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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία από 19 έως 29
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Μενίδι: Δύο αστυνομικοί τραυματίες από ομαδική
επίθεση - Τέσσερις συλλήψεις
Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν τα ξημε-

ρώματα της Δευτέρας, έπειτα από επίθεση που
δέχθηκαν από Ρομά, στο Μενίδι. 

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 02:00,
αστυνομικοί πήγαν σε σπίτι στην περιοχή, μετά
από καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας
και συνωστισμό. 

Μόλις έφτασαν στο σημείο, δέχθηκαν επίθεση
από περίπου 30 άτομα, που τους πετούσαν
πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα. 

Η αστυνομία προχώρησε σε τέσσερις συλλή-
ψεις. 

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμό Ρομά
στον Ασπρόπυργο – 2 συλλήψεις

Α
στυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή δεκάδων αστυνομικών πραγματοποιήθηκε σε καταυλισμό
Ρομά στον Ασπρόπυργο για το «ξήλωμα» συμμορίας διαρρηκτών. Η έρευνα ξεκίνησε από το
Τμήμα Ασφαλείας Ελευσίνας για τη σύλληψη ατόμων που εισέβαλαν σε σπίτια.

Πρόκειται για συμμορία που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εκμεταλλευόταν την απουσία των ενοίκων
λόγω θερινών διακοπών και «άνοιγε» είτε μονοκατοικίες είτε διαμερίσματα πρώτου ορόφου. Συνήθως
παραβίαζαν τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες, αφαιρούσαν χρυσαφικά, μετρητά και ηλεκτρικές
συσκευές και εξαφανίζονταν. Το ύψος των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπολογίζεται στις 78.000 ευρώ.

Εξιχνιάσθηκαν οκτώ (8) περιπτώσεις κλοπών

Μέχρι στιγμής ταυτοποιήθηκαν τρία από τα πέντε μέλη της συμμορίας, ενώ συνελήφθησαν δύο εξ
αυτών, ύστερα από επιχείρηση του Τμήματος Ασφαλείας Ελευσίνας στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου. Η
επιχείρηση έλαβε χώρα μέσα σε καταυλισμό Ρομά, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, του Τμήματος Ασφαλείας Ασπροπύργου, της Δίωξης Ναρκωτικών και της
ΟΠΚΕ. Μέχρι στιγμής εξακριβώθηκαν οχτώ περιπτώσεις κλοπών (επτά στην Ελευσίνα και μία στα Άνω
Λιόσια), ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η οργάνωση να έχει προχωρήσει και σε άλλες επιθέσεις.

Από τις έρευνες στις οικίες των δραστών κατασχέθηκαν χρυσαφικά και ηλεκτρονικές συσκευές. Μάλιστα,
ταυτοποιήθηκε μέρος των κλαπέντων και αποδόθηκε στους παθόντες. Σε βάρος των μελών της συμμο-
ρίας σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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Ππεριορισμός κίνησης με
χρήση SMS "λουκέτο"
σε μπαρ, καφέ,

εστιατόρια και χώρους εστίασης
στις 22:00 το βράδυ, αντί τα
μεσάνυχτα που είναι σήμερα
κάθως και μάσκες… παντού,
είναι μερικά από τα μέτρα που
εξετάζονται σε δεύτερη φάση εάν
οι λοιμωξιολόγοι κρίνουν ότι τα
μέτρα που ήδη εφαρμόζονται δεν
είναι αρκετά. Στο τραπέζι και η
καθολική χρήση μάσκας και σε
εξωτερικούς χώρους.

Στο τραπέζι είναι το ενδεχόμενο
επιβολής νέου πιεστικότερου
ωραρίου στην εστίαση. Συγκεκρ-
ιμένα εξετάζεται τα καφέ και τα
εστιατόρια να κλείνουν στις 10 το
βράδυ και όχι στις 12 όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Μάσκες
παντού και περιορισμός της κυκλοφορίας μετά τις 12 τα
μεσάνυχτα.

