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Ασπρόπυργος
Αν των άρας ∆ηµήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

Ελευσίνα 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Κοντούλη 1, 2105542410

Μάνδρα
Αθαν ασοπούλου Χρυσάν θη Χ.

Εργατικές Κατοικίες,2105541721

Άνω Λιόσια
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

- ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ Μεγάλου Αλεξάν δρου 61,
2102484258

Αχαρν ές
ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αριστοτέλους 200-202,2102477292

Χαιδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 84, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις          

Η θερµοκρασία από 12 έως 23
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Του εν ουρανώ φανέντος σηµείου του

Τιµίου Σταυρού επί Κωνσταντίου,
Μαρτύρων Ιουβεναλίου Ακακίου και

Κοδράτου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΣΑ

Ζητά την άµεση άρση της απόφασης και την επαναλειτουργία της 
λεωφορειακής γραµµής Α16 µε περαιτέρω ενίσχυση της συχνότητας 
των δροµολογίων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής. 

Ελευσίνα 04.05.18  

Προς Πρόεδρο ΟΑΣΑ 

Κύριε Πρόεδρε,
Η απόφαση του Οργανισµού Αστικών Συγκοι-

νωνιών (ΟΑΣΑ) να διακόψει την  λεωφορειακή
γραµµή Α16, που διέρχεται από την πόλη µας και
εξυπηρετεί εκατοντάδες συµπολίτες µας, είναι
αναίτια, αδικαιολόγητη και ασυµβίβαστη µε τις
συγκοινωνιακές ανάγκες της περιοχής.

Ταυτόχρονα είναι και προκλητική αφού ελήφθη
χωρίς ενηµέρωση ή  συζήτηση µε την Αυτο-
διοίκηση, απαξιώνοντας µε αυτό τον τρόπο τον
θεσµό και αδιαφορώντας για τις ανάγκες της τοπι-
κής κοινωνίας.

Μια τέτοια απόφαση προκαλεί σωρεία προβ-
ληµάτων στην µετακίνηση των πολιτών της Ελευ-
σίνας  και της ευρύτερης περιοχής (Μαγούλα –
Μάνδρα – Νέα Πέραµος), η αντίδραση των οποίων
είναι ήδη εµφανής και αναµένεται να οξυνθεί το
επόµενο διάστηµα.

Ο ∆ήµος µας  ζητά από τον ΟΑΣΑ την άµεση
άρση της συγκεκριµένης απόφασης και την επανα-
λειτουργία της Λεωφορειακής γραµµής Αθήνα –
Ελευσίνα µε περαιτέρω ενίσχυση της συχνότητας των
δροµολογίων, ως την πλέον ενδεδειγµένη λύση για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής. 

Παλαιότερα, εξυπηρετούσε και η γραµµή από την
Μάνδρα προς Αθήνα η οποία και αυτή έχει καταργηθεί.
Οι πολίτες της Ελευσίνας δεν πρέπει να παραµερίζονται
για κανένα λόγο δεδοµένου ότι εδώ βρίσκεται και µέρος
της  βαριάς βιοµηχανίας της Ελλάδας αλλά και ταυτόχρ-
ονα η Ελευσίνα είναι η πόλη που κέρδισε επάξια και τον
τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
2021. Αυτό βέβαια µεταφράζεται ως µέγιστη επισκε-
ψιµότητα πολιτών για ποικίλες εκδηλώσεις που προγρ-
αµµατίζονται στην πόλη, παράλληλα µε τις καθηµερινές
επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο που
κατακλύζεται από τουρισµό  τα τελευταία χρόνια. 

Έτσι, µε την διακοπή της γραµµής  αποµονώνουµε
πλήθος κόσµου (φοιτητών – εργατών – τουριστών ) να
συµµετέχουν στον πολιτισµό , σε δράσεις και
εκδηλώσεις που είναι ενδιαφέρουσες. 

Επίσης διαθέτουµε το µοναδικό  Νοσοκοµείο του
Θριασίου Πεδίου που βρίσκεται στην ∆ηµοτική Ενότητα
Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας και η µεγαλύτερη
µερίδα πολιτών µεταφέρεται  αποκλειστικά µε τα µέσα
µαζικής µεταφοράς, ως αποτέλεσµα και της οικονοµικής
κρίσης.

Το Λιµάνι µας απασχολεί εκατοντάδες εργαζόµενους
από περιοχές της Αθήνας και ευρύτερα, αφού είναι και
συνδετικός µεταφορικός κρίκος µε τον Πειραιά.  

συνεχίζεται στη σελ. 13

Ασπρόπυργος: Προφυλακίστηκε ο 62χρονος που 
σκότωσε µε σκαλιστήρι τον άντρα της εγγονής του

Προφυλακίστηκε µετά την απολογία του
στην ανακρίτρια ο 62χρονος που σκότωσε
µε σκαλιστήρι τον 33χρονο σύζυγο της

εγγονής του στον Ασπρόπυργο. Ο κατηγορούµενος,
αν και αρχικά είχε παραδεχτεί ότι διέπραξε το
έγκληµα, ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκε τα
πάντα.

Σύµφωνα µε πληροφορίες υποστήριξε ότι τη στιγ-
µή του εγκλήµατος ετοίµαζε ένα αυγό για το κορι-
τσάκι της εγγονής του και ξαφνικά άκουσε φωνές.
Είπε ότι είδε την εγγονή του πεσµένη στα γόνατα
να φωνάζει «βοήθεια σκοτώσανε τον άνδρα µου».
Στις ερωτήσεις της ανακρίτριας για το έγκληµα
απάντησε ότι δεν ξέρει τίποτα πάρα το ότι προανα-
κριτικά φέρεται να έχει περιγράψει ακόµα και λεπτο-
µέρειες.

Ως προς την κατάθεση της εγγονής του είπε «της
έχω µάθει να λέει την αλήθεια. ∆εν ξέρω γιατί τα είπε αυτά».

Η εγγονή του, η οποία γνώρισε τον 33χρονο Πακιστανό ενώ ήταν ανήλικη (12-13 χρόνων) και τον παντρεύτηκε,
σύµφωνα µε πληροφορίες έχει καταθέσει ότι έπεφτε συχνά θύµα κακοποίησης από το σύζυγο της ο οποιος τη ζήλε-
υε.

Για τη στιγµή του φόνου η εγγονή του 62χρονου είπε ότι κλειδώθηκε στο σπίτι επειδή φοβήθηκε, άκουσε τις φωνές
και τον καβγά και από τη χαραµάδα κάτω από την πόρτα είδε το σύζυγο της πεσµένο και δίπλα του αίµατα.

Στο υπόµνηµα που υπέβαλε στην ανακρίτρια ο κατηγορούµενος παραδέχεται ότι διέπραξε το έγκληµα και επικα-
λείται βρασµό ψυχικής ορµής. Το υπόµνηµα προηγήθηκε της απολογίας µε την οποία τα πήρε όλα πίσω.
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Ε
ν ηµερωτική γιγαν τοοθόν η  τοποθετήθηκε την
Παρασκευή 4 Μαΐου και δεσπόζει στην  µπρο-
στιν ή πλευρά του ∆ηµαρχ ιακού Μεγάρου του

∆ήµου Φυλής στα Άν ω Λιόσια. 
Εν ηµερωτικές οθόν ες το επόµεν ο διάστηµα θα

τοποθετηθούν  επίσης, στα ∆ηµαρχ εία των  ∆ηµο-
τικών  Εν οτήτων  Ζεφυρίου και Φυλής στο ∆ηµοτικό
Κολυµβητήριο καθώς και στη συν οικία της Ζωφριάς. 

Η γιγαν τοοθόν η που ήδη λειτουργεί στα Άν ω Λιόσια,
εν ηµερών ει τους ∆ηµότες για χ ρηστικές πληροφορίες
που αφορούν  την  καθηµεριν ότητα του Πολίτη. Για
παράδειγµα προβάλλεται ο  πεν ταψήφιος αριθµός
15691 που συλλέγει αιτήµατα των  ∆ηµοτών  για λακ

κούβες, ηλεκτροφωτισµό και άλλα ζητήµατα καθώς
και αφίσες µε µην ύµατα που αφορούν  στην  προ-
στασία του Περιβάλλον τος και των  αδέσποτων  ζώων .

Επίσης η εν ηµέρωση αφορά και στην  πολιτιστική –
αθλητική δράση του ∆ήµου Φυλής µε την  προαν αγ-
γελία και προβολή σηµαν τικών  εκδηλώσεων . 

«Στόχ ος µας είν αι η πολύπλευρη εν ηµέρωση των
συµπολιτών  µας και η εν εργή δράση και συµµετοχ ή
τους στο όραµα  για έν αν  σύγχ ρον ο ∆ήµο µε διαρκή
αν άπτυξη και πρόοδο σε όλους τους τοµείς.  Εξίσου
πολύτιµη για τον  τόπο µας  είν αι και η προβολή των
αξιοθέατων  καθώς και  σηµαν τικών  προορισµών   για
τους επισκέπτες µας » τον ίζει στο σχ ετικό µήν υµά
του , ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

Κ
ατά της Περιφέρειας Αττικής στρέφεται ο
εργοληπτικός σύν δεσµος τεχ ν ικών
εταιρειών  ΣΑΤΕ, µε αφορµή την  απόφ-

ασή της ν α απευθύν ει πρόσκληση εν διαφέρ-
ον τος χ ωρίς προηγούµεν η δηµοσίευση για τα
έργα αποκατάστασης της Αθην ών -Θηβών
συν ολικού ύψους 19,75 εκ. ευρώ.

Ο ΣΑΤΕ σε επιστολή που απέστειλε τις
προηγούµεν ες µέρες στην  κ. Ρέν α ∆ούρου και
υπογράφουν  ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Βλάχ ος
και ο Γεν ικός Γραµµατέας κ. Αν δρέας Γερακάκ-
ης, επικαλείται τις αν τίξοες συν θήκες στην
αγορά των  δηµοσίων  έργων  τα τελευταία 8 χ ρό-
ν ια, υποστηρίζον τας ότι ο αριθµός των  επτά
εταιρειών  που προσκλήθηκαν  για το έργο είν αι
περιορισµέν ος. 

Τον ίζει επίσης ότι η Περιφέρεια δεν  έλαβε
υπόψη ως πρόσθετα στοιχ εία στην  πρόσ-
κληση την  εξειδίκευση, την  εν τοπιότητα και
την  ετοιµότητα των  εταιρειών  και ότι επέλεξε
τις προσκαλούµεν ες εταιρείες µε ηλεκτρον ική κλήρωση
από κατάλογο της ∆ιεύθυν σης Τεχ ν ικών  Έργων  της
Περιφέρειας Αττικής.

