
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: Υπέκυψε στα τραύµατά
της η 53χρονη, που την παρέσυρε
κακοποιός µε το αυτοκίνητό του

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ: H µεταφορά προσφύγων από τη Μόρια
στον Σκαραµαγκά, δεν είναι λύση στο πρόβληµα τους

αλλά µεταφορά από τη µια κόλαση στην άλλη. Οι συνθήκες
διαβίωσης στο κέντρο είναι απαράδεκτες.

Με 3 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ η κατασκευή
του Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆ροσούπολης

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

Κ
2239

Λεωφορειακή
σύνδεση του
∆ήµου Αχαρνών
µε το Γενικό Ογκολογικό

Νοσοκοµείο
"Οι Άγιοι Ανάργυροι"

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ

Πανελλήνια Ηµέρα Σχολικού
Αθλητισµού,από τον 

Οργανισµό Άθλησης του ∆ήµου
και το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Ασπροπύργου

Χαλυβουργική: Άκαρπη η συνάντηση 
Αγγελόπουλου – εργαζόµενων

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 
ΟΧΙ στη δηµιουργία Χ.Υ.Τ.Υ στα ΜΕΓΑΡΑ. 
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“Μετά τις πληµµύρες
κάποιοι που έµεναν

αλλού έσπευσαν 
να δηλώσουν 

µόνιµη κατοικία 
στη Μάνδρα”.
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ΟΠρόεδρος του Οργανισµού Άθλησης και Φροντίδας,
Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάννης Κατσαρός
ενηµερώνει τους ∆ηµότες ότι, στο πλαίσιο της Πανελλή-

νιας Ηµέρας Σχολικού Αθλητισµού, το Τµήµα Αθλητικών ∆ρα-
στηριοτήτων του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. σε συνεργασία µε το 1ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Ασπροπύργου, κατόπιν αιτήµατός του, θα παρουσιάσει
στους µαθητές της Ε΄και Στ΄ τάξης τα αθλήµατα του Κλασσικού
Αθλητισµού, της Πετοσφαίρισης και της Καλαθοσφαίρισης. 
Η παρουσίαση θα πραγµατοποιηθεί  την Τετάρτη, 10 Οκτω-

βρίου 2018, από τις 09:00 έως τις 12:00 στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ασπροπύργου, µε τη συνδροµή των Καθη-
γητών Φυσικής Αγωγής. Οι µαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα συγκεκριµένα αθλήµατα µε
τη χρήση οπτικοακουστικών µέσω αλλά και µε πρακτική άσκηση. Επισηµαίνεται ότι, η εν λόγω δράση
ξεκίνησε τον περασµένο χρόνο σηµειώνοντας µεγάλη επιτυχία, αφού πραγµατοποιήθηκε ταυτόχρονα σε
τρία σχολεία της περιοχής.
Ο Οργανισµός, και ειδικότερα το Τµήµα Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και

συνεργασία µε τα Σχολεία και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων της πόλης, τόσο της Πρωτοβάθ-
µιας όσο και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αξιολογώντας κάθε πρόταση και υλοποιώντας όποια
συνεργασία µπορεί να προκύψει. Η στήριξη και η συµµετοχή των Συλλόγων και των Σχολείων έχουν
συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό στην αποτελεσµατική εφαρµογή των περισσοτέρων δράσεων του Τµήµατος,
γεγονός που ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. ευελπιστεί να συνεχιστεί.  

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο ∆ευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018  

Ασπρόπυργος

Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.
Ρόδου 6 & Θριασίου, 2105576086

Ελευσίνα
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ

Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ 
Παγκάλου 81,2105547602

Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. 
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258

Αχαρν ές
Μαυροµµάτης Εµµαν ουήλ Π. 

∆ηµοκρατίας 222, 2102312615

Χαϊδάρι 
Γιαν ν ακή Μαρία Ι. Αν εξαρτησίας 54 & Κορυτσάς,

Όπισθεν  Κολυµβητηρίου, 2105813087

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια µε αραιές νεφώσεις    

Η θερµοκρασία έως 24 
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πελαγής, Πελάγιος, Πελαγία, Πελαγούλα,

Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ 

Κρούσµατα επιτηδείων, οι οποίοι βρέθηκαν
ξαφνικά να δηλώνουν µόνιµη κατοικία στη
Μάνδρα ώστε να επωφεληθούν των ευερ-

γετικών διατάξεων της Πολιτείας προς τους
πληγέντες από τις πληµµύρες κατήγγειλε ο υπο-
υργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γαβρόγλου.

Ο υπουργός βρέθηκε  στη Βουλή για να απαντή-
σει σε ερώτηση του βουλευτή Έβρου της Ν.∆ Αν.
∆ηµοσχάκη, ο οποίος διαµαρτυρήθηκε για το ότι το
Υπουργείο δεν µοριοδότησε επιπλέον για την εισα-
γωγή τους στα πανεπιστήµια µαθητές σχολείου της
Σαµοθράκης, η οποία επλήγη από φυσικές κατα-
στροφές όπως έγινε και στη Μάνδρα.

Ο κ. Γαβρόγλου έσπευσε να σχολιάσει ότι τα
µεγέθη είναι ανόµοια και δεν µπορούν να
συγκρίνονται καθώς στη Σαµοθράκη το σχολείο
έκλεισε για δύο µόλις ηµέρες ενώ στη Μάνδρα η 

οµαλότητα επανήλθε µετά από µήνες.Εκεί ωστό-
σο ο υπουργός προέβη και σε µια πρωτοφανή
καταγγελία – αποκάλυψη, ενδεικτική όπως είπε
µιας µεγάλης παθογένειας της ελληνικής κοι-
νωνίας, περιγράφοντας κρούσµατα επιτηδείων οι
οποίοι σπεύδουν να επωφεληθούν ευεργετικών
διατάξεων αν και δεν το δικαιούνται: “Θα σας πω
για τη Μάνδρα κάτι το οποίο πολλές φορές δεν µας
τιµά ως κοινωνία. 

Προχωρήσαµε στην ευνοϊκή διάταξη. Ανα-
καλύπτουµε, λοιπόν, ότι υπάρχουν αλλαγές µόνιµ-
ης κατοικίας στη διάρκεια αυτού του διαστήµατος. 

Άνθρωποι που ήταν αλλού στα καλά καθούµενα
εµφανίζονται ξαφνικά µε µόνιµη κατοικία στη Μάν-
δρα. 

Λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα ποσοστό στην κοι-
νωνία µας που κάθε φορά προσπαθεί να εκµεταλ-
λευθεί µια διάταξη που ο πυρήνας της είναι καλός”
είπε επί λέξει ο υπουργός.

ΓΓααββρρόόγγλλοουυ::  ΕΕππιιττήήδδεειιοοιι  εεππωωφφεελλοούύννττααιι
ααππόό  εευυεερργγεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  γγιιαα  ττηη  ΜΜάάννδδρραα

“Μετά τις πληµµύρες κάποιοι που έµεναν αλλού έσπευσαν να
δηλώσουν µόνιµη κατοικία στη Μάνδρα”.

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
Πανελλήνια Ηµέρα Σχολικού Αθλητισµού,από τον Οργανισµό Άθλησης 
του ∆ήµου και το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου
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∆ΗΛΩΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΗ ΣΕΛΕΚΟΥ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Ηπολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και η πολιτι-
κή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Προσφυγικό, έχει
καταδικάσει τους πρόσφυγες στη χώρα µας σε µόνι-

µο εγκλωβισµό, αποµονωµένους σε διαφόρους χώρους υπο-
δοχής, συχνά σε άθλιες συνθήκες.   

∆υόµιση χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου
Φιλοξενίας Σκαραµαγκά, φιλοξενούνται σε αυτό  2500 πρό-
σφυγες από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ.

H µεταφορά στο Σκαραµαγκά προσφύγων από τη Μόρια,
δεν είναι λύση στο πρόβληµα τους αλλά µεταφορά από τη µια
κόλαση στην άλλη.   

Οι συνθήκες διαβίωσης στο κέντρο είναι απαράδεκτες.
Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, ενώ η
σίτιση των προσφύγων αποτελεί µέριµνα των ίδιων. Οι χρ-
ηµατοδοτήσεις προς τις ΜΚΟ στέρεψαν και τώρα που τε-
λείωσε το φαγοπότι εκατοµµυρίων, αναλαµβάνουν οι κρατι-
κές δοµές, χωρίς την απαιτούµενη χρηµατοδότηση και µε τρ-
οµερές ελλείψεις στο προσωπικό.

Απαιτούµε από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να λάβει εδώ
και τώρα µέτρα για να βελτιωθούν οι απαράδεκτες συνθήκες
που επικρατούν στο Κέντρο Φιλοξενίας Σκαραµαγκά. 

Να διασφαλισθούν ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες
ζωής για όσο διάστηµα φιλοξενούνται στις προσφυγικές δο-
µές  και άµεσα να προχωρήσει η µετεγκατάσταση των προ-
σφύγων στις αστικές ζώνες, σε διαµερίσµατα και πολυκα-
τοικίες. 

Να σταµατήσει το αίσχος των hot-spots.  
Να καταργηθούν άµεσα οι συµφωνίες ποσόστωσης µετα-

ναστών ανά χώρα, οι συµφωνίες ανάµεσα σε ΕΕ- Τουρκία και
Ελλάδα πουευθύνονται για τον εγκλωβισµό χιλιάδων µετανα-
στών στη χώρα µας. 

Αυτό να συνδυαστεί µε άµεση παροχή των απαραίτητων
ταξιδιωτικών εγγράφων.

Οι προσφυγές δεν είναι πρόβληµα για να κρυφτεί κάτω από
το χαλί, πρόβληµα είναι η αντιµεταναστευτική πολιτική Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης, οι ιµπεριαλιστικοί πό-
λεµοι και οι επεµβάσεις που προκαλούν νέα καραβάνια προ-
σφύγων.

Ύστερα από αίτηµα της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Αχα-
ρνών προς τον ΟΑΣΑ, προκει-

µένου να ιδρυθεί νέα λεωφορειακή
γραµµή που να συνδέει τον ∆ήµο Αχα-
ρνών µε το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκο-
µείο "Οι Άγιοι Ανάργυροι", ο ΟΑΣΑ µε
την απόφαση 11074/ΓΕ∆ΣΕ/∆ΙΣΛ (Α∆Α:
ΩΣΦΡ46ΨΧΕ3-ΟΑΖ) ιδρύει τη νέα λεω-
φορειακή γραµµή 734, η οποία διευ-
κολύνει την πρόσβαση των κατοίκων του
∆ήµου Αχαρνών προς στο Γενικό Ογκο-
λογικό Νοσοκοµείο "Οι Άγιοι Ανάργυροι". 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός εκφράζοντας την ικανοποίησή του
για τη ανταπόκριση του ΟΑΣΑ στο
αίτηµα του ∆ήµου Αχαρνών, εξέφρασε
επίσης τις ευχαριστίες του και εξήρε τις
προσπάθειες του Αντιδηµάρχου
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτη Πολ-
υµενέα και των στελεχών της ∆ιεύθυ-
νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που µε επι-
µονή και τεκµηριωµένες θέσεις, συµµε-
τείχαν στις διαβουλεύσεις µε τον ΟΑΣΑ,
προκειµένου να επιτευχθεί η λεωφορεια-
κή σύνδεση του ∆ήµου Αχαρνών µε το
Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο "Οι Άγιοι
Ανάργυροι". 