Αυτά είναι τα ύστατα μέτρα για να περιοριστεί η δια-
σπορά του κορονοϊού σε επόμενο επίπεδο. Ήδη εδώ και
δύο μέρες, τρέχουν περιοστικά μέτρα σε κάβες και
περίπτερα με υποχρεωτικό ωράριο μέχρι τις 12 τα μεσάν-
υχτα.

Σήμερα, αναμένεται να αξιολογηθεί η απόδοση των
μέτρων που έχουν ληφθεί και ανάλογα να αποφασιστεί η
λήψη ή όχι των παραπάνω περιορισμών. 

Οι εικόνες συνωστισμού στις πλατείες, οι οποίες παρατ-
ηρήθηκαν το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ήταν
ανησυχητικές και όχι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων Πανα-
γιώτης Γαργαλιάνος, διαφώνησε με όσα ακούσθηκαν
περί περιορισμού κίνησης των πολιτών άνω των 65 χρό-

νων, τονίζοντας "ότι τα άτομα αυτών των ηλικιών προ-
σέχουν, σε αντίθεση με τους νέους που συνωστίζονται
στις πλατείες, μολύνονται και μεταδίδουν τον ιό στις
μεγαλύτερες ηλικίες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι
πολίτες άνω των 65 ετών". Εξάλλου ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Στ. Πέτσας ξεκαθάρισε χθες ότι κανένα
ξεχωριστό μέτρο για τους 65άρηδες δεν πρόκειται να
ληφθεί και πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει προ-
τάσεις για μέτρα από την επιτροπή των ειδικών.Μεγάλος
αριθμός συγκεντρωμένων ατόμων παρατηρήθηκε σε
πολλές πλατείες της Αττικής, κυρίως σε Μοναστηράκι,
Πλατεία Βαρνάβα και στον Άγιο Νικόλαο Νεάπολης Εξα-
ρχείων, παρότι βάσει των μέτρων που ισχύουν υπάρχει
ανώτατο όριο 9 συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια
ή κοινωνική εκδήλωση ή συνάθροιση, ανεξαρτήτως του
αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους,
εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

Δ
ιυπουργική επιτροπή μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε την Πέμ-
πτη 24/09 με την συμμετοχή του Δημάρχου Ελευσίνας κ. Οικονόμου, της
Υπουργού κ. Μενδώνη, τoυ Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΝ κ. Μπακογιάννη,

του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Σκάλκου, της Πρόε-
δρου του Ε.Ο.Τ κα. Γκερέγκου, του Αντιδημάρχου Ελευσίνας κ. Μαυρογιάννη,
της Πρόεδρου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας κα. Γερουλάνου, της Διευθύνου-
σας Σύμβουλου κα. Παναγίδου και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή κ. Μαρμαρινού.

Από τον Δήμαρχο κ. Οικονόμου υπήρξε ενημέρωση για θέματα που αφορούν
τις βασικές υποδομές που θα φιλοξενήσουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και συγκεκριμένα :

• Κτίριο ΙΡΙΣ ( 1+2 ) και Καμινάδα : μετά τον προσυμβατικό έλεγχο της προ-
γραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ελευσίνας, Υπουργείου Πολιτισμού,
ΟΑΕΔ και Περιφέρειας, ο Δήμος Ελευσίνας θα προχωρήσει στην προκήρυξη
του έργου, έτσι ώστε τα δύο θολωτά κτίρια να φιλοξενήσουν πολιτιστικές
εκδηλώσεις, 

• Κτίριο ΙΡΙΣ ( 3 ), όπου μετά την υπογραφή νέου χρησιδανείου μεταξύ του
Δήμου Ελευσίνας και ΟΑΕΔ για την παραχώρηση του ακινήτου στο οικοδομικό
τετράγωνο 41Α, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ανάπλαση του χώρου για
την φιλοξενία ανοιχτών εκδηλώσεων,

• Ελαιουργική, όπου πρέπει να υπάρξει διευθέτηση της ιδιοκτησίας με την ΕΤΑΔ, έτσι ώστε η Ελαιουργική να μπορεί να αξιοποιηθεί από τον Δήμο,
• Κεντρική Πλατεία, όπου μετά την μετάθεση του χρόνου πραγματοποίησης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, έχει αποφασιστεί η άμεση προκήρυξη του