Η πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγµάτευσης από
την  Περιφέρεια Αττικής βγήκε στις 25 Απριλίου και
αφορούσε τις εταιρείες, ΤΕΚΑ ΑΕ, Εργοτέµ ΑΤΕ, Ελτέρ-
γα ΑΕ, Μεσόγειος ΑΕ, Θαλής Περιβαλλον τικές Υπηρ-
εσίες, Μηχ αν ική Περιβάλλον τος και Μετρό ΑΤΕ.

Σύµφων α µε τους όρους του διαγων ισµού, η προφο-
ρική διαπραγµάτευση θα διεξαγόταν  στις 27 Απριλίου
και οι εταιρείες έχ ουν  ως καταληκτική ηµεροµην ία υπο-
βολής προσφορών  την  7η Μαίου. Η αποσφράγιση των
προσφορών  έχ ει οριστεί για τις 11 Μαίου.

Πέραν  των  όσων  υπογραµµίζει η επιστολή του
ΣΑΤΕ, τα µέλη του συν δέσµου εξαπολύουν  πύριν α
βέλη και για τις επιλογές της Περιφέρειας, υπο-
στηρίζον τας ότι καµία από τις εταιρείες που προσ-
κλήθηκαν  δεν  διαθέτει την  απαιτούµεν η εµπειρία σε
έργα οδοποιίας. Για παράδειγµα, η ΤΕΚΑ ΑΕ µε κύκλο
εργασιών  2,9 εκ. ευρώ, το 2016, εµφαν ίζεται ν α µην
έχ ει εκτελέσει αν τίστοιχ ο έργο τα τελευταία 15 χ ρόν ια.
Καν έν α έργο δεν  έχ ει υλοποιήσει και η Εργοτέµ µε
τζίρο 20,8 εκ. ευρώ το 2016 όπως και η Μέτρο ΑΤΕ,
αν αφέρουν  στο ΣΑΤΕ. Η τελευταία εµφαν ίστηκε σε
έργο της ΕΥ∆ΑΠ (φράγµα Ραµπεν τώσας), µε την
οποία συγκρούστηκε στα δικαστήρια αλλά επήλθε

συµβιβασµός, µε ικαν οποίηση απαιτήσεων
ύψους 3,4 εκ. ευρώ (διεκδικούσε 8,6 εκ. ευρώ).

Για την  Ελτέργα, σηµειών ουν  ότι είν αι η µετε-
ξέλιξη της εταιρείας φωτοβολταϊκών  “Σκάλα Μελι-
γαλά ΑΕ”, η οποία µετά την  απόσχ ιση του
κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας
ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΕ (σ.σ εταιρεία που έχ ει αιτηθεί
προστασία βάσει του πτωχ ευτικού κώδικα) και
την  απορρόφησή του από αυτή, έχ ει πάρει
πτυχ ίο από το υπουργείο Υποδοµών  το τελευ-
ταίο διάστηµα.

Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες εταιρείες το αν τι-
κείµεν ό τους είν αι περισσότερο στην  κατασκε-
υή περιβαλλον τικών  έργων  (π.χ  ΧΥΤΑ, βιολογι-
κων  καθαρισµών  κ.α).

Σύµφων α µε την  πρόσκληση, το έργο θα υλο-
ποιηθεί για ν α αν τιµετωπιστούν  οι επιπτώσεις
από την  κακοκαιρία του περασµέν ου Νοεµ-
βρίου στην  περιοχ ή της Μάν δρας και ν α απο-
φευχ θούν  παρόµοια φαιν όµεν α στο µέλλον .

Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η βελτίωση της χ άρ-
αξης και η διαπλάτυν ση της Αθην ών - Θηβών  και η
αποκατάσταση των  φθορών  στο υφιστάµεν ο τµήµα
από Νέα Ζωή Μάν δρας έως Αγία Σωτήρα.

Όπως αν αφέρεται, η Περιφέρεια Αττικής προγραµ-
µατίζει άµεσα διαγων ισµό για την  άρση της επικιν -
δυν ότητας της υφιστάµεν ης οδού, σύµφων α µε την
επικαιροποιηµέν η µελέτη για την  οποία υπάρχ ουν
εγκεκριµέν οι περιβαλλον τικοί όροι. Η Περιφέρεια επι-
καλείται λόγους αν ωτέρας βίας και επίσπευση των
εργασιών  του τεχ ν ικού αν τικειµέν ου µε σύν τµηση του
χ ρον οδιαγράµµατος σε 10 µήν ες αν τί εύλογου διαστή-
µατος 28 µην ών .

ΣΣΑΑΤΤΕΕ::  ΑΑδδεειιάάζζεειι  ττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς  
για τα έργα οδοποιίας στη Μάνδρα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΓΙΓΑΝΤΟΘΟΝΗ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
Ίδιες οθόνες θα τοποθετηθούν επ ίσης, στα ∆ηµαρχεία των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Ζεφυρίου

και Φυλής στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο καθώς και στη συνοικία της Ζωφριάς. 

Νέα διάρρηξη σε 
κατάστηµα στο κέντρο 
του Ασπροπύργου
Ένα ακόµα κρούσµα παραβατικότητας στο

κέντρο του Ασπροπύργου και µάλιστα επ ι της
κεντρικής οδού Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας.
Η διάρρηξη έγινε σε νέο κατάστηµα της περ-

ιοχής, στο διάστηµα 4-5 το πρωί της Παρασκε-
υής (4-5-2018). 
Οι δράστες οι οποίοι ήταν εφοδιασµένοι µε

βαριοπούλες, έσπασαν την πλαϊνή πλευρά
του καταστήµατος (φωτο) και στη συνέχεια
εισήλθαν στο κατάστηµα και αφαίρεσαν άγνω-
στο ποσό απο το ταµείο του καταστήµατος.
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Η Α' ΕΛΜΕ ∆ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί κάθε συλλογικότητα,
σωµατείο, δηµοκράτη αγωνιστή σε σύσκεψη την  Τρίτη   
8-5-2018 στα γραφεία της Α'ΕΛΜΕ για την πραγµατοποίηση
αντιπολεµικής συγκέντρωσης στην Ελευσίνα. 

Οι κίνδυνοι για την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο και τον κόσµο είναι
πιο µεγάλοι από κάθε άλλη φορά. Οι εµπρηστές του πολέµου απειλούν να
βάλουν φωτιά σε όλη την γειτονική περιοχή µας και οι φλόγες να έρθουν
µέχρι το Αιγαίο και τα Βαλκάνια!

Μπροστά σε αυτά που απειλητικά στέκουν µπροστά µας το καθήκον κάθε
φιλειρηνικού ανθρώπου είναι να υψώσει την φωνή του. Να απαιτήσει να
σταµατήσουν πριν είναι αργά τα σενάρια του πολέµου. Να πάρει ενεργά
µέρος σε ένα πλατύ αντιπολεµικό και αντί-ιµπεριαλιστικό κίνηµα υπερά-
σπισης της ειρήνης και καταδίκης του ιµπεριαλιστικού πολέµου. Να διαδ-
ηλώσει ενάντια σε παλιές και νέες ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις στην Συρία.

Η Α'ΕΛΜΕ ∆ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί κάθε συλλογικότητα ,σωµατείο ,δηµοκράτη
αγωνιστή σε σύσκεψη την  Τρίτη   8-5-2018 στα γραφεία της Α'ΕΛΜΕ για
την πραγµατοποίηση αντιπολεµικής συγκέντρωσης στην Ελευσίνα. Να
διατρανώσουµε πως ο λαός του Θριασίου, παλεύει για

·         Καµία διευκόλυνση στις πολεµικές µηχανές του ΝΑΤΟ – καµία
συµµετοχή – εµπλοκή της χώρας

·         Να κλείσουν οι βάσεις –ορµητήρια πολέµου. Εξω το ΝΑΤΟ.

·         Να ενώσουµε την φωνή µας µαζί µε αυτές των άλλων λαών της περ-
ιοχής που ζητάνε να σταµατήσει η αιµατοχυσία και η ιµπεριαλιστική επέµ-
βαση.

·         Να συµβάλουµε στη συγκρότηση µαζικού αντιιµπεριαλιστικού αντι-
πολεµικού κινήµατος – να υπερασπίσουµε το δικαίωµα στη ζωή κόντρα
στους άδικους αντιδραστικούς πολέµους.

·         
ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ Α'ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

«Σήµα» στις ασφαλιστικές ότι «πήραν µπροστά» οι έλεγχοι
για ανασφάλιστα ΙΧ, έστειλε η ΑΑ∆Ε. Αν και το υπουργείο Οικο-
νοµικών καλύπτει την διαδικασία διεξαγωγής των διαστα-
υρώσεων µε µυστικότητα, πηγές της αγοράς επιβεβαίωναν πως
έδωσαν προ 15νθηµέρου ήδη τα στοιχεία για να τρέξει την δια-
σταύρωση η ΑΑ∆Ε..

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες η διασταύρωση έγινε την
∆ευτέρα 30 Απριλίου και λέγεται πως εντοπίστηκαν περίπου
385.000 παραβάτες. Αρχές της επόµενης εβδοµάδας (πιθανώς
την Τρίτη) αναµένεται να αρχίσουν να εκδίδονται και τα «ραβα-
σάκια» µε τα παράβολα, τα οποία θα αναρτηθούν στο Taxisnet.

Ωστόσο η ΑΑ∆Ε ζήτησε από τις ασφαλιστικές εταιρίες να της
δώσουν τα τελικά στοιχεία µέχρι σήµερα ∆ευτέρα 7 Μαΐου, ώστε
να εντοπιστούν ποιοι ιδιοκτήτες έχουν ανασφάλιστο ΙΧ
αυτοκίνητο ή µοτοσυκλέτα. Αν δεν αλλάξει κάτι, αυτό ενδεχοµέ-
νως να αφήνει και ένα παράθυρο, όπως εκτιµάται, για να
σπεύσουν να προλάβουν να ασφαλιστούν όσοι αµέλησαν, πριν
βγουν τα πρόστιµα από Τρίτη και µετά.

Υπενθυµίζεται ότι τέλη Φεβρουαρίου είχε δοθεί διορία στους
ιδιοκτήτες ενός µηνός για να ασφαλιστούν ή να διορθώσουν
λάθη στα στοιχεία των οχηµάτων τους. Η εξέλιξη αυτή είχε ως
αποτέλεσµα, όπως λένε στην ασφαλιστική αγορά, να αυξηθούν
οι ασφαλίσεις οχηµάτων κατά 100.000 από τις αρχές της χρο-
νιάς (ή 160.000 στο δίµηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου).