Σύµφωνα µε την απόφαση του ΟΑΣΑ
για την ίδρυση της νέας λεωφορειακής
γραµµής µε ονοµασία 734 (ΑΧΑΡΝΑΙ -
ΝΟΣΟΚ.ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ), η διαδρο-
µή από αφετηρία προς τέρµα διαµορ-
φώνεται ως εξής:

Από Χρήστου ∆έδε (ΑΦΕΤΗΡΙΑ), λοξά
δεξιά Μάρκου Βαµβακάρη, δεξιά Εθνι-
κής Αντιστάσεως, δεξιά Σαλαµίνος, αρι-
στερά Φιλίππου ∆έδε, συνέχεια Αθηνών,
δεξιά Φιλαδελφείας, αριστερά Κωνσταν-
τινουπόλεως, αριστερά Αριστοτέλους,
δεξιά ∆εκελείας, συνέχεια πάνω από τη γέφυρα της
οδού ∆εκελείας µε τις γραµµές του ΟΣΕ, συνέχεια
∆εκελείας, συνέχεια Κηφισίας (Ρέµα Χελιδονούς),
δεξιά στον παράδροµο Α/∆ Π.Α.Θ.Ε., δεξιά Λ.
Κύµης, αριστερά Θηβαΐδος, αριστερά Λ. Κύµης,
δεξιά στον παράδροµο Α/∆ Π.Α.Θ.Ε., δεξιά Ελευθ-
ερίας, δεξιά ∆ηµοκρατίας, δεξιά κυκλικά την Πλ.
∆ηµάρχου, δεξιά Αγ. Αναργύρων, αριστερά Τιµίου
Σταυρού στο Γ.Ο.Ν.Κ. “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ”
(ΤΕΡΜΑ)

Ενώ αντίστοιχα η διαδροµή από τέρµα προς
αφετηρία (προς Αχαρναί) διαµορφώνεται ως εξής:

Από Τιµίου Σταυρού στο Γ.Ο.Ν.Κ. “ΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” (ΤΕΡΜΑ), δεξιά Αγ. Αναργύρων,
δεξιά κυκλικά την Πλ. ∆ηµάρχου, δεξιά ∆ηµοκρα-

τίας, αριστερά Ελευθερίας, δεξιά στον παράδρο-
µο Α/∆ Π.Α.Θ.Ε., συνέχεια στον παράδροµο Α/∆
Π.Α.Θ.Ε., αριστερά στη γέφυρα, αριστερά στον
παράδροµο Α/∆ Π.Α.Θ.Ε., συνέχεια στον παράδρ-
οµο Α/∆ Π.Α.Θ.Ε., αριστερά Λ. Κύµης, δεξιά Θηβα-
ΐδος, αριστερά στον παράδροµο Α/∆ Π.Α.Θ.Ε., αρι-
στερά Κηφισιάς (Ρέµα Χελιδονούς), συνέχεια ∆εκε-
λείας, συνέχεια πάνω από τη γέφυρα της οδού
∆εκελείας µε τις γραµµές του ΟΣΕ, συνέχεια ∆εκε-
λείας, αριστερά Βασιλείου Βουλγαροκτόνου, δεξιά
Αγ. Κωνσταντίνου, αριστερά Φιλαδελφείας, αµέ-
σως δεξιά Αθηνών, συνέχεια Φιλίππου ∆έδε, δεξιά
Σαλαµίνος, αριστερά Εθνικής Αντιστάσεως, αριστε-
ρά Μάρκου Βαµβακάρη, λοξά αριστερά Χρήστου
∆έδε (ΑΦΕΤΗΡΙΑ). 

Λεωφορειακή σύνδεση του ∆ήµου Αχαρνών 
µε το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο "Οι Άγιοι Ανάργυροι"

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: Υπέκυψε στα τραύµατα της η 53χρονη, που την 
παρέσυρε κακοποιός µε το αυτοκίνητό του.

Τ
η ζωή της µε αν ατριχ ιαστικό τρόπο έχ ασε µια γυν αίκα στα Άν ω Λιό-
σια, όταν  κακοποιός έπεσε πάν ω της µε το αυτοκίν ητό του.Το
περιστατικό συν έβη την  περασµέν η Πέµπτη, αλλά η 53χ ρον η

άφησε σήµερα την  τελευταία της πν οή, υποκύπτον τας στα τραύµατά
της.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑΣ
Όπως µετέδωσε το κεν τρικό δελτίο ειδήσεων  του Star, η 53χ ρον η

γυν αίκα είχ ε µπει µέσα σε βιβλιοπωλείο προκειµέν ου ν α αγοράσει µερ-
ικά πράγµατα για τα παιδιά της.

Βγαίν ον τας έξω, έφτασε στο σηµείο όπου είχ ε παρκάρει το αυτοκίν ητό της.
Την  ώρα που προσπαθούσε ν α µπει, βλέπει ν α έρχ εται προς το µέρος της έν α λευκό αυτοκίν ητο που

οδηγούσε έν ας σεσηµασµέν ος κακοποιός, ο οποίος εκείν η την  ώρα προσπαθούσε ν α ξεφύγει από τους αστυν ο-
µικούς που τον  ακολουθούσαν . Ο κακοποιός έχ ασε τον  έλεγχ ο του αυτοκιν ήτου, µε αποτέλεσµα ν α πέσει πάν ω
στην  κολών α και εν  συν εχ εία πάν ω στο αυτοκίν ητο της 53χ ρον ης γυν αίκας µε σφοδρότητα, παρασέρν ον τάς
τη.Αποτέλεσµα ήταν  η γυν αίκα ν α τραυµατιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Ο συγκεκριµέν ος κακοποιός είχ ε συλληφθ-
εί πριν  λίγες ώρες για κλοπή αυτοκιν ήτου.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 
ΟΧΙ στη δηµιουργία Χ.Υ.Τ.Υ 

στα ΜΕΓΑΡΑ. 

ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ να µην περάσουν τα σχέδια
εκείνων που αποφασίζουν ερήµην του λαού των
Μεγάρων . ∆ήµος και φορείς φώναξαν  ΟΧΙ στη δηµιο-
υργία Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων στα
Λατοµεία Σταµέλου στην συγκέντρωση διαµαρτυρίας
πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη το µεσηµέρι έξω από το
∆ηµαρχείο Μεγάρων.
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Αλλάζει η τιµολογιακή πολιτική στη
διαχείριση των απορριµµάτων

Σ
ύµφωνα µε δελτίο τύπου του Αν. ΥΠΕΝ κ. Σωκράτη Φάµελλου, αλλάζει
η τιµολογιακή πολιτική στη διαχείριση των απορριµµάτων. ∆είτε το σχε-
τικό απόσπασµα από το δελτίο τύπου που αφορά την διαχείριση των

απορριµµάτων.
«Σχετικά µε τη νέα τιµολογιακή πολιτική στη διαχείριση των απορριµµάτων,
ενηµέρωσε ότι µε ΚΥΑ του ΥΠΕΝ µε το Υπουργείο Εσωτερικών θα καθο-

ρίζεται διαφορετική τιµή για κάθε υπηρεσία διαχείρισης αποβλήτων που θα
παρέχουν οι ΦΟ∆ΣΑ στους ΟΤΑ. Θα εξαρτάται το κόστος από το περιβαλλον-
τικό αποτύπωµα των υπηρεσιών, γιατί δεν είναι δυνατόν να έχει το ίδιο κόστος
η ταφή µε την κοµποστοποίηση και την ανακύκλωση. 

Επίσης, στην τιµή κάθε υπηρεσίας θα λαµβάνεται υπόψη εάν ο ∆ήµος ανακ-
υκλώνει ή όχι. 

Συνεπώς το τιµολόγιο θα ενισχύει τους ∆ήµους που ανακυκλώνουν, ενώ
υποχρεωτικά οι πόροι που θα συλλέγονται από τους ΦΟ∆ΣΑ θα πρέπει να
επενδύονται αποδεδειγµένα στην ανακύκλωση, ιδιαίτερα στους ∆ήµους που
έχουν χαµηλά ποσοστά εκτροπής από την ταφή.»

Τέλος στο φορολογικό απόρρητοΤέλος στο φορολογικό απόρρητο
- Ποιες υπηρεσίες θα έχουν πρόσβαση

Τ
η
δυν ατότ-
ητα πρό-

σβασης σε
α π ό ρ ρ η τ α
στοιχ εία των
Ελλήν ων  φορο-
λο γο υ µ έ ν ων
α π ο κ τ ο ύ ν
πλέον  οι εταιρ-
είες ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
Α.Ε. και ∆ιατρα-
πεζικά Συστή-
µατα (∆ΙΑ.Σ.)
Α.Ε., καθώς
επίσης και τα
ν οµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι δηµόσιες επιχ ειρήσεις, οι δηµόσιοι οργαν ι-
σµοί, οι δηµοτικές επιχ ειρήσεις και τα επιχ ορηγούµεν α ή ελεγχ όµεν α από το ∆ηµό-
σιο ν οµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Με τροπολογία, η οποία κατατέθηκε στο σχ έδιο ν όµου του υπουργείου Οικον ο-
µικών , µε τίτλο «I) Κεν τρικά Αποθετήρια Τίτλων , II) Προσαρµογή της Ελλην ικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοι-
πές διατάξεις του υπουργείου Οικον οµικών », προστίθεν ται στην  παράγραφο 1 του
άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ν . 4174/2013) δύο ακόµη κατηγο-
ρίες ν οµικών  προσώπων  που µπορούν  ν α αποκτούν  πρόσβαση στο φορολογικό
απόρρητο.

Συγκεκριµέν α, προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι της Φορολογικής ∆ιοίκησης δύν αν ται
ν α αποκαλύπτουν  απόρρητα στοιχ εία και απόρρητες πληροφορίες για τους φορο-
λογούµεν ους και στα εξής ν οµικά πρόσωπα:

1) Σε διατραπεζικές εταιρείες (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., ∆ΙΑΣ Α.Ε. κ.λπ.) που διαχ ει-
ρίζον ται αρχ εία δεδοµέν ων  οικον οµικής συµπεριφοράς χ άριν  των  πιστωτικών  και
χ ρηµατοδοτικών  ιδρυµάτων , για τον  σκοπό εν ηµέρωσης των  αρχ είων  δεδοµέν ων
που τηρούν . Για την  εν ηµέρωση των  αρχ είων  δεδοµέν ων  της παρούσας περίπτω-
σης χ ορηγούν ται αποκλειστικά τα ακόλουθα στοιχ εία και πληροφορίες φορολογο-
υµέν ων :

α) ως προς τα φυσικά πρόσωπα, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), η ∆ΟΥ
στην  οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, το όν οµα, το επών υµο,
το όν οµα και επών υµο πατέρα, το όν οµα και επών υµο µητέρας, ο ταχ υδροµικός
κώδικας.