έργου για την ανακατασκευή της πλατείας,
• Οικία Μορφοπούλου, όπου έχει ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση του χώρου με επόμενο βήμα την σύνταξη του φακέλου για την προκήρυξη διαγω-

νισμού μελετών.
Στην Διυπουργική συζητήθηκαν επίσης οργανωτικά ζητήματα και θέματα που αφορούν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Η Δημοτική Αρχή, μετά και την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μετάθεση του χρόνου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, καταβάλλει μεγάλη προ-

σπάθεια για να προχωρήσουν οι διαδικασίες που αφορούν τις υποδομές και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Διοίκηση της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας, έτσι ώστε απο κοινού να μπορέσουν να διοργανώσουν μια πετυχημένη Πολιτιστική Πρωτεύουσα.

Συνεδρίαση Διυπουργικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα  
Συζητήθηκαν βασικά οργανωτικά ζητήματα που αφορούν καθυστερήσεις και ελλείψεις 

Κορονοϊός: Το επόμενο «πακέτο» μέτρων, «λουκέτο»
στα μαγαζιά στις 22:00, μάσκες παντού και SMS

2 Κρούσματα κορωνοϊού στο 
7ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας 

Δύο μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ελευ-
σίνας διαγνώστηκαν την Παρασκευή με κορωνοϊό. 
O Δήμος προχώρησε αμέσως  σε απολύμανση

του σχολείου και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ
εφαρμόζεται από την διεύθυνση του σχολείου το
προβλεπόμενο πρωτόκολλο για την προστασία
της δημόσιας υγείας. 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο,

η αρμοδιότητα για το κλείσιμο ή μή του τμήματος ή
του σχολείου ανήκει στα Υπουργεία Παιδείας και
Υγείας μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΔΥ. 
Ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στους

δύο μαθητές. 
Για μία ακόμη φορά επαναλαμβάνουμε την

έκκληση να τηρούμε τις οδηγίες των υγειονο-
μικών αρχών. 
Η Δημοτική Αρχή παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα
για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σύμφωνα με
τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών
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Κ. Καραμανλής: "Νέα 10 λεωφορεία την 
Πέμπτη, 200 μέχρι τέλη Οκτωβρίου"

Κορωνοϊός: Συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο με 1000 
επιβάτες - Άλλαξε πορεία και επέστρεψε στον Πειραιά

Δώδεκα κρούσματα κορονο-
ϊού εντοπίστηκαν σε κρουα-
ζιερόπλοιο με 1000 επιβά-
τες, ανοιχτά της Μήλου. 
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο
των δειγματοληπτικών
ελέγχων που διενεργούνται,
ελήφθησαν 150 δείγματα, με
τα 12 να βγαίνουν θετικά
στον SARS Cov 2.  
Πρόκειται για μέλη του

πληρώματος του κρουαζιερ-
όπλοιου, που μεταφέρει πάνω από 1000 επιβάτες.
Οι νοσούντες έχουν τεθεί ήδη σε καραντίνα και πρόκειται να υποβληθούν και σε νέο τεστ.

Το πλοίο αρχικά επρόκειτο να επιστρέψει από τη Μήλο όπου βρισκόταν στο λιμάνι του Ηρακλείου,
απ όπου είχε αποπλεύσει, στη συνέχεια όμως έγινε γνωστό οτι θα επιστρέψει στον Πειραιά . Με την
επιστροφή του στο λιμάνι όλοι οι επιβαίνοντες θα υποβληθούν σε τεστ.

