματαλιωτάκης 21, Μόρφης 13(3), Μπάλας,
Ματσάγγος, Αυγεν ικός 8, Καµατερός 2, Γάργαλης 12
(2), Λάτσης, Πλουµής.
Επόµενη αγωνιστική (26η, 22/4):
Παγκράτι – Ιπποκράτης Κω
ΚΑΟΚ – Ν. Κηφισιά
Πρωτέας Βούλας- Παν ερυθραϊκός
Κορωπί – Παν ελευσιν ιακός
Ηράκλειο – Ικαρος Ν. Σµύρν ης
Μάν δρα/Νικηφόρος – Ιων ικός Νικαίας
ΕΦΑΟΖ – ∆άφν η ∆αφν ίου
∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων – Τρίτων

Η Βαθµολογία (σε 25 αγώνες):
1. Ιων ικός Νικαίας 49 (24-1)
2. ∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων 44 (19-6)
3. Ιπποκράτης Κω 43 (18-7)
4. Τρίτων 40 (15-10)
5. Παν ερυθραϊκός 39 (14-11)
6. ΓΣ Μάν δρας Νικηφόρος 38 (13-12)
7. Πρωτέας Βούλας 37 (12-13)
8. Ηράκλειο 37 (12-13)
9. ΚΑΟΚ 36 (11-14)
10. Παγκράτι 35 (10-15)
11. ∆άφν η ∆αφν ίου 35 (10-15)
12. Κηφισιά 34 (9-16)
13. Παν ελευσιν ιακός 34 (9-16)
14. Κορωπί 33 (8-17)
15. Ίκαρος Νέας Σµύρν ης 33 (8-17)
16. ΕΦΑΟΖ 33 (8-17)

14-θριάσιο

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
Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠ ΡΟΠΥΡΓΟΣ

- 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
κρεβατοκάµαρες, κουζί να,
σαλονοτραπεζαρί α
και
µπάνι 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, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα
αλουµινίου
διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολόγιο,
αυτόνοµη θέρµανση,
θέση parking στην πιλοτή
,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος
επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και θέση

∆ευτέρα 16 Απριλίου 2018

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 Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό σχολείο κάθετα στην
Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος)
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
για οποιαδήποτε χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστηµα (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, ανακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ
κατασκευή '65, µπάνιο, α ,
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή 370€2111041100
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 master, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος, µονοκατοικία 280 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master),
µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.

6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master), κατασκευή '78, µπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ.
το καθένα εντός σχεδίου. Τηλ.
επικοινωνίας 6977010051
(ώρες 10:00-13:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου,
1 υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, studio,
τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό, τιµή
28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή 309.000€,
συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει
οικιακές εργασίες(καθαριότητα
-σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα .
Κα. Σοφία 6997505700

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΚΑΙ
ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι ΚΟ 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 περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε
χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις
µε εχεµύθεια και υπευθυνότητα. Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης.
(1.10.16)
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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 Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. 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 εκπληρωµένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail
centromecanicca@yahoo.g
r. Τηλ. fax: 2105570474
Ζητείται 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
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

∆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

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ
Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

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

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

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704

Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr
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ΗΠΑ: Θα αποσυρθούµε από τη Συρία, µόλις
επιτευχθούν οι στόχοι µας

Η

πρεσβευτής
των Ην ωµέν ων
Πολιτειών στον
ΟΗΕ αν αφέρθηκε
στους στόχ ους που
θέλουν ν α επιτύχ ουν
οι ΗΠΑ µε τις στρατιωτικές επιχ ειρήσεις στη
Συρία, εν ώ ξεκαθάρισε
ότι δεν θα γίν ουν κατ'
ιδίαν συν οµιλίες µε τον
Άσαν τ
Το χ ρον ικό πλαίσιο
δράσης των στρατιωτικών επιχ ειρήσεων
στη Συρία έδωσε η
πρεσβευτής των ΗΠΑ
στον ΟΗΕ, Νίκι Χέιλι,
τον ίζον τας ότι η Ουάσιν γκτον θ’ αποσύρει
τις στρατιωτικές δυν άµεις της από την Συρία,
«µόλις επιτευχ θούν οι
στόχ οι της».
Μιλών τας στην τηλεοπτική
εκποµπή Fox News Sunday , η
Χέιλι απαρίθµησε τρεις στόχ ους για
τις ΗΠΑ:
την διασφάλιση ότι δεν χ ρησιµοποιούν ται χ ηµικά όπλα κατά οποιον δήποτε τρόπο που θέτει σε
κίν δυν ο τα αµερικαν ικά συµφέρον τα,
την ήττα του Ισλαµικού Κράτους,
αλλά και την εξασφάλιση µιας πλεον εκτικής θέσης για την παρακολούθηση της δράσης του Ιράν .