Η εµπειρία από την προηγούµενη διασταύρωση, που «έτρε-
ξε» στις 6 Ιουνίου του 2017 αλλά τελικώς ακυρώθηκε, έχει αφή-
σει τραυµατικές εντυπώσεις στις µνήµες πολλών. 

Ωστόσο τον µήνα εκείνον ασφαλίστηκαν ξαφνικά 510.000
περισσότερα οχήµατα, που κυκλοφορούσαν ως τότε χωρίς
ασφάλεια, σαν «κινητές βόµβες» της ασφάλτου.

Εκτός όµως από τους «από άποψη» ανασφάλιστους, λόγο-
υς να ανησυχούν για πρόστιµα έχουν και ιδιοκτήτες που εν
αγνοία τους, ή και χωρίς να φταίνε οι ίδιοι σε πολλές περι-
πτώσεις, κινδυνεύουν να θεωρηθούν παραβάτες. Κληρονόµοι,
κάτοικοι εξωτερικού, αλλά και όσοι έχουν ακινητοποιήσει το
όχηµά τους χωρίς να το δηλώσουν στην ∆ΟΥ, είναι τα πρώτα
υποψήφια «θύµατα» των διασταυρώσεων.

Άγνοια βασικών κανόνων (όπως πχ ότι η «ακινησία» του
οχήµατος πρέπει να δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη υποχρεωτικά
στην ∆ΟΥ, αλλιώς δεν ισχύει) τιµωρείται, ασχέτως ποια είναι τα
πραγµατικά περιστατικά.

Από την ΑΑ∆Ε είχαν δώσει οδηγίες και απαντήσεις για διάφ-
ορες περιπτώσεις που ανακύπτουν στις διασταυρώσεις.

Μετά την «ηµέρα Χ» που θα γίνει διασταύρωση, θα εκδοθούν
email και ειδοποιήσεις στο Taxisnet που θα ενηµερώνουν ότι
χρωστούν να πληρώσουν παράβολο 100-150 ευρώ (για µοτο-
συκλέτες) ή 200-250 ευρώ (για αυτοκίνητα) οι ιδιοκτήτες των
οχηµάτων που θα θεωρηθούν «ανασφάλιστα».

∆εν φέρει
ευθύνη η

ΕΥ∆ΑΠ για τη
δυσοσµία στον

Πειραιά

Από την πρώτη στιγ-
µή εµφάνισης του
φαινοµένου της
δυσοσµίας στην

ευρύτερη περιοχή του
Πειραιά, η ΕΥ∆ΑΠ
πραγµατοποίησε

ενδελεχείς ελέγχους
και διαβεβαιώνει τους

ενδιαφερόµενους
πολίτες ότι δεν

υφίσταται κανένα
απολύτως πρόβληµα
στη λειτουργία του

αποχετευτικού συστή-
µατος που διαπερνά

την περιοχή και φυσι-
κά στις εγκαταστάσεις

της Ψυτάλλειας. 
Συνεπώς, η ΕΥ∆ΑΠ

δεν φέρει καµία
ευθύνη για τη δυσο-
σµία που επικρατεί

στην περιοχή. Μάλι-
στα, χθες το πρωί

πραγµατοποιήθηκε
προγραµµατισµένη

εκπαιδευτική
επίσκεψη σχολείου

στη Ψυτάλλεια χωρίς
κανένα απολύτως

πρόβληµα. 

Έγιναν οι διασταυρώσεις: Στέλνονται τα ραβασάκια για τα ανασφάλιστα Ι.Χ.
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Σ
υνελήφθησαν
στις 27-4-2018,
τρεις υπήκοοι

Αλβανίας, ηλικίας 25, 41
και 49 ετών, µέλη
εγκληµατικής οµάδας
που εισήγαγε από την
Αλβανία και διακινούσε
στη χώρα µας µεγάλες
ποσότητες κάνναβης.

Ειδικότερα, πρωινές
ώρες της 27-4-2018,
αστυνοµικοί της Άµεσης
∆ράσης (Οµάδα ∆Ι.ΑΣ)
εντόπισαν στο Περι-
στέρι τον 25χρονο και
τον 41χρονο και µετά
από έλεγχο σε
αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας
του 49χρονου, που
είχαν σταθµεύσει, βρή-
καν αποθηκευµένη ποσότητα κάννα-
βης βάρους -45- κιλών.

Αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής, αναζήτ-
ησαν εντόπισαν και συνέλαβαν, απο-
γευµατινές ώρες της ιδίας ηµέρας
(27-4-2018) στα Μέγαρα, τον προα-
ναφερόµενο 49χρονο ιδιοκτήτη του
αυτοκινήτου.

Όπως εξακριβώθηκε από την έρευ-

να της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
∆υτικής Αττικής, οι συλληφθέντες
είναι µέλη εγκληµατικής οργάνωσης
που δραστηριοποιείται στην εισαγω-
γή από την Αλβανία και στη συνέχεια
αποθήκευση και διακίνηση στη 

χώρα µας µεγάλων ποσοτήτων
ακατέργαστης κάνναβης.

Συνολικά βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν:

• Ποσότητα κάνναβης βάρους -
45.009,9- γραµµαρίων

• Το χρηµατικό ποσό των -1.650-
ευρώ και -2.400- λεκ Αλβανίας

• Τρία (3) ΙΧΕ αυτοκίνητα
• Τέσσερα (4) κινητά τηλέφωνα
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν

στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών
Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεµψε
στον Ανακριτή.

Μ
ε αφορµή αν αφ-
ορές από δήµο-
υς της χ ώρας

που καταγγέλλουν  πως,
παρά το γεγον ός ότι δεν
έχ ουν  εν ταχ θεί στην
υποχ ρεωτική εφαρµογή
του ν όµου Γαβρόγλου, οι
Περιφερειακές ∆ιε-
υθύν σεις Εκπαίδευσης
καλούν  µε  αν α-
κοιν ώσεις τους ν α εγγρα-
φούν  στα δηµόσια
ν ηπιαγωγεία τα ν ήπια
ηλικίας 4 ετών  η ΚΕ∆Ε
επισηµαίν ει τα εξής:

Προκειµέν ου ν α απο-
φευχ θούν  φαιν όµεν α
σύγχ υσης και  ν α µην
χ άσουν  οι γον είς
σηµαν τικές παροχ ές,
εν ηµερών ουµε ότι η
υποχ ρεωτική εγγραφή
τετράχ ρον ων  σε ν ήπια
ισχ ύει µόν ο στους 184
δήµους της χ ώρας, που
έχ ουν  συµπεριληφθεί
στον  κατάλογο που αν α-
κοίν ωσε το υπουργείο
Παιδείας.

Να σηµειωθεί ότι
ακόµα και αν άµεσα
στους 184 δήµους
υπάρχ ουν  περιπτώσεις
για τις οποίες η ΚΕ∆Ε
έχ ει δεχ θεί αν αφορές και

έγγραφες καταγγελίες,
ότι η έν ταξη τους στον
σχ ετικό κατάλογο του
υπουργείου έγιν ε χ ωρίς
τη δική τους συν αίν εση.
Θεωρούµε αυτον όητο ότι
το υπουργείο οφείλει ν α
προχ ωρήσει στις αν αγ-
καίες διορθώσεις και
στην  έκδοση ν έου πίν α-
κα.

∆ιευκριν ίζεται ότι
στους υπόλοιπους δήµο-
υς, τα τετράχ ρον α
ν ήπια µπορούν  ν α εγγρ-
αφούν  στους δηµοτικούς
παιδικούς σταθµούς
καν ον ικά.  Η διαδικασία
υποβολής αιτήσεων
στους δηµοτικούς παιδι-
κούς σταθµούς έχ ει ήδη
ξεκιν ήσει και θα ολοκ-
ληρωθεί κατά περίπτωση
µέχ ρι τις 31 Μαΐου. Για
τα χ ρον οδιαγράµµατα
και επιπλέον  διευκρ-
ιν ίσεις,  οι γον είς µπορ-
ούν  ν α απευθύν ον ται
στις αρµόδιες υπηρεσίες
των  δήµων  τους.

Οι ∆ήµοι αν αρτούν
σχ ετική αν ακοίν ωση
στην  ιστοσελίδα τους ή
στα δηµοτικά καταστή-
µατα και σε άλλα σηµεία
του ∆ήµου. Για διευκόλ

υν ση των  γον έων
επισυν άπτουµε τον
κατάλογο των  δήµων
που µπορούν  ν α εγγρά-
φον ται τα 4χ ρον α στους
δηµοτικούς παιδικούς
σταθµούς.

Τα παιδιά που φοι-
τούν  στους δηµοτικούς
παιδικούς σταθµούς
απολαµβάν ουν  µεταξύ
άλλων , προσχ ολική
εκπαίδευση υψηλού επι-
πέδου,  διευρυµέν ο
ωράριο, δωρεάν  σίτιση
και ιατρική φρον τίδα.

Με αφορµή τις σχ ετι

κές εξελίξεις ο Πρόε-
δρος της ΚΕ∆Ε Γ.
Πατούλης υπογραµµίζει
ότι σε κάθε περίπτωση
στόχ ος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Πρώτου
Βαθµού είν αι ν α  διασφ-
αλίσει ότι δε θα διαταρ-
αχ θεί η καθηµεριν ότητα
και ο οικογεν ειακός προ-
γραµµατισµός των
εργαζόµεν ων  γον έων , οι
οποίοι µέχ ρι σήµερα
είχ αν  τη δυν ατότητα ν α
φιλοξεν ούν ται τα παιδιά
τους σε δηµοτικές δοµές
που λειτουργούσαν  11, 

και όχ ι 9 µήν ες το
χ ρόν ο και µε διευρυµέν ο
ωράριο.

Στη συν έχ εια τον ίζει
ότι καν έν ας δεν  έχ ει
δικαίωµα ν α προκαλεί
σύγχ υση σε χ ιλιάδες
οικογέν ειες εξυπηρ-
ετών τας προφαν ή
συν τεχ ν ιακά και µικρο-
πολιτικά συµφέρον τα.

Ο κατάλογος των
δήµων στους οποίους
οι γονείς µπορούν να
εγγράφουν τα 4χρονα
νήπια στους δηµοτι-

κούς παιδικούς σταθ-
µούς:

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
∆ΟΞΑΤΟΥ
∆ΡΑΜΑΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Α Γ Ι Α Σ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ

συνεχί ζεται  στη σελ 10

Είκοσι µια συλλήψεις 
για την παράνοµη

διακίνηση αντικαρκινικών
φαρµάκων

Σε 21 συλλήψεις προχώρησε,  η ∆ιεύθυ-
νση Οικονοµικής Αστυνοµίας για την υπόθ-
εση που αφορά το µεγάλο κύκλωµα παρά-
νοµης διακίνησης πανάκριβων φαρµακευ-
τικών σκευασµάτων.