Τη σταδιακή έλευση των  ν έων
λεωφορείων , αρχ ής γεν ομέν ης από
την  ερχ όμεν η Πέμπτη αν ακοίν ω-
σε ο Κώστας Καραμαν λής μιλών τας
στον  ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός Υποδομών  και
Μεταφορών , γν ωστοποίησε πως
την  Πέμπτη θα προστεθούν  10
ν έα λεωφορεία, από τα 200 που
αν αμέν εται ν α προστεθούν  μέχ ρι
τα τέλη Οκτωβρίου και συν ολικά
300 μέχ ρι το τέλος του χ ρόν ου:
"Τα καιν ούργια λεωφορεία ήρθαν .
Θα μπουν  σε λειτουργία την  Πέμ-
πτη. Είν αι 200 τα λεωφορεία των
ΚΤΕΛ που θα μπουν  σε περιφερει-
ακά δρομολόγια και θα ξεκιν ήσουν
σταδιακά από Πέμπτη. Στο κέν τρο
θα απελευθερωθούν  όλα τα λεωφο-
ρεία της ΟΣΥ που είν αι στην  περ-
ιφέρεια για ν α εν ισχ ύσουν  το κέν -
τρο. Το δεύτερο που θα κάν ουμε,
κάτι πρωτοποριακό, για πρώτη
φορά θα δούμε λεωφορεία με μίσθ-

ωση. Πρόκειται για μία σύμπραξη
με τον  ιδιωτικό τομέα. Επίσης θα
γίν ουν  655 προσλήψεις, τόσο στη
ΣΤΑΣΥ όσο και στην  ΟΣΥ γιατί οι
ελλείψεις είν αι πραγματικά μεγάλες",
είπε ο υπουργός Μεταφορών  για
ν α αποσαφην ίσει στη συν έχ εια
τον  τρόπο με τον  οποίο θα λειτο-
υργήσουν  τα ν έα μισθωμέν α λεωφ-
ορεία:

"Τα 200 λεωφορεία έπρεπε ν α
έχ ουν  έρθει μέχ ρι τέλη Οκτωβρίου.
Εμείς καταφέραμε ν α τα φέρουμε
ν ωρίτερα γιατί αυτή τη στιγμή
υπάρχ ουν  αρκετά ζητήματα. Την
Πέμπτη θα βγουν  τα πρώτα 10,
την  άλλη βδομάδα άλλα 40-50 και
μέχ ρι τα τέλη Οκτωβρίου θα έχ ουμε
200 λεωφορεία. Τα ΚΤΕΛ με τους
δικούς τους οδηγούς που θα είν αι
άλλοι 550 οδηγοί, δηλαδή μιλάμε για
1.200 θέσεις εργασίας, θα λειτουρ-
γούν  στα περιφερειακά δρομολό-
για. Αυτό σε πρώτη άμεση φάση θα

κάν ει αυτό που ζητάμε: Να πάρο-
υμε λεωφορεία της ΟΣΥ από την
περιφέρεια και ν α τα φέρουμε στο
κέν τρο για ν α μην  έχ ουμε προβλή-
ματα συν ωστισμού".

Εν  συν εχ εία, ο Κώστας Καρα-
μαν λής, αφού υποστήριξε πως "τα
στοιχ εία που έχ ουμε δείχ ν ουν  ότι
είν αι λίγες οι περιπτώσεις συν ωστι-
σμού" αν αφέρθηκε και στη δεύτερη
φάση της αύξησης των  ν έων  λεωφ-
ορείων , όπου "θα έχ ουμε 300 λεω-
φορεία μέχ ρι το τέλος του χ ρόν ου,
όπου θα είν αι τα λεωφορεία με
μίσθωση.

Για πρώτη φορά φέρν ουμε τον
θεσμό του leasing στο ελλην ικό
δημόσιο. Κάν ουμε μία επέν δυση
περίπου μισού δισεκατομμυρίου.
Μετά από μία δεκαετία αγοράζουμε
ν έα λεωφορεία, κάν ουμε προσλή-
ψεις και προσπαθούμε ν α γυρίσο-
υμε μία κατάσταση που ήταν  και
είν αι προβληματική".

ΥΨΟΥΣ 150 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ

Κομισιόν: Πράσινο φως για το
ελληνικό πρόγραμμα στήριξης
πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων

Η
Κομισιόν ενέκρινε το ελληνικό πρόγραμ-
μα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για
τη στήριξη πολύ μικρών και μικρών

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 12
περιφέρειες που επλήγησαν από το ξέσπασμα
του κορωνοϊού.Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει
του προσωρινού πλαισίου κρατικών
ενισχύσεων. Οι 12 περιοχές είναι: Αττική, Κεν-
τρική Ελλάδα, Κρήτη, Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο,
Πελοπόννησος, Νότιο Αιγαίο, Θεσσαλία, Δυτική
Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία αναφέρει η ανα-
κοίνωση της Κομισιόν.