β) ως προς τα ν οµικά πρόσωπα και τις ν οµικές ον τότητες ο Αριθµός Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ), η ∆ΟΥ στην  οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήµα-
τος, η επων υµία, ο διακριτικός τίτλος και η έδρα.

2) Σε ν οµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, δηµόσιες επιχ ειρήσεις ή επιχ ειρήσεις
ν οµικών  προσώπων  δηµοσίου δικαίου, αµιγείς ή µικτές επιχ ειρήσεις ο.τ.α. και των
συν δέσµων  δήµων , δηµόσιους οργαν ισµούς, καθώς και ν οµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, στα οποία το κράτος είν αι µέτοχ ος ή τα οποία επιχ ορηγούν ται τακτικώς
από κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των  οποίων  ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµό-
σιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχ ος στοιχ εία και πληροφορίες µητρώου φορολο-
γουµέν ων , κατόπιν  υποβολής πλήρως αιτιολογηµέν ου αιτήµατος εφόσον  κρίν εται
αν αγκαίο από τη Φορολογική ∆ιοίκηση για την  εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέρ-
ον τος.

Ως στοιχ εία και πληροφορίες µητρώου για την  εφαρµογή της παρούσας περίπτω-
σης ν οούν ται τα στοιχ εία και οι πληροφορίες που τηρούν ται στο Υποσύστηµα
Μητρώου Φορολογουµέν ων  της ΑΑ∆Ε.

Π
ερισσότεροι από 1000 πολίτες
έδωσαν το «παρών » στην
οµιλία του βουλευτή Β’ Αθην ών

και τοµεάρχ η Μεταν αστευτικής Πολιτι-
κής της Ν∆, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, το
Σάββατο στο Περιστέρι, µε την  οποία
και αν ακοίν ωσε την  επιλογή του ν α
πολιτευθεί στο ∆υτικό Τοµέα. 

κ. Βαρβιτσιώτης, ευχ αριστών τας
θερµά όλους τους παρευρισκόµεν ους,
τόν ισε ότι η παρουσία του στον
∆υτικό τοµέα αποτελεί έν α ν έο
ξεκίν ηµα, αλλά, ταυτόχ ρον α, και τη
συν έχ ιση µιας µακράς οικογεν ειακής
παράδοσης. «Μιας παράδοσης που
χ αράσσεται από κοιν ού, εδώ και δεκα-
ετίες, σε αυτές τις γειτον ιές», τόν ισε
χ αρακτηριστικά.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης ξεκαθάρισε ότι η
Νέα ∆ηµοκρατία «δε δέχ εται καµία
περαιτέρω περικοπή των  συν τάξεων ,
ούτε και καν έν α ν έο φόρο που θα
συρρικώσει και άλλο το πεν ιχ ρό, σήµε-
ρα, εισόδηµα των  αν θρώπων  του
µόχ θου» και, αν αφερόµεν ος στο Προ-
σφυγικό, τόν ισε ότι «τα τελευταία χ ρό-
ν ια, η Κυβέρν ηση έχ ει καταστήσει τα
σύν ορα της χ ώρας αν οιχ τά για όποιον
επιθυµεί ν α τα παραβιάσει και

συν εχ ίζει ν α διαχ ειρίζεται µε αδιαφά-
ν εια το 1,6 δισ. ευρώ που έχ ει διαθέ-
σει η Ευρώπη προς τη χ ώρα µας».

Συν εχ ίζον τας την  οµιλία του, επι-
κεν τρώθηκε στη δηµιουργία της κοι-
ν ων ίας των  ίσων  ευκαιριών  που έχ ει
αν άγκη η Ελλάδα. 

«Τη στιγµή που ο κόσµος αλλάζει
και η τεχ ν ολογία εξελίσσεται, η Ελλάδα
παραµέν ει, τη τελευταία δεκαετία, καθ-
ηλωµέν η σε κρίση. 

Μια κρίση που έχ ει ως αποτέλεσµα
όλοι οι Έλλην ες, αλλά, ιδιαίτερα, οι
κάτοικοι της ∆υτικής Αθήν ας ν α
πληγούν  από τη µείωση του εισοδήµα-
τος τους, τον  περιορισµό των  ευκαιρ-
ιών , τις λίγες δυν ατότητες για αν έλιξη
και επιτυχ ία», αν έφερε συγκεκριµέν α.

«Σήµερα, είµαι αποφασισµέν ος ν α
αγων ιστώ εκεί που η Νέα ∆ηµοκρατία
χ ρειάζεται µεγαλύτερη υποστήριξη και
µαχ ητικότητα. 

Αποφάσισα ν α κάν ω αυτό το βήµα,
για ν α δώσουµε, σήµερα, το µήν υµα
ότι η ∆υτική Αθήν α θα βρίσκεται δυν α-
µικά, διεκδικητικά και πρώτη στο τρα-
πέζι των  αποφάσεων  της Κυβέρν ησης
του Κυριάκου Μητσοτάκη», κατέληξε
χ αρακτηριστικά.

 Στον δυτικό τοµέα της Β’ Αθηνών
θα είναι υποψήφιος µε τη Ν∆ 
ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
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Άγνωστοι εισέβαλαν προκαλώντας σοβαρές
ζηµιές στις εγκαταστάσεις του 21ου δηµοτι-
κού σχολείου στο Μενίδι .Σύµφωνα µε το

eleftherostypos.gr οι δράστες µπήκαν στο σχολείο
που βρίσκεται στην συµβολή των οδών Μεσσηνίας
και Σκαρίµπα στο Μενίδι, αφού πρώτα κατάφεραν
να διαρρήξουν δυο πόρτες.

Στη συνέχεια και αφού έψαξαν τους χώρους, έφτα-
σαν στις τουαλέτες, όπου αφού προκάλεσαν φθο-
ρές, έκλεψαν εξαρτήµατα και βρύσες.
Η διάρρηξη του χώρου και η κλοπή, σηµειώθηκε
µεταξύ 01:00 και 06:00 τα ξηµερώµατα της προη-
γούµενης ∆ευτέρας µε την αστυνοµία να αναζητά
τους δράστες.

∆ιάρρηξη και κλοπή σε ∆ηµοτικό σχολείο του Μενιδίου

Γ. Πατούλης: «Όχι στο ξεπούληµα
των ακινήτων του ∆ηµοσίου»

Τ
ην πλήρη αντίθεσή τους στη µεταφορά
ακινήτων κυριότητας του Ελληνικού
∆ηµοσίου στην Εταιρεία Ακινήτων

∆ηµοσίου ΑΕ (ΕΤΑ∆), που είναι θυγατρική εται-
ρεία του Υπερταµείου, εκφράζει µε οµόφωνο
ψήφισµά του το ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε. 

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του θέµατος στην τελευ-
ταία  συνεδρίαση του ∆Σ υπογράµµισε ότι η
Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθµού λέει
«όχι» στο ξεπούληµα των ακινήτων του
δηµοσίου και τονίζει ότι «κανείς δεν έχει δικαίω-
µα να αφαιρεί από τις τοπικές κοινωνίες ζωτικούς
χώρους». 

Στο ψήφισµα επισηµαίνεται ότι η σχετική εξέ-
λιξη έχει ως συνέπεια να αφαιρούνται χιλιάδες
ζωτικοί χώροι που ήταν σε χρήση των δηµοτών,
αποκλείοντας ακόµα και την πρόσβαση σε αυτούς
µε την έναρξη της εκµετάλλευσής τους.

Το ∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλά-
δος, µε το οµόφωνο ψήφισµά του εκφράζει «την

πλήρη αντίθεσή του σ’ αυτή την εκχώρηση και
απαιτεί την επιστροφή αυτής της δηµόσιας περ-
ιουσίας στις τοπικές κοινωνίες και τους δηµό-
τες».

Το Ψήφισµα                                   

Με τις υπουργικές αποφάσεις ΦΕΚ Β
2317/19-6-18 και ΦΕΚ Β 2320/19-6-18 δηµο-
σιεύτηκε η λίστα των  ακιν ήτων  του δηµοσίου
και η απόφαση παραχώρησής τους στην
ΕΤΑ∆. Αυτό έγιν ε κατόπιν  αιτήµατος του υπε-
ρταµείου – ΕΕΣΥΠ την  14-6-18.

Η παραχώρηση αυτή των  ακιν ήτων  του
δηµοσίου στην  ΕΤΑ∆ και ταυτόχρον α στο
υπερταµείο, σηµαίν ει παραχώρηση της δηµό-
σιας περιουσίας ως εγγύηση της εκπλήρω-
σης των  υποχρεώσεων  του δηµοσίου προς
τους δαν ειστές για 99 χρόν ια, παρ-
αχωρών τας τους συγχρόν ως τη δυν ατότητα
εκµετάλλευσής τους και σε περίπτωση
αδυν αµίας εκπλήρωσης των  δυσβάστακτων
µν ηµον ιακών  υποχρεώσεων  της χώρας,
ακόµα και την  πώλησή τους.

Η εξέλιξη αυτή µας βρίσκει αν τίθετους αφού
πέραν  των  άλλων  µν ηµον ιακών  περικοπών
στην  τοπική αυτοδιοίκηση και τους πολίτες
της χώρας, αφαιρούν ται χιλιάδες ζωτικοί
χώροι που ήταν  σε χρήση των  δηµοτών ,
αποκλείον τας ακόµα και την  πρόσβαση σε
αυτούς µε την  έν αρξη της εκµετάλλευσής
τους.

Ως Κεν τρική Έν ωση ∆ήµων  Ελλάδος, εκφ-
ράζουµε την  πλήρη αν τίθεσή µας σ’ αυτή την
εκχώρηση και απαιτούµε την  επιστροφή
αυτής της δηµόσιας περιουσίας στις τοπικές
κοιν ων ίες και τους δηµότες µας.

Μελέτη ολοκληρωµένης 
παρέµβασης για την 
αναβάθµιση του ∆ηµοτικού 
Γυµναστηρίου Αχαρνών

Η
εκπόν ηση µελέτης ολοκληρωµέν ης παρέµβα-
σης για την  αν αβάθµιση του ∆ηµοτικού Γυµν α-
στηρίου Αχ αρν ών  (γήπεδο Αχ αρν αϊκού),

προϋπολογισµού 232.063 ευρώ µε ΦΠΑ, προχ ωρά µε
χ ρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. 

Στο επίκεν τρο της µελέτης είν αι η ασφάλεια των
πολιτών  και η βελτίωση µίας αθλητικής υποδοµής που
εξυπηρετεί 4.450 θεατές, καθώς και η εξασφάλιση των
προϋποθέσεων  έκδοσης πιθαν ών  αδειοδοτήσεων
που θα χ ρειασθούν  τα επόµεν α χ ρόν ια.