Σύµφωνα µε πληροφορίες του Αθηναϊ-
κού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων
από αστυνοµικές πηγές, σε αυτό εµπλέκον-
ται, µεταξύ άλλων, γιατροί, νοσηλευτές, φαρ-
µακοποιοί, ιδιοκτήτες φαρµακαποθηκών και
άλλα άτοµα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται
σήµερα στον εισαγγελέα.

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες του ΑΠΕ-
ΜΠΕ, τα αρχηγικά µέλη του κυκλώµατος είναι
τέσσερα, ένα εκ των οποίων κατοικεί µόνιµα
σε ευρωπαϊκή χώρα. Οι δράστες διακι-
νούσαν τα πανάκριβα αντικαρκινικά φάρµακα,
κυρίως σε χώρες του εξωτερικού, ενώ τα
κέρδη τους ανέρχονται σε εκατοµµύρια
ευρώ.

Το κύκλωµα, υπεξαιρούσε φάρµακα από
δύο νοσοκοµεία και τα διακινούσε στο εξω-
τερικό σε πολύ υψηλότερες τιµές. Η Οικο-
νοµική Αστυνοµία, που πραγµατοποιεί
µεγάλη επιχείρηση από προχθες το πρωί,
έχει κατασχέσει σηµαντικές ποσότητες
φαρµάκων και διάφορα χρηµατικά ποσά. Η
παρουσίαση της υπόθεσης πρόκειται να
γίνει σήµερα στη Γενική Αστυνοµική
∆ιεύθυνση Αττικής.

Εξαρθρώθηκε σπείρα εµπορίας
κάνναβης σε Μέγαρα και Περιστέρι

ΕΕΝΝΑΑΡΡΞΞΗΗ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΥΥΣΣ
-Σε ποιους δήµους της ∆υτικής Αττικής εγγράφονται και 4χρονα 
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Η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχα-
ρνών θα υλοποιήσει και
αυτή τη χρονιά το θερινό
πρόγραµµα "Καλοκαίρι στην
πόλη". 

Το πρόγραµµα αποτελεί
µια εξαιρετική λύση για τους
γονείς που είναι δεσµευµέ-
νοι στην πόλη τη θερινή
περίοδο, αλλά επιθυµούν να
περάσουν τα παιδιά τους
ευχάριστο και δηµιουργικό
χρόνο. 

Απευθύνεται σε παιδιά
από 6 έως 12 χρονών και
τους δίνει τη δυνατότητα να
αθληθούν, να παίξουν, να
διασκεδάσουν και να µάθ-
ουν µέσα από διάφορες
δραστηριότητες. 

Οι µικροί µας φίλοι θα ζωγραφίσουν, θα γυµνα-
στούν, θα χορέψουν, θα επισκεφτούν χώρους
πολιτισµού, αθλητισµού και διασκέδασης και φυσι-
κά θα συµµετάσχουν σε αποδράσεις στη θάλασσα,
γιατί δε νοείται καλοκαίρι χωρίς θάλασσα. 

Το "Καλοκαίρι στην πόλη 2018" θα διεξαχθεί σε
τρεις περιόδους: 

- 18/6 έως 29/6   - 2/7 έως 13/7 και  - 16/7 έως
27/7. 

Το κόστος είναι ανάλογο των περιόδων συµµε-
τοχής και της συµµετοχής αδελφών (δείτε τον σχε-
τικό πίνακα), ενώ ισχύουν ειδικές τιµές για τρίτεκ-
νους και πολύτεκνους. 

Τα ∆ικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: Αίτηση
Συµµετοχής, Υπεύθυνη ∆ήλωση, Φωτογραφία,
Ιατρική Βεβαίωση, Πιστοποιητικό Γεννήσεως 

Εγγραφές – Πληροφορίες:
Κλειστό Γυµναστήριο "Μπάµπης Χολίδης", Ελε-

υθερίου Φυτά 5, τηλέφωνο: 216 7005 271

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ - 2018 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ - 2018 
Από τη ∆ηµοτική Φροντίδα ΑχαρνώνΑπό τη ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών

Στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου

Θεατρική Παράσταση «ΑΡΗΣ»

Στην ιστορία και τους αγώνες του Άρη
Βελουχιώτη στηρίζεται το έργο της Σοφίας
Αδαµίδου, µε τίτλο «Αρης», σε σκηνοθεσία

Βασίλη Μπισµπίκη και ερµηνεία Τάσου Σωτηράκη.
Η παράσταση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 9 Μάη

στις 8 µ.µ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου
Χαϊδαρίου

«Ο Βελουχιώτης ο Αρης κρέµεται σα ληστής και κάτου
οι Αλαµάνοι κάτου οι ληστές και κάτου τα τσακάλια της
προδοσίας χορεύουν και µεθάνε µε τ' άγιο το αίµα του.
Και πάνου εκεί στις πέτρες που το αίµα του έβαψε,
πάνου στο κορφοβούνι της λευτεριάς µια πέρδικα χλιµ-
µένη µοιριολογεί κρατάει ένα κοµµάτι απ' τ' άγιο ρούχο
του και βρέχει το µε δάκρυα και το φιλεί» 

Γιάννης Ρίτσος
Λίγα λογία για το έργο: Συµπληρώθηκαν 72 χρόνια.

Ήταν 16 Ιουνίου του 1945 όταν ο πρωτοκαπετάνιος του
ΕΛΑΣ, ο αγωνιστής, έφυγε από τη ζωή, µε το κεφάλι
ψηλά, όπως έζησε. Ο Αρης, κυκλωµένος από τους
διώκτες του, έξω από τη Μεσούντα, θα ανοίξει ο ίδιος
την πόρτα της αιωνιότητας. Θα περάσει στην αθανασία
της συλλογικής µνήµης και συνείδησης, δίνοντας το
τέλος µε το ατοµικό του περίστροφο.

Η ιστορία του Άρη Βελουχιώτη έχει έναν ξεχωριστό
τρόπο να ελκύει, να διεγείρει, να συγκινεί. Με τη ζωή και
το θάνατό του, υπηρέτησε τα ιδανικά της δικαιοσύνης
και της ελευθερίας. Επιλέγοντας τη στράτευση µε το
ΚΚΕ, αναδείχτηκε σε πραγµατικό λαϊκό ηγέτη. Αντι-
τάχθηκε στη Συµφωνία της Βάρκιζας, την οποία χαρακ-
τήρισε λαθεµένη, γεγονός που τον οδήγησε στη διαγρα-
φή του από το ΚΚΕ, ενώ το 2011, έγινε η επίσηµη πολι-
τική αποκατάστασή του. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ∆ΩΡΕΑΝ

Επαναλειτουργεί το φυσιοθεραπευτήριο 
στο ΚΑΠΗ της Νέας Περάµου
Επαναλειτουργεί το φυσιοθεραπευτήριο στο ΚΑΠΗ της Νέας Περάµου εφόσον προσε-

λήφθη επαρκές εξειδικευµένο προσωπικό έτσι ώστε να προσφέρονται δωρεάν υπηρ-
εσίες φυσικοθεραπείας στα µέλη.Εκτός του προσωπικού, το ΚΑΠΗ έχει προµηθευτεί
όλον τον απαραίτητο εξοπλισµό, δηλαδή µηχανήµατα διαθερµιών, υπερήχων, ηλεκτρ-
οθεραπείας και βοηθηµάτων κινησιοθεραπείας.
Για την παροχή φυσικοθεραπευτικής αγωγής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συµπλήρ-
ωση αίτησης του ασθενή ότι επιθυµεί να ενταχθεί σε πρόγραµµα φυσικοθεραπείας, η
προσκόµιση ιατρικού παραπεµπτικού από Ορθοπεδικό ή Φυσίατρο, καθώς και η κάρτα
µέλους του Κ.Α.Π.Η.Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2296034876.

Σχολική Εβδοµάδα Εθελοντισµού Let's do it Greece στον ∆ήµο Αχαρνών

Σ
το πλαίσιο δράσεων  του Let's do it Greece 2018, ο
∆ήµος Αχ αρν ών  συµµετείχ ε στην  δράση "Σχ ολική
Εβδοµάδα Εθελον τισµού", η οποία πραγµατοποιήθηκε

από τις 23 έως τις 27 Απριλίου 2018 σε Σχ ολεία του ∆ήµου
Αχ αρν ών . 

Κατά την  Σχ ολική Εβδοµάδα Εθελον τισµού, εργαζόµεν οι
από τη ∆ιεύθυν ση Καθαριότητα και Αν ακύκλωσης του ∆ήµου
Αχ αρν ών  µε τη συµµετοχ ή της σχ ολικής κοιν ότητας υπο-
στήριξαν  και υλοποίησαν  δράσεις όπως, καθαρισµός του
σχ ολείου, δεν δροφυτεύσεις, φρον τίδα λαχ αν όκηπου, εικαστι-
κές παρεµβάσεις, επιδαπέδια παιχ ν ίδια, υιοθέτηση χ ώρων ,
βάψιµο τοίχ ων , αλλά και δράσεων  επαν αχ ρησιµοποίησης και
αν ακύκλωσης. 

Η Σχ ολική Εβδοµάδα Εθελον τισµού Let's do it Greece 2018 έχ ει λάβει την  έγκριση του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευν ας και Θρησκευµάτων  και τα σχ ολεία του ∆ήµου Αχ αρν ών  που συµµετείχ αν  στη φετιν ή δράση ήταν , το
11ο, το 14ο και το 18ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο Αχ αρν ών  καθώς και το 7ο Γυµν άσιο Αχ αρν ών . 

Ο Αν τιδήµαρχ ος Καθαριότητας και Αν ακύκλωσης του ∆ήµου Αχ αρν ών  κ. Θοδωρής Συριν ίδης εξήρε την  προ-
σπάθεια των  υπαλλήλων  της Υπηρεσίες στην  προώθηση του εθελον τισµού και της περιβαλλον τικής ευαισθητο-
ποίησης και ευχ αρίστησε τη σχ ολική κοιν ότητα που και φέτος συµµετείχ ε εν εργά στην  Σχ ολική Εβδοµάδα Εθε-
λον τισµού. 