Η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή άμε-
σων επιχορηγήσεων για κεφάλαιο κίνησης ως
ποσοστό των δαπανών που πραγματοποίησαν
οι δικαιούχοι το 2019. Το μέγιστο ποσοστό των
επιδοτούμενων δαπανών της εταιρείας είναι
50%. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να
στηριχτούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
που αντιμετωπίζουν ξαφνική έλλειψη ρευστότ-
ητας λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού.
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Τ. Θεοδωρικάκος: 
Εξαγγέλλει επανίδρυση της

Δημοτικής Αστυνομίας 

T
ην επανίδρυση της Δημοτικής Αστυνομίας
εξαγγέλλει  ο υπουργός Εσωτερικών
Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κάθε περίπτωση

ο υΠΕΣ μιλώντας στο «Πρώτο Θέμα» υποστηρίζει
ότι:«Οι δικές μας προθέσεις δεν είναι λόγια. Ήδη
αναβαθμίσαμε το ρόλο της Αυτοδιοίκησης και με
θεσμικές παρεμβάσεις και  με πολύ μεγάλη
οικονομική στήριξη στη δύσκολη συγκυρία της
πανδημίας. 

Αλλά τώρα, συνεχίζουμε με κάτι που οδηγεί σε
σπουδαία αναβάθμιση του ρόλου και  της
αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης. 

Η μεγάλη μεταρρύθμιση  της πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης με απλούστευση διαδικασιών και
ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους και
Αυτοδιοίκησης, με ισχυρή στήριξη του θεσμού
της Αυτοδιοίκησης, με νέες εξουσίες,
αρμοδιότητες προσωπικό και  οικονομικούς
πόρους.

Στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης θα μπει
τέλος στο διοικητικό δυισμό στο επίπεδο της
Περιφέρειας, θα αναβαθμιστεί  η κοινωνική
πολιτική και  της πρωτοβάθμιας και  της
δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης, ανάμεσα σε
άλλες παρεμβάσεις, και  θα επανιδρυθεί  μια
ισχυρή Δημοτική  Αστυνομία που θα συμβάλλει
εμπράκτως στην τάξη, στην ηρεμία και στην
ασφάλεια στις γειτονιές και στην πόλη και στην

Θανάσης Λεβέντης
Καθηγητής Νευροχειρουργικής

Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 
12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο

(Πρώην Ιωνία)
Χατζηδάκη 40 & Πάγκαλου - Ελευσίνα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 
6932439508 & 210 5545994

ΕΝΦΙΑ: Πότε πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση 
- Δείτε οφειλή και υπόλοιπες δόσεις στο Taxisnet

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει ν α είν αι οι ιδιοκτήτες
ακιν ήτων  προτού κάν ουν  την  πληρωμή του ΕΝΦΙΑ

Αν αρτήθηκαν  την  προηγούμεν η Παρασκευή τα
φετιν ά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ στο Taxisnet. Οι
ιδιοκτήτες ακιν ήτων  έχ ουν  τη δυν ατότητα είτε ν α εξο-
φλήσουν  την  πρώτη δόση έως τις 30 Σεπτεμβρίου είτε
ν α καταβάλουν  τις δύο πρώτες δόσεις, χ ωρίς κάποια
επιπλέον  χ ρέωση έως τις 30 Οκτωβρίου.