«Είν αι ο στόχ ος µας ν α δούµε
τα αµερικαν ικά στρατεύµατα ν α
επιστρέφουν στην πατρίδα, αλλά
δεν θα αποχ ωρήσουµε µέχ ρι ν α
γν ωρίζουµε ότι έχ ουν επιτύχ ει
τους παραπάν ω στόχ ους» είπε η
Χέιλι.
«Όχ ι» για κατ’ ιδίαν συν οµιλίες
µε τον Άσαν τ
Όπως τόν ισε, µιλών τας στο αµερικαν ικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS
και την εκποµπή «Face the
Nation», η Νίκι Χέιλι οι ΗΠΑ δεν
θα συµµετάσχ ουν σε κατ’ ιδίαν
συν οµιλίες µε τον πρόεδρο της

Συρίας Μπασάρ αλ Άσαν τ.
Η εκπρόσωπος των ΗΠΑ στα
Ην ωµέν α Έθν η σηµείωσε το
γεγον ός ότι η Συρία αρν είται ν α
λάβει µέρος σε πολυµερείς διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας υπό την αιγίδα του
ΟΗΕ, εν ώ πρόσθεσε ότι η Ρωσία
πρέπει ν α «παραδώσει» τη Συρία
στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων .
«∆εν πρόκειται ν α έχ ουµε κατ’
ιδίαν συν οµιλίες µε τον Άσαν τ»
ξεκαθάρισε η κ. Χέιλι.

Ο Ζάεφ απορρίπτει όνοµα
erga omnes και αλλαγή του
Συντάγµατος

Μ

ι λώντας σε δηµοσι ογράφους, ο σκοπι ανός
πρωθυπουργός τόνι σε πως η νέα ονοµασί α θα
πρέπει να χρησι µοποι εί ται µόνο στο εξωτερι κό,
χωρί ς να υπάρξει τροποποί ηση του Συντάγµατος, όπως
µεταδί δει το κρατι κό πρακτορεί ο MIA.
Ο κ. Ζάεφ τόνι σε πως η νέα ονοµασί α θα πρέπει να
χρησι µοποι εί ται µόνο στο εξωτερι κό, χωρί ς να υπάρξει
τροποποί ηση του Συντάγµατος, όπου και αναγράφεται το
όνοµα «∆ηµοκρατί α της Μακεδονί ας», όπως µεταδί δει το
κρατι κό πρακτορεί ο MIA.
Υποστήρι ξε πως η δι ατήρηση του σηµερι νού ονόµατος γι α
εσωτερι κή χρήση δεν επηρεάζει την Ελλάδα, επι χεί ρηµα
που έχει επανει ληµµένα απορρί ψει η ελληνι κή πλευρά. Ο
υπουργός Εξωτερι κών Νί κος Κοτζι άς έχει επι σηµάνει πως
σε αυτή την περί πτωση δι αβατήρι α κι άλλα επί σηµα
έγγραφα της ΠΓ∆Μ που χρησι µοποι ούνται εκτός συνόρων θα
φέρουν ένα µη αποδεκτό όνοµα.
Σε ό,τι αφορά το αί τηµα της Ελλάδας γι α εξάλει ψη των
εκφάνσεων αλυτρωτι σµού, ο κ. Ζάεφ σηµεί ωσε πως θα
πρέπει να εκπονηθούν δι ατυπώσει ς που θα καθι στούν
σαφές πως η ΠΓ∆Μ δεν τρέφει εδαφι κές βλέψει ς ούτε
σχεδι άζει παρεµβάσει ς στην πολι τι σµι κή κληρονοµι ά της
χώρας µας.
Προσέθεσε όµως πως ανάλογες δι ευκρι νί σει ς θα πρέπει
να δοθούν από την ελληνι κή πλευρά, ενώ από την τοποθέτησή
του δεν προκύπτει πως ήταν δι ατεθει µένος να ενσωµατώσει
τι ς εν λόγω δι ατυπώσει ς στο Σύνταγµα της ΠΓ∆Μ.
Ο κ. Ζάεφ επι βεβαί ωσε επί σης ότι η κυβέρνησή του
προτί θεται να θέσει σε δηµοψήφι σµα τυχόν συµφωνί α γι α
την επί λυση του ονοµατολογι κού, µε το MIA να µεταδί δει πως
αυτό που παραµένει άγνωστο εί ναι το πότε θα µπορούσαν
να στηθούν οι κάλπες, δηλαδή πρι ν από τυχόν ένταξη στο
NATO και την Ευρωπαϊ κή Ένωση ή µετά.
∆εν εξήγησε τι θα µπορούσε να συµβεί σε περί πτωση
που η ΠΓ∆Μ µπει στο NATO µε το συµφωνηµένο νέο όνοµα
αλλά στη συνέχει α η συµφωνί α ανατραπεί από τους πολί τες
στι ς κάλπες.
Η ελληνι κή δι πλωµατί α ούτως ή άλλως βλέπει αρνητι κά
το ενδεχόµενο δηµοψηφί σµατος στη γει τονι κή χώρα.