Συγκεκριµέν α, η Περιφέρεια Αττικής και ο ∆ήµος
Αχ αρν ών  υπέγραψαν  Προγραµµατική Σύµβαση για
την  υλοποίηση της σχ ετικής µελέτης, που περιλαµβά-
ν ει: 

• Στατική αποτύπωση 
• Αρχ ιτεκτον ική αποτύπωση 
• Ερευν ητικές - εργαστηριακές εργασίες 
• Γεωτεχ ν ική µελέτη θεµελίωσης κτιρίου 
• Μελέτη αν αβάθµισης Η/Μ εγκαταστάσεων  

∆υτική Αττική και παροχή υγείας σε
παιδιά Ροµά στον Ασπρόπυργο!

Σ
τα πλαίσια του προγράµµατος 'Υγεία για όλους',
πραγµατοποιήθηκε  για µία ακόµα φορά δράση
προάσπισης της υγείας για ευπαθείς οµάδες στο

7ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου,
όπου φοιτούν πολλά   παιδιά Ροµά. 
Με την  στήριξη του υπουργείου Υγείας, της Περιφέρει-
ας, του ∆ήµου Ασπροπύργου και της ∆ιευθύν τριας του
Σχ ολείου κ. Ματίν ας Βαβούλη, πραγµατοποιήθηκαν
εχ θές το πρωί µε εθελον τές γιατρούς κλιν ικές εξετάσεις
και εµβολιασµοί.
Η συν έχ εια και η σταθερότητα του προγράµµατος
'υγεία για όλους', αφού πραγµατοποιείται για πέµπτη
φορά στην  ίδια περιοχ ή, βοηθά τους Ροµά ν α αν τιλ-
ηφθούν , όπως όλοι οι υπολοιποι πολίτες, την  αν άγκη
πρόληψης και προστασίας της υγείας τους!
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Η Ελληνική Επιτροπή για τη ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕ∆ΥΕ), εξελίξεις εκφράζει
την ανησυχία της για τις εξελίξεις στην περιοχή Ανατολικής Μεσογείου – Μέσης Ανα-
τολικής. Τα ανησυχητικά σηµάδια πυκνώνουν: 
• Τεράστια συγκέντρωση κάθε είδους πολεµικών µέσων των αντιµαχόµενων ιµπε-

ριαλιστών
• Ένταση των ανταγωνισµών στο έδαφος της Συρίας, εφτά χρόνια µετά την ιµπεριαλιστική επέµ-

βαση και τις επιδιώξεις για την «επόµενη ηµέρα»
• Νέες απειλές για πυραυλική ή άλλη επίθεση ενάντια στη Συρία µε πρόσχηµα την «ενδεχόµενη

χρησιµοποίηση χηµικών όπλων στο Ιντλίµπ που έχουν φωλιάσει οι τζιχαντιστές» 

∆ίνουν και παίρνουν οι ασκήσεις – πρόβες πολέµου – στην περιοχή. Μετά τη µεγάλη αεροναυτική
άσκηση των δυνάµεων της Ρωσίας που λήγει στις 8 Σεπτέµβρη, ξεκινά η αµερικανοΝΑΤΟική άσκηση
"Bright Star 2018", µε τη συµµετοχή µεγάλου αριθµού κρατών, µεταξύ αυτών και της Ελλάδας.
Σε αυτή την κινούµενη άµµο κινείται η Ελλάδα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.Στα Βαλκάνια είναι

σηµαιοφόρος των ΝΑΤΟ –ΕΕ για την ευρωατλαντική ολοκλήρωση των χωρών που είναι έξω από τις δύο
ιµπεριαλιστικές ενώσεις. Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τις υπηρεσίες της. Μετά τον τίτλο του «γεωπολιτικού
µεντεσέ» ακολουθεί αυτός του «προτιµώµενου εταίρου» των ΗΠΑ για την υλοποίηση των βρώµικων
σχεδίων τους στα ∆υτικά Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή.
Καµία εµπιστοσύνη στην κυβέρνηση – «πλυντήριο» των ιµπεριαλιστών. Επαγρύπνηση σε όλα τα επίπε-

δα. Ετοιµότητα κλιµάκωσης του αγώνα ενάντια στα ιµπεριαλιστικά σχέδια και την θανάσιµα επικίνδυνη
για το λαό εµπλοκή της Ελλάδας.  
� Καταδικάζουµε αποφασιστικά κάθε επίθεση κατά της Συρίας και του συριακού λαού
� Καµιά συµµετοχή της Ελλάδας στην αµερικανοΝΑΤΟϊκή άσκηση “Bright Star 2018”
� Nα κλείσει τώρα η βάση – ορµητήριο της Σούδας και οι άλλες στρατιωτικές βάσεις 
� Καµιά συµµετοχή στους πολέµους για το µοίρασµα των αγορών και των πλουτοπαραγωγικών

πόρων .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ

Μαθητικός διαγωνισµός λόγου και 
σκίτσου µε θέµα το Φρούριο της Φυλής 
στα Λύκεια της ∆υτικής Αττικής

∆ ιαγωνισµό λόγου και σκίτσου µε θέµα το Φρούριο της
Φυλής,  προκήρυξαν σε όλα τα Λύκεια της ∆υτικής Αττι-
κής ο ∆ήµος Φυλής και η ΕΣΕ ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-

σης µε έγκριση της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆υτικής Αττικής.

Το διαγωνισµό διοργανώνει ο ∆ήµος Φυλής και η ΕΣΕ ∆/βαθµιας
Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής, ενώ
υπεύθυνος είναι ο φιλόλογος και συγγραφέας Μάριος Μιχαηλίδης.
Ο διαγωνισµός είναι αφιερωµένος στη µνήµη του εκπαιδευτικού
∆ηµητρίου Αθ. Τσίγκου.

Η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής
ενέκρινε, µε ικανοποίηση για την πρωτοβουλία του ∆ήµου Φυλής, τη
διενέργεια του διαγωνισµού, αποστέλλοντας µάλιστα αυθηµερόν,
την προκήρυξη στα σχολεία.

«Με το διαγωνισµό αυτό οι µαθητές θα εντρυφήσουν στο ρόλο
που έπαιξε η Φυλή στην επικράτηση της ∆ηµοκρατίας στην Αρχαία
Αθήνα και κατ’ επέκταση σ’  όλο τον κόσµο. Μία γνώση, που οι νέοι
του τόπου µας οφείλουν να έχουν, µία γνώση που πρέπει να περνά-
ει από γενιά σε γενιά», τόνισε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς.

Ο διαγωνισµός ξεκίνησε τον Οκτώβριο, µε την έναρξη της διδασ-
καλίας των Ελληνικών του Ξενοφώντος στην Α΄ Λυκείου, και λήγει
την 10η Φεβρουαρίου 2019, οπότε και ολοκληρώνεται η διδασκαλία
της συγκεκριµένης ύλης.

Ο διαγωνισµός αφορά δοκιµιακό και έντεχνο λόγο  (συγγραφή
δοκιµίου/έκθεσης, ποιήµατος, διηγήµατος και θεατρικού µονολόγου ή
διαλόγου), µε θέµα το έργο Ελληνικά  του Ξενοφώντος όπου περι-
γράφεται η κατάληψη του φρουρίου της Φυλής (404 π.Χ.) από τον
εξόριστο δηµοκράτη στρατηγό Θρασύβουλο και η πορεία προς τη
νίκη και τη στερέωση της ∆ηµοκρατίας (403 π.Χ.). 

Το θέµα του σκίτσου είναι εµπνευσµένο και αυτό από την κατάλ-
ηψη του Φρουρίου της Φυλής από τον Θρασύβουλο και τον αγώνα
του για την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας στην αρχαία Αθήνα.

Η πράξη του Θρασύβουλου, ως γνωστόν, αποτέλεσε την πρώτη
και νικηφόρο επαναστατική αντίδραση των ∆ηµοκρατικών κατά του
τυραννικού καθεστώτος των Τριάκοντα, γεγονός που οδήγησε µε
ραγδαίο τρόπο στην αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας στην Αθήνα.

«Έφυγε» η µεγάλη 
φυσιογνωµία του 
Πανελευσινιακού 

Κώστας Καρµπώνης
Συλληπητήριο µήνυµα 

του Πανελευσίνιακου ΑΟ & του
Ηρακλή Ελευσίνας

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών  ο
Κώστας Καρµπών ης. Μια µεγάλη δόξα του ποδο-
σφαίρου της Ελευσίν ας

Κορυφαίες στιγµές στην  ιστορία του Παν ελευ-
σιν ιακού αποτελούν  οι συµετοχ ές του στην  Α’ Εθν ική Κατηγορία κατά τις αγων ιστι-
κές περιόδους 1961-62. Ο Κώστας Καρµπών ης ήταν  στο θρυλικό ρόστερ αυτής της
οµάδας.

Το ρόστερ της περιόδου 1961-62: Νίκος Αδάµ, Νίκος ∆ήµας, ∆ούκας, Ηλιάδης,
Μιχ άλης Καν αβάς, Νίκος Καπαρός, Σίµος(Συµεών ) Καπαρός, Παν αγιώτης Καρα-
βασίλης, Κώστας Καρµπόν ης, Σωτήρης Καρποδίν ης, Κάτσιος, Σ. Κυπαρίσσης,

Σωτήρης Λογοθέτης, Γιώργος Μακρυν ώρης, Γιώργος
Μερτίκας, Παν αγιώτης Μίχ ας, Ματθαίος Μουράτης,
∆ηµήτρης Μουρίκης, Γιώργος Μπακαλούµης, Π.
Παρθεν ίου, Σαριµπεγιόγλου, Σκουρής, Τζιν ίδης,
Σπύρος Φακιολάς.

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο. εκφράζει τα θερµά
του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κώστα
Καρµπώνη

Ο Κώστας Καρµπών ης υπήρξε εµβληµατική αθλ-
ητική µορφή της πόλης. Ποδοσφαιριστής που έγρ-
αψε µαζί µε άλλους χ ρυσές σελίδες στην  αθλητική
ιστορία του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. . Παιδα-
γωγός και προπον ητής που γαλούχ ησε γεν ιές
πολιτών  της Ελευσίν ας. Καλό ταξίδι Κώστα Καρµ-
πών η.

Συλληπητήρια και απο τον Ηρακλή Ελευσίνας
Ο Κ. Καρµπών ης είχ ε διατελέσει  και για πολλά χ ρόν ια προπον ητής (και παλαιό-

τερα παίκτης) του Ηρακλή Ελευσίν ας.  Η διοίκηση του Ηρακλή Ελευσίν ας εκφράζει
τα συλλυπητήριά της στους οικείους του και στο σηµεριν ό αγών α µε τον  Αστέρα
Μαγούλας θα κρατηθεί εν ός λεπτού σιγή, εν ώ οι παίκτες της οµάδας θα φοράν ε
µαύρα περιβραχ ιόν ια.

Ο Κ. Καρµπών ης (κέν τρο) µαζί µε τους Ματθαίο Μουράτη
 (αριστερά) και Νίκο Αδάµ (δεξιά). Φωτό απο το αρχ είο του "Θ"
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Ε
υρωπαϊκά κονδύλια ύψους 3 εκατ. ευρώ εξα-
σφάλισε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς,
για την ανέγερση του νέου Βρεφονηπιακού

Σταθµού στην περιοχή της ∆ροσούπολης, στα Άνω
Λιόσια. Την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ υπέγραψε την
Παρασκευή 5 Οκτωβρίου η Περιφερειάρχης  Αττικής,
Ρένα ∆ούρου.