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασσαβός εξέφρασε την  ικαν οποίησή για την  επίτευξη των  στόχ ων  της Σχ ο-
λικής Εβδοµάδας Εθελον τισµού στα σχ ολεία του ∆ήµου Αχ αρν ών  αν αφέρον τας ότι: "Μέσω της συν εργασίας των
εκπαιδευτικών  και µαθητών  καλλιεργείται, η εµπέδωση του εθελον τισµού, της συν εργασίας και της υπεύθυν ης
στάσης και συµπεριφοράς απέν αν τι στους συν αν θρώπους µας και το Φυσικό Περιβάλλον ".



Α
πό τις 10 έως τις 31 Μαΐου 2018 θα δέχον-
ται αιτήσεις εγγραφής για τη νέα σχολική
περίοδο 2018- 2019, οι Παιδικοί  του ∆ήµου

Αχαρνών, όπως ανακοίνωσε η ∆ιοίκηση της ∆ΗΦΑ.
Η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών θα δέχεται αιτή-

σεις εγγραφών και επανεγγραφών των νηπίων για
τη νέα σχολική χρονιά 2018 -2019 των Παιδικών
Σταθµών, στα Γραφεία της ∆ιοίκησης, στο κτίριο
του 1ου  Παιδικού Σταθµού (Αγ. Τριάδος 39), από
Πέµπτη 10/05/2018 έως και την Πέµπτη
31/05/2018 καθηµερινά από τις 8:30 π.µ. έως  τις
13:00 µ.µ.

Οι  ∆ηµοτικοί Παιδικοί  Σταθµοί ∆ήµου Αχαρνών
δέχονται παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών (κατά την
ηµεροµηνία εγγραφής τους) έως την ηλικία
φοίτησής τους στο Νηπιαγωγείο αφού καταθέσουν
αίτηση εµπρόθεσµα  µε τα πλήρη δικαιολογητικά.

Τα προαπαιτούµενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
Πιστοποιητικό Γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη Γέν-

νησης του Παιδιού.
Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας Νηπίου, το οποίο

χορηγείται από τη ∆ιοίκηση του Νοµικού

Προσώπου και συµπληρώνεται από τον Παιδίατρο.
Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας του νηπίου.
Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµα-

τος της εφορίας για τη δήλωση εισοδήµατος του
2017.

Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη και των
δύο γονέων, πρόσφατης έκδοσης και µηχανογραφ-
ηµένα ένσηµα από το ΙΚΑ τουλάχιστον 3 µήνες πριν
την κατάθεση της αίτησης, προκειµένου για τους
εργαζοµένους στον Ιδιωτικό Τοµέα. Για ελεύθερους
επαγγελµατίες βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος
και αντίγραφο τελευταίου τριµήνου στον ασφαλι-
στικό τους φορέα. Για δηµοσίους υπαλλήλους
βεβαίωση από την Υπηρεσία τους µε τα πλήρη
στοιχεία.

Υπεύθυνη ∆ήλωση, η οποία χορηγείται από τη
∆ιοίκηση του Νοµικού Προσώπου και στην οποία θα
αναφέρεται η οικογενειακή κατάσταση των γονέων
του παιδιού και τα ονοµατεπώνυµα των ατόµων
που θα παραλαµβάνουν το παιδί από τον Παιδικό
Σταθµό.

Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων σε
Παιδικό Σταθµό. εκτός των αναφερόµενων δικαιο-

λογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η
άδεια νόµιµης παραµονής στη χώρα µας, όπως
αυτή αποδεικνύεται.

∆ελτίο ανεργίας σε ισχύ έως την ηµεροµηνία ένα-
ρξης των εγγραφών 10 Μαΐου 2018 για κάθε έναν
από τους δύο γονείς.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση µπορ-
είτε να επικοινωνείτε µε το αρµόδιο γραφείο των
Παιδικών Σταθµών στο τηλέφωνο 210-2460800.

Λόγω της αναµενόµενης υψηλής ζήτησης και
προκειµένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των
ενδιαφεροµένων παρακαλούµε να δοθεί βάση στα
εξής:

Εκπρόθεσµες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν
Αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά δεν θα

παραλαµβάνονται
Οι αιτήσεις για ένταξη σε πρόγραµµα ΕΣΠΑ στη

∆ράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγε-
λµατικής ζωής» είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει
νέα ενηµέρωση

Σχετικά έντυπα:
ΑΙΤΗΣΗ 2018-2019 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΤΡΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας
Αχαρνών (Ν.Π.∆.∆.)

Γεώργιος ∆ασκαλάκης
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Από τις 10 Μαΐου οι εγγραφές στους 
Παιδικούς Σταθµούς του δήµου Αχαρνών

∆ωρεάν Τεστ Παπ
από το δήµο Ιλίου

Με στόχ ο την  προαγωγή της υγείας των
γυν αικών , ο ∆ήµος Ιλίου υλοποιεί δωρεάν  εξέταση
Τεστ ΠΑΠ, µέσω της ∆ιεύθυν σης Κοιν ων ικής Προ-
στασίας και Υγείας, για γυν αίκες ηλικίας έως και 65
ετών .

Οι εξετάσεις πραγµατοποιούν ται κατόπιν  ραν τε-
βού και για περισσότερες πληροφορίες, οι εν διαφ-
ερόµεν ες µπορούν  ν α επικοιν ων ούν  µε το Ιατρείο
Μητρικού Θηλασµού του ∆ήµου Ιλίου, στο τηλέφω-
ν ο 210 2639380, ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες
9:00 έως 14:00.
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ΧΧρρήήσσιιµµαα  σσυυµµππεερράάσσµµαατταα  ααππόό  
ττηηνν  ΆΆσσκκηησσηη  ΣΣεειισσµµοούύ  σσττοουυςς  
δδήήµµοουυςς ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑθθήήννααςς

Χ
ρήσιµα συµπεράσµατα για την  καλύτερη προετοιµασία όλων  σε θέµατα σεισµικού
κιν δύν ου, προέκυψαν  από τη διυπηρεσιακή άσκηση για σεισµό που διεξήχθη
την  Τετάρτη (2/5) για πρώτη φορά στην  Αττική µε πρωτοβουλία της διεύθυν σης

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και τη συν εργασία του Ο.Α.Σ.Π. και πολλών
φορέων .

Η άσκηση µε την  επων υµία «Τέθριππον  άρµα 2018» προσοµοίαζε πραγµατικές
συν θήκες σεισµού, στους δήµους Ιλίου, Πετρούπολης και Αγ. Αν αργύρων -Καµατερού.
Στο συν τον ιστικό κέν τρο της άσκησης, στο Εκθεσιακό Κέν τρο Περιστερίου, µεταφερό-
ταν  εικόν α από το πεδίο των  επεισοδίων , σε απευθείας διαδικτυακή µετάδοση.

Το σεν άριο αφορούσε την  εκδήλωση ισχυρής σεισµικής δόν ησης 5,9 βαθµών  της
κλίµακας Ρίχτερ, ισχυρό µετασεισµό 5,3 Ρίχτερ και έν τον η σεισµική ακολουθία στην
ευρύτερη περιοχή. Η δόν ηση µε σηµαν τικές επιπτώσεις σε κτίρια και υποδοµές απαι-
τούσε την  άµεση κιν ητοποίηση του µηχαν ισµού πολιτικής προστασίας. Για το λόγο αυτό
ακολούθησε σύγκληση του Συν τον ιστικού Οργάν ου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)
∆υτικού Τοµέα Αθην ών , όπου εξετάστηκαν  σε πραγµατικό χρόν ο οι δράσεις και οι εν έρ-
γειες που έπρεπε ν α γίν ουν  για ν α αν τιµετωπιστούν  τα προβλήµατα που παρουσιά-
ζον ται µετά από έν α καταστροφικό συµβάν .

Παράλληλα κιν ητοποιήθηκαν
στο πεδίο επιχειρησιακές δυν ά-
µεις (Πυροσβεστικό Σώµα, Ελλην ι-
κή Αστυν οµία, Έν οπλες ∆υν ά-
µεις, υπηρεσιακοί παράγον τες
από διάφορους φορείς και υπηρ-
εσίες και εθελον τικές οµάδες πολι-
τικής προστασίας) προκειµέν ου
ν α γίν ουν  οι απαραίτητες εν έργει-
ες  για τον  έλεγχο των  πληγέν των
περιοχών , η άρση επικιν δυν οτή-
των , ο απεγκλωβισµός πολιτών , η
µεταφορά τραυµατιών  κ.α.

Νωρίτερα ο αν τιπεριφερει-
άρχης ∆υτικού Τοµέα Αθην ών  Σπύρος Τζόκας ευχαρίστησε φορείς και εθελον τές για τη
συµµετοχή τους στην  προσπάθεια «ν α γίν ουµε όλοι περισσότερο αποτελεσµατικοί στην
αν τιµετώπιση των  συν επειών  εν ός σεισµού, που φυσικά απευχόµαστε ν α συµβεί».
Σηµείωσε ότι βασικός στόχος της άσκησης είν αι η δοκιµασία της φάσης κιν ητοποίησης-
συν δροµής των  εθελον τικών  οµάδων  σε σεισµό και της αφύπν ισης και ευαισθητο-
ποίησης των  πολιτών  σε θέµατα αυτοπροστασίας. Ο ίδιος δε, συµµετείχε ως ασκούµε-
ν ος στην  πρώτη φάση της άσκησης, κατά τη διαδικασία σύγκλησης και λειτουργίας έκτακ-
του Συν τον ιστικού
Οργάν ου Πολιτικής
Προστασίας (ΣΟΠΠ),
ως πρόεδρος αυτού,
για σεισµό.

Επίσης χ αιρετι-
σµούς απηύθυν αν  ο
αν τ ιπ εριφειάρχ ης
Βορείου Τοµέα και
πρόεδρος της Συν το-
ν ιστικής Μητροπολι-
τικής Επιτροπής
Πολιτικής Προ-
στασίας και Ασφάλει-
ας  Γιώργος Καραµέρ-
ος, η εν τεταλµέν η
σύµβουλος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιωάν ν α Τσούπρα, ο διοικητής Πυρο-
σβεστικών  Υπηρεσιών  Περιφέρειας Αττικής υποστράτηγος Αχ ιλλέας Τζουβάρας κ.ά

Της άσκησης ακολούθησε συζήτηση σε ζητήµατα αν τιµετώπισης βασικών  σηµείων  και
προβληµάτων  για την  καλύτερη προετοιµασία όλων  των  εµπλεκόµεν ων  φορέων  και ειδι-
κά της Περιφέρειας Αττικής σε θέµατα σεισµικού κιν δύν ου.
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Τ
ον τελευταίο καιρό µε τυραννάει – ανα-
µεταξύ άλλων πραγµάτων – µια φλεγ-
µονή εξαιτίας υπερπροπονήσεως, και

µην έχοντας λοιπόν τι άλλο να κάνω αποφά-
σισα να επισκεφτώ και εγώ την οµιλία της
∆ευτέρας 30/4 στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο
Ασπροπύργου, στην κεντρική αίθουσα του
Πνευµατικού Κέντρου Ασπροπύργου.