Επομέν ως, οι φορολογούμεν οι μπορούν  ν α
πληρώσουν  τον  φετιν ό ΕΝΦΙΑ είτε σε 6 ισόποσες
μην ιαίες δόσεις είτε σε 5 δόσεις με την  πρώτη ν α είν αι
διπλή. Αν αλυτικά οι ημερομην ίες για τις έξι μην ιαίες
δόσεις του ΕΝΦΙΑ ορίζον ται ως εξής:  

Για την  πρώτη δόση έχ ετε χ ρον ικό περιθώριο έως
τις 30/10/2020

για τη δεύτερη δόση έχ ετε χ ρον ικό περιθώριο
επίσης έως τις 30/10/2020

για την  3η δόση έχ ετε χ ρον ικό περιθώριο έως τις
30/11/2020

για την  4η δόση έχ ετε χ ρον ικό περιθώριο έως την
31/12/2020

για την  5η δόση έχ ετε χ ρόν ο έως τις 29/01/2020 
για την  6η δόση υπάρχ ει περιθώριο έως τις

26/02/2021.
Τι πρέπει ν α κάν ουν  οι φορολογούμεν οι πριν  την

πληρωμή
Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει ν α είν αι οι ιδιοκτήτες

ακιν ήτων  προτού κάν ουν  την  πληρωμή του ΕΝΦΙΑ.
Συγκεκριμέν α, πρέπει ν α δουν  τις οφειλές εκτός ρύθ-
μισης στην  Προσωποποιημέν η Πληροφόρηση πριν
κάν ουν  την  οποιαδήποτε πληρωμή. Αν  έχ ει πιστωθ-
εί στο λογαριασμό τους η οποιαδήποτε έκπτωση, το
ποσό που θα πρέπει ν α πληρώσουν , θα είν αι χ αμ-
ηλότερο από αυτό, που εμφαν ίζεται στο εκκαθαρι-
στικό του ΕΝΦΙΑ.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχ ή και σε κάθε περίπτω-
ση επικοιν ων ία με τον  λογιστή, αν  κρίν ουν  ότι έπρ-
επε ν α πάρουν  μεγαλύτερη έκπτωση από την  ΑΑΔΕ.

Η Προσωποποιημέν η Πληροφόρηση είν αι διαθέ-
σιμη από τις 23:00 του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Για
τις σχ ετικές πληροφορίες, καθώς και για τις τέσσερις
εν αλλακτικές που υπάρχ ουν  για την  πληρωμή του
φετιν ού φόρου, μπορείτε ν α ακολουθήσετε τα εξής
βήματα:

Θα εισέλθετε με τους κωδικούς πρόσβασης στο
σύστημα Taxis μέσω της ιστοσελίδας www.aade.gr.

Θα επιλέξετε την  εφαρμογή του ηλεκτρον ικού περ-
ιουσιολογίου από την  διαδρομή «εφαρμογές taxisnet»
- εφαρμογή περιουσιολογίου Ε9. Στην  εφαρμογή θα
επιλέξετε «είσοδο».

Από τον  κατάλογο με τα διαθέσιμα έτη στο αριστε-
ρό τμήμα της σελίδας, θα επιλέξετε το 2020. Στη
συν έχ εια θα επιλέξετε:

Να εκτυπώσετε την  περιουσιακή σας κατάσταση
για το έτος 2020 (δηλαδή όπως αυτή αποτυπώθηκε
την  1/1/2020.

Να εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό της τελευταίας
εκκαθάρισης για το έτος 2020. Στο εκκαθαριστικό
φαίν εται αν αλυτικά ο ΕΝΦΙΑ που αν τιστοιχ εί σε κάθε
ακίν ητο ή δικαίωμα επί ακιν ήτου που διαθέτετε, η τιμή
ζών ης αν ά τετραγων ικό στην  περιοχ ή που βρίσκεται
το ακίν ητο και φυσικά ο συμπληρωματικός φόρος ακι-
ν ήτων  εφόσον  η περιουσία σας ξεπερν ά τα 250.000
ευρώ. Η έκπτωση από 10% έως 30% αποτυπών εται
στο πάν ω μέρος του εκκαθαριστικού με την  έν δειξη
«έκπτωση ΦΠ άρθ. 7».

Να εκτυπώσετε την  ειδοποίηση πληρωμής του
φόρου. Περιέχ ει και τον  αριθμό των  δόσεων  και την
ταυτότητα οφειλής αν  σας έχ ει πιάσει αν υπομον ησία
ν α καταβάλλετε την  1η δόση. Να σημειωθεί ότι το
δοσολόγιο και η ταυτότητα πληρωμής θα φαν ούν  και
στην  προσωποποιημέν η πληροφόρηση αλλά αυτή θα
τεθεί ξαν ά σε λειτουργία μετά τις 19:00 το απόγευμα
του Σαββάτου.