Το έργο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας
«Ανάπτυξη – Αναβάθµιση Στοχευµένων Κοινωνικών
Υποδοµών και Υποδοµών Υγείας» του Ε.Π. «Αττική»
και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφ-
ερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η σχετική µελέτη που υπέβαλε ο ∆ήµος Φυλής είχε
εγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχει-
ρησιακών Προγραµµάτων της Περιφέρειας Αττικής,
συγκεντρώνοντας, µακράν, τη µεγαλύτερη βαθµο-
λογία µεταξύ των τριών υπολοίπων( 9,27 έναντι 8,07-
6,80 και 6,51). 

Τη χρηµατοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ χαιρέτι-
σε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς. «∆ικαιώθηκαν οι
κόποι µας για την επίτευξη της κατασκευής του νέου
Βρεφονηπιακού Σταθµού στα Άνω Λιόσια µε χρηµα-
τοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε.

Χαλυβουργική: 
Άκαρπη η συνάντηση 

Αγγελόπουλου – εργαζόµενων
«Εισπράξαµε απο τον κο Αγγελόπουλο παγερή
και µόνο σιωπή» αναφέρουν σε δελτίο τύπου οι
επρόσωποι των εργαζόµενων της Χαλυβουργικής
Νωρίτερα είχαν συναντηθεί µε τον κο Αγγελόπου-
λο ωστε να εκφράσουν την αγωνία τους για την
εταιρία και για τις θέσεις δεκάδων εργαζόµενωνα
Παρακάτω το σχετικό ∆ελτίο Τύπου που εξέδω-
σαν:

Με 3 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ η κατασκευή 
του Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆ροσούπολης

θύµα ληστείας 42χρονος 
στις Αχαρνές

Έν α ακόµη περιστατικό ληστείας εν αν τίον  πεζού
σηµειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής

στην  περιοχ ή των  Αχ αρν ών . 
Ειδικότερα άγν ωστοι δράστες γύρω στις 23:20  το

βράδυ τον  πλησίασαν  έν αν  42χ ρον ο, ο οποίος
κιν ούν ταν  πεζός  και µε φραστικές απειλές κατάφερ-
αν  ν α τον  ακιν ητοποιήσουν  και ν α του αποσπά-
σουν  άγν ωστο χ ρηµατικό ποσό.

Η αστυν οµία έχ ει ξεκιν ήσει τις  έρευν ες για τον
εν τοπισµό και τη σύλληψη των  δραστών , ώστε ν α
µπει έν α τέλος στη δράση τους.

φφφφωωωωττττόόόό    ααααρρρρχχχχεεεείίίίοοοουυυυ    

Αεροδιακοµιδή από 
Πάρο για Ελευσίνα
Την Πέµπτη 4 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο

της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεµική
Αεροπορία διέθεσε το παρακάτω µέσο:Για
Αεροδιακοµιδή,Ένα (1) C-27J µετέφερε 1
παιδί από την Πάρο στην Ελευσίνα.

Συµπληρώθηκαν 1,4 ώρες πτήσης σε 1 απο-
στολή. Να σηµειωθεί ότι η προσφορά της
Πολεµικής Αεροπορίας µε πτήσεις διάσωσης
είναι συνεχής και ανεκτίµητη. 
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ Η ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Στις Βρυξέλλες για τις αναπτυξιακές προοπτικές Στις Βρυξέλλες για τις αναπτυξιακές προοπτικές 

του ∆ήµου Φυλής ο Χρήστος Παππούςτου ∆ήµου Φυλής ο Χρήστος Παππούς

Στις 9 Οκτωβρίου 2018, ο ∆ήµος Φυλής συνδιο-
ργανώνει στις Βρυξέλλες, την εκδήλωση
«Ευρώπη των ευκαιριών» που αποβλέπει

στην παρουσίαση των αναπτυξιακών έργων που υλο-
ποιούν οι Ευρωπαϊκές Τοπικές και Περιφερειακές αρχές
µε την οικονοµική συνδροµή της Ε.Ε.. 

Για το σκοπό αυτό και µετά την έγκριση της συµµε-
τοχής του ως συνδιοργανωτής στη «Ευρωπαϊκή Εβδο-
µάδα των Περιφερειών και των Πόλεων 2018», ο ∆ήµος
συνεργάστηκε µε το δίκτυο , ALPEUREGIO, τη Νοµα-
ρχία Bouches-du-Rhône (FR) και 10 Περιφέρειες της
Ευρώπης και συγκεκριµένα τις: Carinthia (AT), Friuli-
Venezia Giulia (IT), Kujawsko-Pomorskie (PL),
Lombardy (IT), Lazio (IT), Marche (IT), Norland (NO),
Pomorskie (PL), Veneto (IT) και Vojvodina (RS).

Στην εκδήλωση ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς θα παρουσιάσει τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
που έχει αναλάβει ο ∆ήµος εφαρµόζοντας τις αρχές της
Κυκλικής Οικονοµίας, µε στόχο την επίτευξη υψηλού
επιπέδου ενεργειακής απόδοσης, µέσω, κυρίως, της
αποδοτικότερης χρήσης των τοπικών πόρων (Ανα-
νεώσιµες Πηγές Ενέργειας), µε παράλληλη βελτίωση
του περιβαλλοντικού του αποτυπώµατος. 

Στις αναπτυξιακές προτεραιότητες που θα παρουσια-
στούν περιλαµβάνονται, επίσης, η ανάπλαση- αποκατά-
σταση του ΧΥΤΑ Φυλής, η εξοικονόµηση ενέργειας στα
δηµόσια κτίρια και στο δηµοτικό φωτισµό µέσω της ενε-
ργειακής αναβάθµισης και η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από φωτοβολταϊκά και ανεµογεννήτριες συνο-
λικής ισχύος πάνω από 9ΜW. 

Σηµαντικό µέρος της ενέργειας που θα παραχθεί θα
διατεθεί δωρεάν στα νοικοκυριά του ∆ήµου που απει-
λούνται από τον ενεργειακό αποκλεισµό. 

Κοµβικής σηµασίας είναι και η υδροδοτική αυτάρκεια
του ∆ήµου, µε αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου της
περιοχής, µε στόχο τη µείωση του κόστους υδροδότ-
ησης των νοικοκυριών του ∆ήµου.   

Η συµµετοχή του ∆ήµου στη Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα
µε τον ρόλο του συνδιοργανωτή είναι αποτέλεσµα της
συνεχούς και συντονισµένης προσπάθειας του να χτίσει
µε συνέπεια το Ευρωπαϊκό του Προφίλ προκειµένου να
διεκδικήσει µε αποτελεσµατικό τρόπο την Εθνική και
κυρίως Ευρωπαϊκή Στήριξη του αναπτυξιακού του
έργου.

Την οργάνωση της  συµµετοχής του ∆ήµου στην
εκδήλωση ανέλαβε οµάδα στελεχών του ∆ήµου Φυλής,
µε συντονίστρια τη ∆ιευθύντρια της Υπηρεσίας ∆όµ-
ησης, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Έλλη Κατσανού, η οποία
διαθέτει ευρωπαϊκή εµπειρία και έχει διοργανώσει
εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα των 
Περιφερειών και των Πόλεων

Η «Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περιφερειών και Πόλεων»
είναι ένα ετήσιο γεγονός, που διοργανώνεται κάθε
Οκτώβριο εδώ και 15 χρόνια στις Βρυξέλλες, από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περ-
ιφερειακής Πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτού του γεγονότος οι Περιφέρειες και
οι Πόλεις της Ευρώπης παρουσιάζουν την δυνατότητα
τους να δηµιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας,
να εφαρµόσουν την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να αποδείξουν τη σηµασία της χρηστής
διακυβέρνησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Με την πάροδο του χρόνου, η εκδήλωση έχει γίνει το
βασικό γεγονός της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ,
στο οποίο συµµετέχουν περίπου 6.000 τοπικοί, περιφε-
ρειακοί, εθνικοί και ευρωπαϊκοί φορείς λήψης αποφά-
σεων και εµπειρογνώµονες σε περισσότερες από 100
θεµατικές ενότητες και συζητήσεις, εκθέσεις και ευκαι-
ρίες δικτύωσης. 

Για την αντιµετώπιση των κοινών προκλήσεων του
21ου αιώνα, οι περιφέρειες και οι πόλεις της ΕΕ αναζ-
ητούν διαρκώς καινοτόµες λύσεις και συντονισµένες
προσπάθειες. 

Η εκδήλωση αποτελεί πλέον µια ευρωπαϊκή πλατφ-
όρµα δικτύωσης για ειδικούς στην περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη. 

Η ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τοµέα της οικο-
νοµικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης, η δια-
συνοριακή συνεργασία, οι εταιρικές σχέσεις δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα, η περιφερειακή καινοτοµία και η
τοπική αστική ανάπτυξη υπό την ηγεσία της κοινότητας
έχουν καταστεί µερικά από τα πολλά θεµατικά της
πεδία.

Αναβολή χρήσης του 
γηπέδου Ερυθρών 
Προκειµένου να ολοκληρωθεί 
η συντήρηση του χλοοτάπητα.

Α
ν αβολή κάθε χ ρήσης του γηπέδου Ερυθρών
προκειµέν ου ν α ολοκληρωθεί  η επιτυχ ηµέν η
συν τήρηση του  χ λοοτάπητα.

Σύµφων α µε σχ ετική αν ακοίν ωση που εξέδωσε ο
∆ήµος Μάν δρας - Ειδυλλίας, κατόπιν  των  υπο-
δείξεων  της Γεωπόν ου, η οποία έχ ει αν αλάβει τις
εκτεταµέν ες εργασίες συν τήρησης του χ λοοτάπητα
του Γηπέδου Ερυθρών  και προκειµέν ου ν α ολοκληρ-
ωθεί µε επιτυχ ία το εν  λόγω έργο παρακαλούν ται όλα
τα µέλη των  αθλητικών  συλλόγων , οι αθλητές καθώς
και όλοι οι δηµότες ν α µην  πραγµατοποιούν  καµία
δραστηριότητα εν τός του γηπέδου µέχ ρι τις 15 Οκτω-
βρίου 2018 όπου αν αµέν εται ν α έχ ουν  ολοκληρωθεί
οι εργασίες αποκατάστασης.

Ευελπιστούµε και παρακαλούµε για την  καταν όηση
και τη συν εργασία σας ώστε όλοι µας, σε λίγες ηµέρ-
ες, ν α έχ ουµε την  δυν ατότητα ν α απολαύσουµε έν α
καλύτερο, οµορφότερο και αρτιότερο γήπεδο.