Τέτοιες ώρες τις ∆ευτέρες (20.00’) συνήθως
γυµνάζοµαι, συνεπώς πίστευα πως η γυµνα-
στική µου έχει περισσότερη αξία από τις
οµιλίες στο Αν. Παν., και άρα είχα ένα ισχυρό
άλλοθι στο να τις χάνω. Πίστευα λάθος όπως
αποδείχτηκε.

Ο σκοπός λοιπόν που µε έφερε εκειπέρα,
εκείνη την ηµέρα και εκείνη την ώρα, ήταν µια
παρεξήγηση κατανοήσεως, αφού νόµιζα
πως η οµιλία θα είχε να κάνει µε την Γεωπο-
λιτική: κουβαλώντας ‘κουσούρια΄ και ‘εµµο-
νές’ από τις σπουδές µου, και κρατώντας τον
εαυτό µου ενήµερο γί  αυτά τα θέµατα,
σκέφτηκα πως θα ήταν ένας ευχάριστος και
ενδιαφέρον τρόπος να σπαταλήσω το, κατά
τ’άλλα νωθρό, απόγευµα µου.

Κάπου στις 20.10 άκουσα κάποιον να προ-
τρέπει τους παρευρισκόµενους να περά-
σουν στο µέσα γραφείο για δωρεάν εξετά-
σεις ηπατίτιδας C. Κάπου εκεί άρχισα να
αγχώνοµαι. Σκέφτηκα τι σχέση µπορούσε να
έχει µια τέτοια εξέταση µε την Γεωπολιτική. 

Μέσα σε άλλα 10 λεπτά κατάλαβα πως
είχα κάνει λάθος, και η οµιλία αφορούσε τις
ειδικές λοιµώξεις του ήπατος, µε εισηγητή
τον  Ιωάννη Σ. Ελευσινιώτη, Παθολόγου-
Ηπατολόγου, Νοσοκοµείου «ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», και Αναπληρωτή Καθηγητή
Παθολογίας του τµήµατος Νοσηλευτικής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών και της Πανεπι-
στηµιακής Παθολογικής Κλινικής.

Μια παρελθούσα αγωνία περί αυτών των
ιατρικών θεµάτων, τα οποία λόγω αδαείας τα
είχα εγκεφαλικώς συνδέσει εξολοκλήρου µε
τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα,
άρχισε να επανέρχεται στο συνειδησιακό
µου επίπεδο, µε αποτέλεσµα να θέλω να
εξαφανιστώ άµεσα από την αίθουσα. 

Όλοι µας πιστεύω, λίγο πολύ, υποφέραµε
από τέτοιου είδους αγωνίες προτού εγκατα-
λείψουµε την πολυγαµία, για να απολαύσο-
υµε τις αρετές της – πανθοµολογουµένως –
ποιοτικά ανωτέρας µονογαµίας.

Λίγο προτού εγκαταλείψω τον χώρο κακήν
κακώς, θυµήθηκα πως α) είµαι ασφαλιστικός
σύµβουλός και πως πλέον επικοινωνώ µε

ιατρούς πελατών µου για την πρέπουσα
αναγγελία της εκάστοτε ζηµιάς, και πως θα
ήταν χρήσιµο να παρακολουθήσω αυτήν την
διάλεξη, τουλάχιστον εγκυκλοπαιδικά, και
πως β) πλέον δεν είµαι το παιδί που συνήθι-
ζα να είµαι, µα µεσήλικας, και τέτοιες ανώρι-
µες φυγές δεν συνάδουν πλέον µε την προ-
σωπικότητα που έχω φροντίσει να χτίσω.
Έτσι κατάφερα να επιβληθώ στον εαυτό µου
και να κάνω την εξέταση, η οποία προφανώς
και βγήκε αρνητική, και να παρακολουθήσω
µετέπειτα την οµιλία.

∆υστυχώς δεν θα µπορέσω να αναπαράγω
τα όσα λέχθηκαν στη συγκεκριµένη οµιλία.
∆εν έχω ούτε τις κατάλληλες ιατρικές γνώσεις
για να το κάνω, ούτε την κατάλληλη αρµοδι-
ότητα, και κάτι τέτοιο θα ήταν ξηρός κοµπο-
γιαννιτισµός εκ µέρους µου. Θα µπορούσα
όµως να παραθέσω την γενικότερη εντύπω-
ση µου περί της οµιλίας και κάποιες εκλαϊκε-
υµένες, µολοταύτα ισχύουσες, κατακλείδες.

Πρώτον η εµβρίθεια και το συζητητικό ήθος
του ιατρού µε εξέπλησσαν. Ο τρόπος που
επεξηγούσε τα διάφορα είδη της λοίµωξης,
και ο τρόπος που απαντούσε (ηµι)εκλαϊκε-
υµένα στους ακροατές, ήταν τόσο κρυστάλλι-
νος, που κατανοούσες λέξη προς λέξη αυτά
που έλεγε, ακόµα και ένα καλό ποσοστό των
γραφικών παραστάσεων και απεικονίσεων
που συνόδευαν την διάλεξη του, συνδεδεµέ-
νου µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του. 

∆εύτερον, τα τροµερά και σωτήρια άλµατα
της ιατρικής επιστήµης !! «Μέχρι το 2030 θα
έχουν εξαλειφθεί όλα τα είδη της ηπατίτιδας,
δίχως εµβόλια, µόνο µε φαρµακευτική
αγωγή, έως και 12 εβδοµάδων χορηγή-
σεως.» !!! 

Αυτό είναι ένα πολύ χαρµόσυνο µήνυµα για
όλους τους παρόντες και µελλοντικούς
πάσχοντες και φορείς !!! 

Τρίτον, η αλκοολική ηπατοπάθεια, η χειρό-
τερη µορφή όλων, µπορεί να αυτογεννεθεί
από τον οργανισµό ενός βαριά αλκοολικού,
δίνοντας του µονάχα έναν µήνα προσδόκι-
µου ζωής – και απ’ όσο κατάλαβα αυτού το
είδους η ηπατοπάθεια δεν συγκαταλέγεται
αναµεταξύ των άλλων, που αναµένεται να
εξαλειφθούν µέχρι το 2030. Άρα το πρόβ-
ληµα του αλκοολισµού οφείλει να αναλυθεί
περισσότερο και να γίνουν περισσότερες
κινήσεις από την πολιτεία, την κοινωνία, και
γιατί όχι και από τον δήµο µας, ώστε να αντι-

µετωπισθεί κατάλληλα.
Καθώς παρατηρούσα τον οµιλητή, και ορι-

σµένες φορές µε ανοιγµένο το στόµα, όπως
συνειδητοποίησα, τα µάτια µου έπεσαν στον
πρόεδρο του Πολιτιστικού µας Κέντρου,
κύριο Μελέτη Μπουραντά. Σκέφτηκα στιγ-
µιαία πως αυτός ο άνθρωπος κάνει πολύ
καλά την δουλειά του, αλλά πως την κάνει;
Αποθήκευσα αυτήν την απορία στο νου µου,
και αποφάσισα να την επεξεργαστώ αργότε-
ρα, µε την ησυχία µου. Και τώρα σκέφτοµαι
πως αν µη τι άλλο, η δουλειά αυτή του συντο-
νιστή, απαιτεί πολλές επιστηµονικές γνωρ-
ιµίες αλλά και µέθοδο εξευρέσεως νέων επι-
στηµονικών επαφών: αν κάθε εβδοµάδα
παρουσιάζεται και ένας νέος επιστήµονας,
χονδρικά, και άρα 4 το µήνα, και άρα 48 το
χρόνο, και διαρκώς ανανεώνονται, ε δεν µπο-
ρείς να γνωρίζεις τόσους πολλούς ‘ειδικούς’
ανθρώπους. Κάποιο θα είναι το µυστικό του.
∆εν θέλουµε να µας στο πει, αρκεί να
συνεχίσει να κάνει καλά την δουλειά του. Να
γίνεται ο µεσάζοντας έγκριτων επιστηµόνων,
που αγαπούν τόσο το έργο τους όσο και τις
λαϊκές µάζες, και µετά χαράς µεταλαµπα-
δεύουν τις γνώσεις τους – και τις ελπίδες που
αυτές φέρουν – προς ευρεία κατανάλωση.

Και αυτό µε φέρνει στο τελευταίο σκέλος του
σκεπτικού µου, το οποίο πλέον έχει άµεση
σχέση µε την επιστήµη µου – την πολιτική
επιστήµη. Εδώ και αρκετές δεκαετίες ασχο-
λούµαστε µε την ενεργό δράση των πολιτών
σε πολιτικό, εθνικό, περιφερειακό και δηµο-
τικό επίπεδο. Εν τέλει δεν έχουµε κατασταλά-
ξει στο ποια ακριβώς οφείλει να είναι αυτή η
ορθή ενεργός πολιτική δράση, η δέουσα
δέσµη συµπεριφορών του µέσου ατόµου
προς την πολυπόθητη αυτή πολιτική συµµε-
τοχή. Εδώ και αρκετές δεκαετίες επίσης
γνωρίζουµε – κατ  ́όνοµα οι περισσότεροι –

την επιστηµονική και τεχνολογική επανάστα-
ση που λαµβάνει χώρα στην καθηµερινή µας
ζωή, καθώς και την καλπάζουσα επίθεση της
πληροφορικής: µια ιδιάζουσα ιστορική επα-
νάσταση, αν εξεταστεί στην ολότητα της. Η
επανάσταση αυτή περνάει διαρκώς σε νέα
στάδια, και διογκώνεται και διατρανώνεται,
και έρχεται να εναγκαλιάσει κάθε είδους βίο –
τον προσωπικό, τον επαγγελµατικό, τον
ηθικό, τον πολιτικό. Ίσως µια µορφή ενεργού
πολιτικού βίου λοιπόν, µία πλευρά αυτής της
δέσµης συµπεριφορών, να είναι η απλή µεν,
πολυσήµαντη δε, επίσκεψη των πολιτών σε
αυτού του είδους τις οµιλίες του Ανοικτού
Πανεπιστηµίου της πόλης µας, µε ανοιχτά
µάτια και ευήκοα ώτα. Περισσότερη επαφή µε
τις επιστήµες και την τεχνολογία – έστω και
εκλαϊκευµένη – θα αυξήσει το µορφωτικό
επίπεδο των πολιτών, θα τους αφυπνίσει, θα
τους απελευθερώσει, φέρνοντας τους σε µια
καλύτερη επαφή µε την αίσθηση του «πεφω-
τισµένου συµφέροντος» τους, µε απώτερο
σκοπό να τους καταστήσει περισσότερο
πολιτικά όντα, ώστε να γνωρίζουν καλλίτερα
ποιους και γιατί εκλέγουν ως εκπροσώπους
τους και πολιτικούς ηγέτες τους. Ίσως αυτό να
είναι αρκετό για αρχή.

Όσο για µένα.. Από τούδε και στο εξής,
φανατικώς, κάθε ∆ευτέρα 20,00 στο Ανοικτό
Πανεπιστήµιο Ασπροπύργου, πέραν εκτάκ-
του ανάγκης ή ειδικού απροόπτου. Η εποχή
των δικαιολογιών και των απουσιών έχει
πλέον παρέλθει, και κανείς δεν θα µπορούσε
να αντισταθεί στην ελεύθερη αυτή ροή
γνώσεως και πληροφόρησης.

ΑΑννοοιικκττόό  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ::  
Απο τούδε και στο εξής, φανατικός
Γράφει ο Βασίλης Καραµπούλας
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ΑΙΓΙΝΑΣ
ΑΛΙΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥ ΣΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΒΥ ΡΩΝΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΛΥ ΦΑ∆ΑΣ
∆ Α Φ Ν Η Σ -

Υ ΜΗΤΤΟΥ
∆ΙΟΝΥ ΣΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ -

ΑΡΓΥ ΡΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΗΛΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΛΙΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ  –
∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΟΡΥ ∆ΑΛΛΟΥ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΥ ΘΗΡΩΝ
Λ Υ Κ Ο Β Ρ Υ Σ Η Σ -

ΠΕΥ ΚΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Μ Ο Σ Χ Α Τ Ο Υ -

ΤΑΥ ΡΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΣΜΥ ΡΝΗΣ
Ν Ι Κ Α Ι Α Σ -

ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Π Α Λ Α Ι Ο Υ

ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Π Α Π Α Γ Ο Υ -

ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΟΡΟΥ
Ρ Α Φ Η Ν Α Σ -

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ –

ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ
ΣΠΕΤΣΩΝ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ –

ΜΕΘΑΝΩΝ
Υ∆ΡΑΣ
Φ Ι Λ Ο Θ Ε Η Σ -

ΨΥΧΙΚΟΥ
ΦΥΛΗΣ
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΧΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
∆ΕΣΚΑΤΗΣ
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΛΑΜΑ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΣΟΦΑ∆ΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Α ΜΠ Ε ΛΟ Κ Η Π Ω Ν -

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Ε∆ΕΣΣΑΣ
Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ

ΠΑΠΠΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ –

ΕΥΟΣΜΟΥ
ΛΑΓΚΑ∆Α
ΝΕΑΠΟΛΗΣ –

ΣΥΚΕΩΝ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΚΥ∆ΡΑΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Α Ρ Χ Α Ν Ω Ν

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΘΗΡΑΣ
ΚΩ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΠΑΡΟΥ
ΡΟ∆ΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΕΜΕΑΣ
Ν Ο Τ Ι Α Σ

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Ξ Υ ΛΟ Κ Α Σ Τ Ρ Ο Υ -

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ –

ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΘΗΒΑΙΩΝ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ –

ΑΙ∆ΗΨΟΥ
ΚΑΡΥ ΣΤΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ

ΓΑΜΟΣ 
O ΓΙΒΑΝΙ∆ΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α ΕΒΡΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΦΟΥΛΑΤΖΑ ΣΙΝΑΝΙ

ΤΟΥ ΚΙΑΖΙΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΝΕ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΕΧΙΛΙ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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EΠΣ∆Α: 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η

ΕΠΟΜΕΝ ΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>
(28η αγωνιστική)

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 0-0
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ
0-2
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 1-2
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 5-0
ΒΥΖΑΣ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 0-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 0-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 69 
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 62 
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 60 
ΒΥΖΑΣ 55 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 51 
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 48 
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 35 
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 33 
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 31 
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 24 
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 23 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 23 
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 20 
14. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 
15. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 6

Η ΕΠΟΜΕΝΗ (29η Αγωνιστική)
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΒΥΖΑΣ 
Ρεπό: ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>
(28η αγωνιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-3
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 3-1
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1-6
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
) 0-3
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 3-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 60 
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 52 
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 52 
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 44 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 44 
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 38 
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 35 
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 30 
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 16 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 14 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 13

Η ΕΠΟΜΕΝΗ(29η Αγωνιστική)
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 
Ρεπό: ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ,

Μητσοτάκης: Ούτε µία
λέξη από το Μαξίµου για
τους νεκρούς της Marfin
«Χθες το συν ήθως λαλίστατο πρωθυπουργικό γραφείο

δεν  βρήκε ν α πει µια λέξη για τα οκτώ χ ρόν ια που
πέρασαν  από τη δολοφον ία των  τριών  εργαζοµέν ων

της Marf in” αν αφέρει σε αν άρτησή του στο Facebook ο
Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Χθες το συν ήθως λαλίστατο πρωθυπουργικό γραφείο δεν
βρήκε ν α πει µια λέξη για τα οκτώ χ ρόν ια που πέρασαν  από
τη δολοφον ία των  τριών  εργαζοµέν ων  της Marf in” αν αφέρει
σε αν άρτησή του στο Facebook ο Πρόεδρος της Νέας
∆ηµοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Στην  αν άρτησή του ο Πρόεδρος της Ν∆ σηµειών ει επίσης
πως δεν  εκπλήσσει πλέον  καν έν α πως ο κ. Τσίπρας και
πως παραµέν ει συν επής στις ιδεοληψίες του και τον
τεχ ν ητό διχ ασµό που εξακολουθεί ν α επιδιώκει. 

Μεγάλα τα προβλήµατα από τα έντονα
καιρικά φαινόµενα στο Λεκανοπέδιο

Σ
οβαρά προβλήµατα, στο κέν τρο της Αθήν ας
καθώς και περιοχ ή του Πειραιά προκάλεσε η
έν τον η βροχ όπτωση που έπληξε την  Αττική

την  τελευταία ώρα.
Σοβαρά προβλήµατα, στο κέν τρο της Αθήν ας καθώς

και περιοχ ή του Πειραιά προκάλεσε η έν τον η βροχ ό-
πτωση που έπληξε την  Αττική την  τελευταία ώρα.

Κλειστή είν αι αυτή την  ώρα η Πειραιώς από Πέτρου
Ράλλη µέχ ρι Χαµοστέρν ας και στα δύο ρεύµατα

Η Πυροσβεστική µέχ ρι στιγµής έχ ει δεχ θεί 27 κλή-
σεις για απάν τληση υδάτων  σε περιοχ ές που βρίσκον -
ται περιµετρικά του κέν τρου της Αθήν ας. 

∆υν άµεις της πυροσβεστικής παρεν έβησαν  µεταξύ
άλλων  στις οδούς Πατησίων , Μιχ αήλ Βόδα, στη Λεωφ-
όρο Αλεξάν δρας, στην  Ιουλιαν ού και στην  Ακαδηµία
Πλάτων ος, στην  Νέα Ιων ία το Ντράφι και Χαλάν δρι.

Ερντογάν: ∆εν εγκαταλείψαµε
ποτέ τον στόχο ένταξης στην ΕΕ

Η
Άγκυρα ποτέ δεν  εγκατέλειψε τον  στόχ ο της
για έν ταξη στην  ΕΕ, δήλωσε σήµερα ο τούρκος
πρόεδρος Ταγίπ Ερν τογάν  αν ακοιν ών ον τας το

µαν ιφέστο του εν όψει των  πρόωρων  βουλευτικών  και
προεδρικών  εκλογών  στις 24 Ιουν ίου.

Η Άγκυρα ποτέ δεν  εγκατέλειψε τον  στόχ ο της για
έν ταξη στην  ΕΕ, δήλωσε σήµερα ο τούρκος πρόεδρος
Ταγίπ Ερν τογάν  αν ακοιν ών ον τας το µαν ιφέστο του
εν όψει των  πρόωρων  βουλευτικών  και προεδρικών
εκλογών  στις 24 Ιουν ίου.

Μιλών τας σε χ ιλιάδες υποστηρικτές του στην  Κων -
σταν τιν ούπολη ο Ερν τογάν  είπε ότι οι εταίροι της
Τουρκίας στην  Ευρώπη ωστόσο δεν  δείχ ν ουν  την  ίδια
αποφασιστικότητα για το ζήτηµα.

Ο Ερν τογάν  είπε επίσης ότι το ν έο προεδρικό
σύστηµα, το οποίο θα ισχ ύσει µετά τις εκλογές, θα
δώσει ν έα ώθηση στην  οικον οµία και υποσχ έθηκε
χ αµηλότερα επιτόκια και µείωση του πληθωρισµού.

Η Τουρκία θα πραγµατοποιήσει ν έες στρατιωτικές
επιχ ειρήσεις κατά µήκος των  συν όρων  της µετά τις δύο
που προηγήθηκαν : "∆εν  θα σταµατήσουµε ν α περιο-
ρίζουµε τις τροµοκρατικές οργαν ώσεις. Θα προσθέσο-
υµε και ν έες επιχ ειρήσεις στην  "Ασπίδα του Ευφράτη"
και στον  "Κλάδο Ελαίας". 

Οι στρατιώτες µας είν αι έτοιµοι για ν έες αποστολές",
είπε ο Τούρκος πρόεδρος αν αφερόµεν ος στις δύο
επιχ ειρήσεις που πραγµατοποίησε η χ ώρα στη Συρία.

Καµηλοπάρδαλη σκότωσε Νοτιο-
αφρικανό κινηµατογραφιστή

ΟΝοτιοαφρικαν ός κιν ηµατογραφιστής Carlos
Carv alho έχ ασε τη ζωή του εχ θές στη διάρκεια
γυρισµάτων  ν τοκιµαν τέρ όταν  χ τυπήθηκε από

µία καµηλοπάρδαλη.

Ο Νοτιοαφρικαν ός κιν ηµατογραφιστής Carlos
Carv alho έχ ασε τη ζωή του εχ θές στη διάρκεια γυρι-
σµάτων  ν τοκιµαν τέρ όταν  χ τυπήθηκε από µία καµ-
ηλοπάρδαλη. 