Ενεργοποίηση των σειρήνων 
συναγερµού Πολιτικής Άµυνας 
αύριο 9 Οκτωβρίου 2018

Η Ελληνική Αστυνοµία ανακοινώνει  ότι την Τρίτη (09
Οκτωβρίου 2018) στο πλαίσιο της άσκησης "ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ
2018", θα πραγµατοποιηθεί δοκιµαστική ενεργοποίηση του
συνόλου των σειρήνων συναγερµού Πολιτικής Άµυνας, σε
όλη την επικράτεια, ως εξής:Στις 11:00, σήµανση συναγερ-
µού αεροπορικής επίθεσης, για εξήντα (60) δευτερόλεπτα
(διακοπτόµενος ήχος διαφορετικής έντασης).

Στις 11:05, σήµανση λήξης συναγερµού, για εξήντα (60)
δευτερόλεπτα (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).Η ενερ-
γοποίηση των σειρήνων συναγερµού Πολιτικής Άµυνας,
έχει καθαρά δοκιµαστικό χαρακτήρα και δεν συντρέχει
κανένας λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.
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Αναφορά στην
Εισαγγελία του
Αρείου Πάγου για

τη µη απόδοση από το
κεντρικό κράτος των ανα-
λογούντων πόρων σε
σχέση µε τις µεταβιβαζό-
µενες αρµοδιότητες στις
Περιφέρειες κατέθεσε ο
Πρόεδρος της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Κώστας
Αγοραστός υλοποιώντας
απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Ένωσης.

Στο πλαίσιο της κατάθε-
σης της αναφοράς, ο κ. Κ.
Αγοραστός ανέπτυξε προ-
φορικά τις θέσεις της
Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας επισηµαίνοντας
ότι «αν και συστηµατικά το
κεντρικό κράτος παραβιά-
ζει τη σχετική συνταγµατι-
κή επιταγή, το ποτήρι
ξεχείλισε

-αφ’ ενός µε την εκχώρη-
ση στις Περιφέρειες της
αρµοδιότητας για την
αστυνόµευση και τον καθ-
αρισµό των ρεµάτων µε το
Νόµο 4555/2018 («Κλει-
σθένης») του Υπουργείου
Εσωτερικών

-κι αφ’ ετέρου µε την
πίεση που ασκείται στις 

Περιφέρειες για την υπο-
βολή Σχεδίων Αντιµετώπι-
σης Τεχνολογικών
Ατυχηµάτων Μεγάλης
Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ),
χωρίς να έχει προηγηθεί
κανενός είδους σχετική
συνεργασία µε τα συνα-
ρµόδια Υπουργεία κι ενώ
οι Περιφέρειες δεν έχουν
ούτε την τεχνογνωσία
ούτε το εξειδικευµένο
προσωπικό και τα κατάλ-
ληλα µέσα».

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ
είπε µε έµφαση ότι το κεν-
τρικό κράτος:

«-Παρανοµεί καθώς
συστηµατικά δεν αποδίδει
τους θεσµοθετηµένους
πόρους (ΚΑΠ) στις Περιφ-
έρειες.

-∆εν λαµβάνει τα απαι-
τούµενα κανονιστικά και
δηµοσιονοµικά µέτρα για
την εξασφάλιση της οικο-
νοµικής αυτοτέλειας και
των πόρων που είναι
αναγκαίοι για την εκπλήρ-
ωση της αποστολής και
την άσκηση των αρµοδιο-
τήτων των Περιφερειών,
σύµφωνα µε όσα ορίζουν
το Σύνταγµα και οι νόµοι.

-Μεταβιβάζει αρµοδιότ-
ητες, προς τις Περιφέρειες
από τα κεντρικά ή περιφε-
ρειακά όργανά του, χωρίς
τη µεταφορά των αντι-
στοίχων, ανθρώπινων και
οικονοµικών, πόρων, κατά
παράβαση της σχετικής
συνταγµατικής επιταγής.

-∆εν µεριµνά για την
επαρκή και αποδοτική
διοικητική συγκρότηση,
οργάνωση και λειτουργία
των Περιφερειών.

-∆εν µεριµνά για την
εφαρµογή κανόνων ορθής
– καλής νοµοθέτησης
προς αποφυγή των φαινο-
µένων κακοδιοίκησης και
γραφειοκρατίας.

Επειδή, εξαιτίας πρά-
ξεων ή παραλείψεων
οργάνων του Κράτους,
επαπειλείται κίνδυνος
ανθρώπινων ζωών και
περιουσιακών αγαθών
ζητούµε να επιληφθείτε
σχετικώς και να ασκήσετε
τις υπό του νόµου προβ-
λεπόµενες αρµοδιότητές
σας εν σχέσει µε την από-
δοση ευθυνών στα αρµό-
δια όργανα του κεντρικού
κράτους», υπογράµµισε ο
κ. Κ. Αγοραστός.

ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Αναφορά Αγοραστού στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου 

Με νοµοθετική ρύθµιση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

Θα δοθεί λύση στο θέµα της αδειοδότησης 
των καταστηµάτων στη Νέα Πέραµο

Τ
έρµα στη χρόνια ταλαιπωρία
των καταστηµαταρχών της
Νέας Περάµου σχετικά µε το

πρόβληµα της αδειοδότησης των
καταστηµάτων φέρεται ότι θα δώσει
σύντοµα ο Υπουργός Περιβάλλον-
τος κι Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθ-
άκης, όπως διαβεβαίωσε τον ∆ήµα-
ρχο Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Στα-
µούλη, που τον επισκέφθηκε την
Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 γι’ αυτό το
ζήτηµα, συνοδευόµενος από τον
Βουλευτή της Περιφέρειας Αττικής
κ. Γιώργο Πάντζα.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Στα-
µούλης δήλωσε: « Θετική απόλυτα
ήταν η τοποθέτηση του Υπουργού
µετά την εισήγησή µας στο µεγάλο
πρόβληµα, που ταλαιπωρεί τους
καταστηµατάρχες και την τοπική κοι-
νωνία της Νέας Περάµου και αφορά
την αδειοδότηση των καταστηµάτων.

Ο κ. Σταθάκης προτίθεται άµεσα
µε τροποποίηση να εγκρίνει προ-
σωρινά την παράταση του ισχύοντος
Νόµου ( Ν 4178/13), που θα δίνει
διορία να προσαρµοστούν και να
ρυθµίσουν οι ενδιαφερόµενοι τις
εκκρεµότητές τους.

Η ενέργεια του κ. Υπουργού θα
λειτουργήσει ως τονωτική ένεση σε
όλους τους νέους καταστηµατάρχες
της Νέας Περάµου, που έχουν
ταλαιπωρηθεί  αφάνταστα από τις
πληµύρες.

Τέλος, θέλω από καρδιάς να εκφ-
ράσω τις θερµές µου ευχαριστίες
στον Βουλευτή της Περιφέρειας
Αττικής κ. Γιώργο Πάντζα, που  ήταν
παρών στη συνάντηση µε τον κ.
Σταθάκη, όπως και για την υπο-
στήριξη γενικώς, που δίνει στο
∆ήµο οσάκις έχει χρειαστεί.»

Στην  περίπτωση παραβάσεων ,
επιβάλλον ται πρόστιµα από 300
έως 1.000 ευρώ σε συµβολαιογρά-

φους και υποθηκοφύλακες, τα οποία
διπλασιάζον ται σε περίπτωση υποτρο-
πής.

Ειδικότερα, σύµφων α µε την  εγκύκλιο 

(ΠΟΛ 1182/2018) που εξέδω-
σε η ΑΑ∆Ε:

1.Το έτος 2018 διεν ερ-
γούν ται έλεγχ οι γραφείου από
τα Τµήµατα ή Γραφεία Συµµόρ-
φωσης και Σχ έσεων  µε τους
Φορολογουµέν ους των
∆ηµοσίων  Οικον οµικών
Υπηρεσιών  (∆ΟΥ) για τη
διαπίστωση της ορθής εφαρ-
µογής του άρθρου 54Α του ν .
4174/2013 (Α'170) από
συµβολαιογράφους ή/και από
υποθηκοφύλακες.

2. Οι προς έλεγχ ο υποθέσεις κατατάσ-
σον ται αν ά υπηρεσία, κατόπιν  εφαρµο-
γής κριτηρίων  αν άλυσης κιν δύν ων , τα
οποία δεν  δηµοσιοποιούν ται, ως
παράρτηµα της παρούσας.

Μάλιστα, στην  εγκύκλιο αυτή ορίζεται
και η φόρµα επιβολής του προστίµου.

∆∆∆∆ηηηηµµµµοοοοττττ ιιιικκκκοοοο ίίίί    υυυυππππάάάάλλλλ λλλληηηηλλλλ οοοο ιιιι    θθθθαααα    λλλλ άάάάββββοοοουυυυνννν
ααααννννααααδδδδρρρροοοοµµµµιιιικκκκάάάά    11113333οοοο     κκκκααααιιιι    11114444οοοο     µµµµιιιισσσσθθθθόόόό

Επαναχορήγηση και αναδροµική καταβολή 13ου και 14ου µισθού (επι-
δοµάτων εορτών και αδείας), αποφασίζουν για τους χιλιάδες υπαλλήλο-
υς τους αρκετοί µεγάλοι δήµοι της χώρας, εφαρµόζοντας αποφάσεις

δικαστηρίων.Aποφάσεις µε τις οποίες έγιναν δεκτές σχετικές προσφυγές
εργαζοµένων τους.Ταυτόχρονα, διάφοροι άλλοι υπάλληλοι και λειτουργοί
του ∆ηµοσίου ξεκινούν οµαδικές προσφυγές για να κερδίσουν και αυτοί τα
δικά τους αναδροµικά. 
Οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις µε τις οποίες δικαιώθηκαν εργαζόµενοι σε
δηµόσιες υπηρεσίες, που ζητούσαν την επαναχορήγηση των επιδοµάτων
εορτών και αδείας, εκδόθηκαν στα τέλη του 2016. Τους τελευταίους µήνες,
µάλιστα, ολοένα και περισσότεροι δήµοι έχουν αρχίσει να λαµβάνουν αποφ-
άσεις για αναδροµική καταβολή των επιδοµάτων αυτών στο σύνολο των εργα-
ζοµένων τους, δηλαδή ακόµη και σ’ αυτούς που δεν έχουν προσφύγει στα
δικαστήρια. Παράλληλα ολόκληροι κλάδοι εργαζοµένων, καθοδηγούµενοι
από τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους τους, αποφασίζουν πλέον µαζικές
προσφυγές στα δικαστήρια µε µεγάλες πιθανότητες δικαίωσης.

Ελέγχους για να διαπιστωθεί εάν έχει αποδοθεί ο
ΕΝΦΙΑ πριν από τη σύνταξη συµβολαίων 

µεταβίβασης ακινήτων, θα διενεργήσει η ΑΑ∆Ε
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∆ιαδραστική έκθεση µε τίτλο
«Του καιρού τα µυστικά)», 

διοργανώνεται µε πρωτοβουλία της
Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ και σε 
συνεργασία µε το Ν.Π.∆.∆.

Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας, 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας

«Λεωνίδας Κανελλόπουλος», 
από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 23

∆εκεµβρίου 2018. 
Την έκθεση σχεδίασε και επιµελείται
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
και συγκεκριµένα η επιστηµονική

οµάδα Εκπαιδευτικής 
Μετεωρολογίας «Περί Ανέµων 

& Υδάτων» του meteo.gr. 