Η εταιρεία CallaCrew µε την  οποία συν εργαζόταν  ο
Carlos Carv alho αν ακοίν ωσε πως ο άτυχ ος κιν ηµατο-
γραφιστής εν ώ βρισκόταν  σε τοποθεσία η οποία είχ ε
επιλεγεί για τα γυρίσµατα εν ός ν τοκιµαν τέρ για την
άγρια φύση της Νοτίου Αφρικής χ τυπήθηκε από καµ-
ηλοπάρδαλη. 

Ο Carlos Carv alho µεταφέρθηκε άµεσα µε ελικόπτε-
ρο σε ν οσοκοµείο στο Γιοχ άν εσµπουρκ όπου όµως
διαπιστώθηκε ο θάν ατός του.

Σηµαντική αύξηση στις µετανα-
στευτικές ροές στο Αιγαίο

Α
υξήθηκαν  οι προσφυγικές ροές στα ν ησιά του
Βορείου Αιγαίου τα τελευταία 24ωρα.

Αυξήθηκαν  οι προσφυγικές ροές στα ν ησιά του Βορ-
είου Αιγαίου τα τελευταία 24ωρα.

Ακόµη 270 πρόσφυγες και µεταν άστες πέρασαν
σήµερα από το πρωί, στη Λέσβο. 

Σε τέσσερα περιστατικά στην  ευρύτερη περιοχ ή της
Μυτιλήν ης, έφτασαν  226 άτοµα τα οποία µεταφέρθη-
καν  και καταγράφον ται στο Κέν τρο Υποδοχ ής και
Ταυτοποίησης της Μόριας.

Επίσης σε έν α περιστατικό το οποίο είν αι σε εξέλιξη
στην  περιοχ ή της Συκαµιν ιάς στη βόρεια Λέσβο πέρα-
σαν  περίπου 45 άτοµα .

Άλλοι περίπου 80 πέρασαν  σήµερα στη Χίο.
Από την  πρωτοµαγιά µέχ ρι χ θες έφτασαν  συν ολικά

831 πρόσφυγες και µεταν άστες, σε Λέσβο, Χίο και 
Σάµο. 
Με τις σηµεριν ές αφίξεις ο αριθµός των  προσφύγων

και µεταν αστών  τις τελευταίες έξι µέρες που πέρασαν
στα ν ησιά του βορείου Αιγαίου αγγίζει τους 1200.
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ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη κοντά
στο ΡουπάκιΤηλέφωνο επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ΠΠωωλλοούύννττααιι  2244
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα θέση 
Ρυκιά ΑσπρόπυργοςΤηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜ ΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜ ΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤ ΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTT HHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO ....GGGG RRRR    
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Οι  τόσες δηµόσιες υπηρεσίες
όπως το Υπουργείο Μεταφορών
και Επικοινωνιών, η Εφορεία, το
Αεροδρόµιο έχουν σηµαντικό
αριθµό εργαζοµένων που καθ-
ηµερινά µετακινούνται από και
προς την Αθήνα. Τα παράπονα
που δεχόµαστε από τους
πολίτες για τα θέµατα αυτά
αυξάνουν  συνέχεια  και  ενηµε-
ρωνόµαστε ότι τα δροµολόγια
συχνά δεν  ανταποκρίνονται
στην πραγµατικότητα των δρο-
µολογίων της Τηλεµατικής.
Πόσο µάλλον , µετά τις περικο-
πές δροµολογίων και γραµµών ,
να στερηθούν οι επιβάτες και
την µοναδική λεωφορειακή
γραµµή που είχε αποµείνει
πλέον & συνδέει την Ελευσίνα
και τις ευρύτερες περιοχές µε
την Αθήνα.  Είναι απαράδεκτο
το 2018 να µην υπάρχει σε όλο
το Θριάσιο καµία απευθείας 

γραµµή σύνδεσης µε την
Αθήνα. 

Το ότι το Α16 θα σταµατά
πλέον στο Αιγάλεω και από  εκεί
θα ανταποκρίνεται ο λαός σε
άλλο λεωφορείο προς τον
τελικό προορισµό είναι πραγµα-
τικά δυσάρεστο µε µεγάλη
ταλαιπωρία τους καλοκαιρινούς
µήνες και πολύ περισσότερο για
τις ευπαθείς  οµάδες πληθυ-
σµού. 

Παρακαλούµε λαµβάνοντας
υπόψη σας τα παραπάνω όπως
επιστρέψει η γραµµή Α16 στην
Ελευσίνα µε κατεύθυνση προς
Αθήνα απευθείας και βέβαια να
προγραµµατίσετε και πύκνωση
των λεωφορειακών γραµµών
αλλά και των δροµολογίων
µέσα στην ηµέρα. 

Με εκτίµηση

Ο  ∆ήµαρχος 
Γεώργιος Τσουκαλάς                                                          

ΝΝΝΝύύύύχχχχτττταααα    ττττηηηηςςςς    BBBBρρρρααααδδδδύύύύττττηηηηττττααααςςςς
Στις 19 Μαΐου στην Ελευσίνα µια διάλεξη µε θέµα τον χρόνο.

Για πρώτη φορά, η Ελευσίνα 2021 Πολι τιστι κή Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης υποδέχεται  τη Nύχτα Ιδεών που
διοργανώνεται  από το Γαλλικό Ινστι τούτο Ελλάδος για

πέµπτη συνεχή χρονιά. Η Νύχτα της Bραδύτητας θα πραγ-
µατοποιηθεί  στι ς 18 Μαΐου στην Αθήνα και  στι ς στι ς 19
Μαΐου στην Ελευσίνα. (goo.gl/mbcm3z)

Η Νύχτα της Bραδύτητας εί ναι  µια ευκαιρία να µειώσουµε
τους ρυθµούς και  να εστιάσουµε σε εµάς και  το περιβάλλον
µας, σε έναν κόσµο που κι νεί ται  πολύ γρήγορα. Ο µύθος της
Περσεφόνης και  ο κύκλος των εποχών λει τουργούν ως εγχει -
ρίδια χαλάρωσης, θυµί ζοντάς µας να αφήνουµε το πνεύµα να
περιπλανηθεί  ελεύθερο και  να συνδεθούµε εκ νέου µε τι ς
αισθήσει ς µας.

Η Ελευσίνα 2021 Πολι τιστι κή Πρωτεύουσα της Ευρώπης
καλωσορί ζει  το κοινό σ’ έναν χώρο ασυνήθιστο, τον λόφο του
Αγίου Νικολάου, ανάµεσα στο αρχαιολογικό παρελθόν και  το
βιοµηχανικό παρόν, µε θέα το λιµάνι  της Ελευσίνας. Καθώς
η νύχτα πέφτει , το ατµοσφαιρικό σκηνικό µας µυεί  στην τέχνη
της βραδύτητας µέσα από συζητήσει ς, χορογραφικές παρ-
εµβάσει ς και  συναυλί ες.

Ανάµεσα σε άλλους, ο Jean-Jacques Lemêtre, συνεργάτης του Θεάτρου του Ήλιου της Ariane Mnouchkine, πραγµατοποι -
εί  στι ς 19 Μαΐου στην Ελευσίνα µια διάλεξη µε θέµα τον χρόνο.

Ελάτε να βιώσουµε τον χρόνο ως εµπειρία.
18 Μαΐου στο Γαλλικό Ινστι τούτο Ελλάδος από τι ς 6 µ.µ. (οδός Σίνα 31, Αθήνα)
19 Μαΐου στην είσοδο του πάρκου στον λόφο του Αγίου Νικολάου, Ελευσίνα (goo.gl/mbcm3z) από τι ς 7 µ.µ. έως τα

µεσάνυχτα.
Για τη δι ευκόλυνση του κοινού, η Ελευσίνα 2021 Πολι τιστι κή Πρωτεύουσα της Ευρώπης διαθέτει  στι ς 19 Μαΐου λεωφορ-

εία από τη στάση του µετρό 'Αγία Μαρίνα', κατόπιν κράτησης στο e-mail eleniriga@eleusis2021.eu και  στο τηλέφωνο +30
210 5547646 από τι ς 10 π.µ. έως τι ς 5 µ.µ.

Το λεωφορείο θα αναχωρήσει  από τον σταθµό ‘Αγία Μαρίνα’ και  θα επιστρέψει  µετά το τέλος της εκδήλωσης. Για το
ακριβές ωράριο, οι  ενδιαφερόµενοι  θα ενηµερωθούν λί γες µέρες πριν από την εκδήλωση.

Σύντοµα, το πλήρες πρόγραµµα στο www.ifg.gr και  https://eleusis2021.eu
Είσοδος ελεύθερη
Η εκδήλωση πραγµατοποι εί ται  στα ελληνικά και  τα γαλλικά.
∆ιοργανωτές: Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, Γαλλικό Ινστι τούτο Ελλάδος και  Ελευσίνα 2021 Πολι τιστι κή Πρω-

τεύουσα της Ευρώπης. Σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Fluxum και  το FLUX Laboratory
Εικαστι κή ταυτότητα: Typical Organization
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Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµα-

τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών µέτρων στο κέντρο του
Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθε-
ται για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γρα-
φεία)

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 Ασπροπύρ-
γου, 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 νεόδ-
µητη πολυκατοικία στη
Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνο-
δωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου
διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτε-
ρινό ηλεκτρικό τιµολόγιο,
αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή
,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και θέση

στάθµευσης. 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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµο-
τικό 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 - γραφ-
εία (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 (ε-
νοικίαση 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 θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, ανακαινισµέ-
νο, ανακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

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

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, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προκασ-
κευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, ανακαινισµένη, ανα-
καίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, 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 mas-
ter), κατασκευή '78, µπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τι-
µή 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 ανάγ-
κης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου,
1 υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρ-
µανση, κλιµατισµός, πόρτα α-
σφαλείας, τέντες, θέα θάλασ-
σα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, studio,
τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κου-
ζίνα, κλιµατιστικό, τιµή
28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµι-
τελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, α-
ποθήκη 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. Πληροφο-
ρίες 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 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
χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις
µε εχεµύθεια και υπευθυνότ-
ητα. Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης.
(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 Ασπρόπ-
υργος.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 εκπληρω-
µένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατά-
στηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαρ-
αίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.g
r. 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

48

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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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

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ Ε  ́ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος

ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Περιγραφή Θέσης:
Ηλεκτροσυγκολλητής µε άριστη γνώση
Argon-TIG

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντικει-
µένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροπο-
ποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγ-
ηση προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευ-
να και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία
και οργάνωση τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε υπάρχοντα
προβλήµατα, Υποστήριξη του τµήµατος
Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνικές οδηγίες.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

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

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