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή έως και την
Κυριακή 14 Οκτωβρίου.Τις ηµέρες και
ώρες λειτουργίας της έκθεσης διατίθεται
τo λεύκωµα “Τροτύλη” του φωτογράφου
Βαγγέλη Γκίνη.

Παλαιό Ελαιουργείο | Ώρες λειτουργίας
25.09 – 14.10
Τρίτη – Παρασκευή 18.00 – 22.00

Σάββατο & Κυριακή 11.00 – 13.00 &
18.00 – 22.00

Είσοδος ελεύθερη
Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, Κανελ-

λοπούλου 1, Ελευσίνα
Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς

πληροφορίες:http://www.aisxylia.gr/even
t/trotyli/

Ανοιχτή η έκθεση Τροτύλη στο Παλαιό 
Ελαιουργείο έως την Κυριακή 14/10

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΑΛΑΪΤΣΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΒΙΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΜΑΜΑΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΙΡΠΙΛΙ∆Η

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Η διοίκηση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο.

αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον
κόσµο για την συµµετοχή του στη  συναυλία
του Γιάννη Πάριου που έγινε µε σκοπό την
ενίσχυση του αγαπηµένου µας Συλλόγου.

Αυτή η συµµετοχή εκτός από χαρά µας 
δίνει και µεγάλη ώθηση να συνεχίσουµε την

προσπάθεια µας.



∆ευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018   θριάσιο-11

Ζ.Κ. Γιούνκερ: 
«Υπαρκτός ο κίνδυνος

συγκρούσεων 
στα Βαλκάνια»

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ

προειδοποίησε  από τη Βιέννη για
τον κίνδυνο πολέµου στα 

Βαλκάνια αν η Ευρωπαϊκή Ένωση 
εξαλείψει τις ελπίδες ένταξης των

χωρών της περιοχής αυτής.

Η
ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει "την ιδέα της προένταξης" για τις
υποψήφιες χώρες, ώστε να τους δώσει ελπίδα και να τις βοηθ-
ήσει να βελτιώσουν την οικονοµία τους πριν από την ένταξή

της, είπε ο Γιούνκερ στην οµιλία του στο κοινοβούλιο της Αυστρίας.
"Αν κλέψουµε από τα Βαλκάνια την προοπτική της ένταξης (...) αν
δοθεί η εντύπωση ότι δεν σοβαρολογούµε, θα βιώσουµε στο τέλος
αυτό που ήδη βιώσαµε τη δεκαετία του 1990" στην περιοχή, προειδο-
ποίησε.
Ο Γιούνκερ παραδέχτηκε ότι "ακόµη είναι µακρύς ο δρόµος" µέχρι την
ένταξη των βαλκανικών χωρών στην ΕΕ, καθώς η πρόοδός τους είναι
ακόµη "ανεπαρκής" και δεν επιτρέπει να εξεταστεί η ένταξη τους "πριν
από το 2025" το νωρίτερο. 
Όµως η ΕΕ πρέπει "να ασχοληθεί εντατικά" µε τα Βαλκάνια και να µην
επιτρέψει να γεννηθεί η ιδέα "ότι δεν είµαστε σοβαροί όσον αφορά τις
προοπτικές ένταξης" τους, πολύ περισσότερο που ορισµένες χώρες-
µέλη δεν κρύβουν τις επιφυλάξεις τους.
"Το έδαφος είναι ακόµη εύφορο" για συγκρούσεις στην περιοχή,

εκτίµησε ο Γιούνκερ. "Πρέπει να φροντίσουµε εντατικά τα δυτικά Βαλ-
κάνια, να βοηθήσουµε όπου χρειάζεται, να προειδοποιήσουµε πριν
πάνε στραβά τα πράγµατα και να διασφαλίσουµε ότι είναι απολύτως
κατανοητό πως όλες οι συνοριακές διενέξεις θα πρέπει να έχουν επιλ-
υθεί πριν από την ένταξη. ∆εν πρέπει να εισάγουµε αστάθεια από τα
δυτικά Βαλκάνια στην ΕΕ, πρέπει να εξάγουµε σταθερότητα από την
ΕΕ στα δυτικά Βαλκάνια", τόνισε.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής εξέφρασε την άποψη ότι η ΕΕ θα µπορ-
ούσε να προτείνει στις χώρες της περιοχής "έναν οικονοµικό χώρο
όπου θα µπορούν εν µέρει να λειτουργούν "µε τον ίδιο τρόπο που θα
το κάνουν όταν κάποια µέρα γίνουν µέλη".
Η ΕΕ έχει ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε τη Σερβία και το
Μαυροβούνιο. Η Αλβανία και η πΓ∆Μ είναι σήµερα απλώς υποψήφ-
ιες χώρες, ενώ το καθεστώς αυτό ελπίζουν ότι θα πετύχουν κάποια
στιγµή η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο.

Αύξηση κοινοτικών 
κονδυλίων για την 
Ελλάδα προανήγγειλε 
η Επίτροπος Κρέτσου

Αύξηση κοινοτικών κον-
δυλίων κατά την επόµενη
προγραµµατική περίοδο
2021 – 2027 προαναγγέλλει
για την Ελλάδα, η επίτρο-
πος Περιφερειακής Πολιτι-
κής Κορίνα Κρέτσου σε
συνέντευξή της στην "Καθ-
ηµερινή".

Αναφέρει, συγκεκριµένα,
ότι για τη χώρα µας προ-
τείνεται περίπου 1,5 δισ.
ευρώ περισσότερα σε
σχέση µε την περίοδο 2014
– 2020, ποσό που -όπως
σηµειώνει- αντιστοιχεί
περίπου στον προϋπολογι-
σµό όλων των έργων που
επισκέφθηκε τις προη-
γούµενες µέρες, δηλαδή την
λίµνη Κάρλα, την ταχεία
σιδηροδροµική γραµµή Τιθ-
ορέα – Λιανοκλάδι –

∆οµοκός και το εµπορευµα-
τικό κέντρο Θριασίου
Πεδίου.

∆ηλώνει ότι τα κονδύλια
του προγράµµατος "Αντα-
γωνιστικότητα" θα επικεν-
τρώνονται στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας µικρο-
µεσαίων επιχειρήσεων και
προαναγγέλλει ότι το Ευρω-
παϊκό Ταµείο για Στρατηγι-
κές Επενδύσεις αναµένεται
να ενεργοποιήσει 11 εκατ.
ευρώ σε επενδύσεις και να
υποστηρίξει 20.000 τέτοιες
επιχειρήσεις στη χώρα.

Μετά την ολοκλήρωση
µεγάλων ή ηµιτελών έργων,
η κ. Κρέτσου τονίζει την
ανάγκη "να τεθούν σταθερές
βάσεις για νέα, ώριµα προ-
γράµµατα και να εξασφαλι-
στεί η έγκαιρη ολοκλήρωσή
τους" και συστήνει "πολιτική
ευθύνη και συντονισµό".

Επισηµαίνει ότι παρά την
πρόοδο που έχει συντελε-
στεί απαιτούνται µεγαλύτερ-
ες προσπάθειες τόσο στη
διαχείριση των στερεών
αποβλήτων όσο και στην
υλοποίηση προγραµµάτων
στο πεδίο των ψηφιακών
τεχνολογιών και της ηλεκτρ-
ονικής διακυβέρνησης. Ανα-
φέρει µάλιστα ότι είναι
ακόµα διαθέσιµα συνολικά
2 δισ. ευρώ από τα ευρω-
παϊκά κονδύλια για επεν-
δύσεις σε αυτούς τους
τοµείς.

Εκδόθηκαν τα τελικά αποτελέσµατα για προσλήψεις στις ΤΟΜΥ

Εκδόθηκαν  οι οριστικοί πίν ακες επιλογής οικογεν ειακών  γιατρών  της υπ’ αριθµ.
Γ4β/Γ.Π.οικ 45524/12-6-2108 προκήρυξης-πρόσκλησης εκδήλωσης εν διαφέρον τος για τη
στελέχ ωση των  Τοπικών  Οµάδων  Υγείας (ΤΟΜΥ).

Οι επιτυχ όν τες ιατροί και παιδίατροι θα πρέπει ν α απευθύν ον ται στις κατά τόπους αρµόδιες
Υγειον οµικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ) προκειµέν ου ν α εν ηµερών ον ται για τη διαδικασία πρό-
σληψής τους.
Με την  ολοκλήρωση της διαδικασίας και την  πρόσληψη των  ν έων  οικογεν ειακών  γιατρών

(γεν ικών  γιατρών , παθολόγων  και παιδιάτρων ) θα αυξηθεί σηµαν τικά ο αριθµός των  ΤΟΜΥ
που λειτουργούν  σε όλη τη χ ώρα, θα εν ισχ υθεί το ιατρικό δυν αµικό του Εθν ικού Συστήµατος
Υγείας και θα επιταχ υν θούν  τα βήµατα υλοποίησης της µεταρρύθµισης στην  Πρωτοβάθµια
Φρον τίδα Υγείας (ΠΦΥ).  
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΙΕΚ µε Πιστο-
ποίηση κ΄ Επάρκεια Ακτινοπρο-
στασίας (Ε.Ε.Α.Ε)
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΖΑΜΙΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµαα--

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ

ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 
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Οκαθιερωµέν ος Αγιασµός στο Γήπεδο
του Αχαρν αϊκού σηµατοδότησε την
έν αρξη της ν έας αγων ιστικής χρον ιάς

2018 – 19.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών  κ. Γιάννης Κασσαβός,

που παρέστη στον Αγιασµό της ποδοσφαιρικής
οµάδας της πόλης µας, του Αχαρναϊκού,
καλωσόρισε τους προπονητές και τους αθλητές,
ευχόµενος να είναι δηµιουργική η νέα σεζόν. ∆ια-
βεβαίωσε ότι ο ∆ήµος Αχαρνών όπως και στο
παρελθόν θα είναι πάντα διπλά στην οµάδα.

Ο ∆ήµαρχος Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
"Με Αγιασµό και µε πολλές ελπίδες και προσ-

δοκίες ξεκινά η νέα Αγωνιστική χρονιά
για τα τµήµατα υποδοµών του Αχαρναϊ-
κού.

Η Ιστορία του Αχαρναϊκού ταυτίζεται µε
την νεότερη ιστορία της πόλης µας και τα
τµήµατα των υποδοµών του Αχαρναϊ-
κού, µέσα από την αγάπη και το µεράκι
των διοικούντων, την κατάρτιση και τις
προσπάθειες των προπονητών, την
εµπιστοσύνη των γονιών και την αρωγή
του ∆ήµου Αχαρνών, αποτελούν µια
πραγµατική Αθλητική Ακαδηµία ποδο-
σφαιριστών και ένα φυτώριο αθλητών."

Ευχές του ∆ηµάρχου Αχαρνών  για µια επιτυχηµένη σεζόν 

Έγινε ο καθιερωµένος Αγιασµός του Αχαρναϊκού

Λευκή ισοπαλία µε την
Ερµιονίδα  ο Μανδραικό

∆
εύτερο συν εχ όµεν ο παιχ ν ίδι για τον  Μαν δρ-
αικό που έχ ασε άλλους δύο βαθµούς αφού
παραχ ώρησε λευκή ισοπαλία στο σφριγηλό

συγκρότηµα της Ερµιον ίδας στα πλαίσια της 2ης αγω-
ν ιστικής του 8ου οµίλου της Γ΄Εθν ικής.

∆ιαιτητής Καλογερόπουλος. Βοηθοί: Κοκαρίδης-Μου-
τάφης(Αθήν ας-Κυκλάδων ).

ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ: Ιωσήπου, Χαλκιάς, Τσακίρης,
Ντούµπερετ, Στρατάκης, Μπούσης, Κατσίκιας, Κων -
σταν τιν ίδης, Μελετίδης(Ποραν ίδης), Πασαλίδης(Που-
λάκης), Μπόρι(Μαυρίδης).

ΕΡΜΙΟΝΙ∆Α: Αλευράς, Τζιέρης, Σαµαράς, Βιρβίλης,
Μπιµπισίδης, Κορν ελάτος, Τριµπόν ιας(Αρβαν ιτάκης),
Παλαιοπάν ος(Ρόµπολας), Μακρίδης, Καλογιάν ν ης,
Πούτσης.

ΕΠΣ∆Α: Α΄και Β’ κατηγορία

Α’ κατηγορία

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1-0
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 8-0
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 1-1
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΑΠΟΛΛΩΝ

ΠΟΝΤΙΩΝ 2-0
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 2-7
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. –  ΖΩΦΡΙΑ 1-5
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ 4-0

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(1η αγωνιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΛΑΜΠΕΡΗ 2-3
ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 0-1
ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0-5
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 0-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 4-2
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 0-2

Τα αποτελέσµατα της 2ης
αγωνιστικής στην Γ’ Εθνική

8ος όµιλος
Μαν δραϊκός-ΑΕ Ερµιον ίδας 0-0
Παν αρκαδικός-Έν ωσης Λέρν ας 2-0
ΑΟ Κατασταρίου-Πάµισος 3-0
Καλαµάτα-Αστέρας Βλαχ ιώτη 1-0
ΑΕ Πελλάνας-Αµβρυσσέας ∆ι στόµου 2-2
Ασπρόπυργος-ΑΟ Εικοσιµίας 7-0
Παν αργειακός-ΑΟ Υπάτου 2-1

6ος όµιλος
Αχ αρν αϊκός-∆ιαγόρας Ρόδου 0-1
Παν αιγιάλειος-Ιάλυσος 0-2
Παλλην ιακός-Νίκη Τραγαν ού 3-0
ΠΑΟ Βάρδας-Παν µοβριακός Ριόλου 2-0
Αστέρας Αµαλιάδας-Θύελλα Ραφήν ας 0-2
Φοίβος Κρεµαστής-Παν ηλειακός 1-2

Β' Εθνική (Νότος): 

Αγων ιστική διαφήµιση για το φετιν ό πρωτάθληµα της
Β' Εθν ικής τα περισσότερα παιχ ν ίδια ν α κρίν ον ται
στον  πόν το ή στα τελευταία λεπτά, δείγµα του πόσο
αµφίρροπο και αν ταγων ιστικό θα είν αι το φετιν ό πρω-
τάθληµα.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ 58-54

∆εκάλεπτα: 22-21, 34-31, 51-48, 58-54
∆ιαιτητές: Ζακεστίδης-Μηλαπίδης
Πανελευσινιακός (Καλογήρου): Κυριακόπουλος 10

(2), Καράµπελας 3, Μουρατίδης 6 (2), Βούλγαρης, Σταθ-
όπουλος 3 (1), Αν αγν ωστάκης 2, ∆ούκας 6, Μαύρος 6,
Ψαρόπουλος 22 (1)

Μανδραϊκός (Κουστέν ης): Σιµιτζής 6, Γεωργοπαπα-
δάκος Σ. 10 (2), ∆έδες 9 (2), Γκαϊτάσοφ 7 (1), Φωτό-
πουλος 2, Ρεκουν ιώτης 8, Χάλαρης 4, Γεωργοπαπαδά-
κος Ν. 8 (1), Βασιλόπουλος.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ∆ΑΦΝΗ ∆ΑΦΝΙΟΥ 63-68

∆εκάλεπτα: 19-6, 31-30, 47-55, 63-68
∆ιαιτητές: Αποστολίδης-Τσαχ άκης
Πρωτέας Βούλας (Βλάχ ος): Μυριλής 6, Ματαλιωτάκ-

ης 18, Αγγελόπουλος 16, Μορφής 4, Αυγεν ικός 3(1),
Γάργαλης 10(1), Καµατερός 6.

∆άφνη ∆αφνίου (Κων σταν τιν ίδης): Καν ν άς 6(1),
Γκάτζο 5(1), Κουφόπουλος 3, Γοργόν ης 15(3), Ψηµίτης,
Σαλέχ  6, ∆οµπρογιάν ν ης 2, Μουστόπουλος 5, Παπα-
διον υσίου 21(2), Τάταρης 5(1)

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα:

Πρωτέας Βούλας - ∆άφν η ∆αφν ίου 63-68
Πεν τέλη - Παν ερυθραϊκός 77-65
Γλαύκος - Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου 70-81 (65-65 κ.δ.)
Παγκράτι - Έσπερος 82-81
Έν ωση Ιλίου - Τρίτων  52-69
Παν ελευσιν ιακός - Μαν δραϊκός 58-54
∆ούκας - Οίαξ Ναυπλίου 67-61
Παπάγου - ΚΑΟ Κορίν θου 74-73 (63-63 κ.δ.)

Η επόµενη αγωνιστική (2η, 14/10):

Παν ερυθραϊκός – Πρωτέας Βούλας
Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου -Πεν τέλη
Εσπερος – Γλαύκος
Τρίτων ας – Παγκράτι
Μαν δραϊκός – Εν ωση Ιλίου
Οίακας Ναυπλίου – Παν ελευσιν ιακός
ΚΑΟΚ – ∆ούκας
∆άφν η ∆αφν ίου – Παπάγου

Η Ενωση Ασπροπύργου 7-0

Η
Εν ωση Ασπροπύργου µε τον  κόσµο στο πλε-
υρό της επικράτησε το πρωί της Κυριακής στο
δηµοτικό στάδιο  του ΑΟ Εικοσιµίας για την

2η αγων ιστική του 8ου οµίλου της Γ΄Εθν ικής µε
κάν ον τας το 2Χ2.

∆ιαιτητής Μαχ αίρας. Βοηθοί: Βαξαβαν έλης-
Χιόν ης(Αθήν ας).

ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπον ητής Γιώργος Βαζά-

κας): Κατσούλης, Τσουκαλάς, Πρίκας,
Νικολάου(68΄Λογοθέτης Φ.),

Ζών ας, Νάκας (61΄Λογοθέτης Αγγ.), ∆ουκάκης
(65΄Φουρίκης), Σταύρου Μίλιτς, Μπέλης,

Κιρτζιαλίδης(48΄ Κωσταράς).
Α.Ο. ΕΙΚΟΣΙΜΙΑ(Προπον ητής Ζησιµάτος): Μωρ-

αίτης, Κουµαριώτης, Μπάµπης (65΄Στεφαν άτος Μ.),
Πολλάτος ∆.,

Φωκάς, Λυκούδης, Κορσιαν ός (51΄Ζιαµπαύτης),
Bushi (74΄ Μαν εν τής), Ντεν τλάλα (29΄

Ceca), Κοµήτας, Πολυδωράτος
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,

AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.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, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό της
Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπε-
δο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Νεαρή νοσοκόµα ζητεί ερ-
γασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευ-
σίνα. Κιν. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 

ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

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.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

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

Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-

πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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 τρ-
ιάρι. Τηλ: 6946971237

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις
προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους,

ηλικίας από 20 έως 35 ετών. 
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. 

έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας - 
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304 

–email: ifonitonamea@gmail.com  

<<Ενοικιάζεται  ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α.  Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ.ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος

(1ος όροφος) 160τ.µ. για κέντρο ξένων 
γλωσσών. Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 
-  Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου,
για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου

∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε
θέα την  Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε

θέση πάρκινγκ. Ενοίκιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικοινωνίας:

2105574070 & 6974668763

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος στον Ασπρόπυργο

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος για γραφείο ή κατάστηµα
επί της οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι  Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτι-

κού Σχολείου 60 τ.µ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974410178

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ
ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR    
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ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Η
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ∆ΙΑ∆ΑΚΤΗΡΙΟΥ

ΤΟΥ 2ου & 6ου
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Ως πρώτο βήµα ο ∆ήµος δεσµεύεται
ότι θα γκρεµίσει τα χαλάσµατα, θα 

καθαρίσει πλήρως και θα περιφράξει,
µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου, το οικόπεδο.

Έ
ν α χ ρόν ιο αίτηµα του ∆ήµου συν δεδεµέν ο
µε την  αν αβάθµιση της ευρύτερης περιοχ ής
και της πόλης, η αν έγερση ∆ιδακτηρίου του

2ου& 6ου ∆ηµοτικού, αρχ ίζει ν α υλοποιείται καθώς
πριν  λίγο χ ρον ικό διάστηµα ολοκληρώθηκαν  οι διαδι-
κασίες απόκτησης της κυριότητας του οικοπέδου επί
των  οδών  Χαρίλαου και Μιαούλη στο Ο. Τ. 21 (πρώην
Ελαιοτριβείο Μελεδήµα) από την  ΚΤΥΠ (πρώην
Οργαν ισµός Σχ ολικών  Κτιρίων ) 

Σύµφων α µε την  αν άρτηση του δηµάρχ ου ,Γ.
Τσουκαλά: Στα πλαίσια αυτά έγιν ε η παρακατάθεση
του ποσού των  687.000 ευρώ στους δικαιούχ ους.
Ακολουθεί η δηµοσίευση της στην  Εφηµερίδα της
Κυβέρν ησης και κατόπιν  η εγγραφή των  δικαιωµάτων
κυριότητας στο Κτηµατολογικό Γραφείο της πόλης

µας.Γν ωρίζουµε ότι θα χ ρειαστεί κόπος και χ ρόν ος
µέχ ρι την  αν έγερση του σχ ολείου.

Θα παρακολουθούµε τις διαδικασίες, θα πιέζουµε
για τη συν τόµευση του χ ρόν ου αφού αν τιλαµβαν ό-
µαστε ότι υλοποιούµε έν α έργο ζωτικής σηµασίας για
την  περιοχ ή και την  εκπαίδευση στην  πόλη µας.
Έν α έργο που ξεκίν ησε ως δέσµευση του τότε
∆ηµάρχ ου Γιώργου Αµπατζόγλου το 2006 και απόφα-
ση του δηµοτικού συµβουλίου. 

Ως πρώτο βήµα ο ∆ήµος δεσµεύεται ότι θα γκρ-
εµίσει τα χ αλάσµατα, θα καθαρίσει πλήρως και θα
περιφράξει, µέχ ρι τα τέλη Νοεµβρίου, το οικόπεδο.