Να δείτε τα στοιχ εία των  δόσεων  του φετιν ού
ΕΝΦΙΑ.
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Άνω Λιόσια :Εντοπίστηκε οβίδα του Β’ 
Παγκοσμίου πολέμου!

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου πολέμου σε λόφο στα Άνω Λιόσια εντόπισε
ένας άνδρας 41 έτους το μεσημέρι της Κυριακής 27/9, προκαλώντας την
κινητοποίηση των αρχών.

Το περιστατικό κατεγράφη στις 13:40 το μεσημέρι στην οδό Θέμιδος στη
συνοικία της Ζωφριάς και άμεσα αστυνομικοί απέκλεισαν το σημείο.

Όπως προέκυψε επρόκειτο για οξειδωμένη οβίδα την οποία παρέλαβαν
πυροτεχνουργοί του στρατού.

«Λουκέτο» έχει μπει σε δεκάδες σχολεία και
τάξεις, λόγω κρούσματος κορoνοϊού, σύμφωνα με
το υπουργείο Παιδείας.

Τα περισσότερα «λουκέτα» μπαίνουν σε σχολεία
ή τμήματα που στην πλειονότητά τους βρίσκονται
στην Αττική.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για την προσωρινή
αναστολή λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονά-
δων λαμβάνεται από τον οικείο Διευθυντή Πρωτο-
βάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά

από γνώμη του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας.

Σημειώνεται ότι η Υπουργός Παιδείας, ανέφερε
προ ημερών ότι το υπουργείο Παιδείας έχει εξα-
σφαλίσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και έχει θωρ-
ακίσει το θεσμικό πλαίσιο προκειμένου, «σε
αυτήν την πρωτοφανή συγκυρία, να συνεχίζεται
κανονικά η εκπαιδευτική διαδικασία, η ύλη να
προχωράει, να συμμετέχουν κανονικά οι μαθητές,
οι εκπαιδευτικοί να ασκούν το λειτούργημά τους»

Αισθητή πάντως ήταν η μείωση των κρουσμάτων
την Κυριακή 27/9 στη χώρα μας. «Πρωταθλήτρια»
ήταν και πάλι η Αττική η οποία και συγκεντρώνει
πάνω από το 50% των κρουσμάτων, ενώ 11
συνδέονται με δράση τυχαίας δειγματοληψίας του
ΕΟΔΥ στο κέντρο της Αθήνας.

Κλειστά σχολεία: Μεγαλώνει η λίστα του 
Υπουργείου Παιδείας λόγω κορονοϊού
«Πρωταθλήτρια» και πάλι η Αττική 

ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΙΙλλίίοουυ  εεκκφφρράάζζεειι  ττηηνν
σσυυμμππααρράάσστταασσήή  ττοουυ  σσττοουυςς
ππλληηγγέέννττεεςς  ττοουυ  ννοομμοούύ
ΚΚααρρδδίίττσσααςς    πποουυ  ββρρέέθθηηκκεε  σσττοο
εεππίίκκεεννττρροο  ττοουυ  μμεεσσοογγεειιαακκοούύ
κκυυκκλλώώνναα  ««ΙΙααννόόςς»»  κκααιι  κκααλλεείί
όόσσοουυςς  πποολλίίττεεςς  εεππιιθθυυμμοούύνν  νναα
σσυυννεειισσφφέέρροουυνν  σσττηηνν  ππρροοσσππάάθθ--
εειιαα  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς  ττρροοφφίίμμωωνν
κκααιι  εειιδδώώνν  ππρρώώττηηςς  ααννάάγγκκηηςς,,
ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ββοοηηθθήήσσοουυμμεε
ττοουυςς  δδοοκκιιμμααζζόόμμεεννοουυςς  σσυυννααννθθ--
ρρώώπποουυςς  μμααςς  νναα  ααννττιιμμεε--
ττωωππίίσσοουυνν  ττιιςς  σσυυννέέππεειιεεςς  πποουυ
ππρροοκκλλήήθθηηκκαανν  ααππόό  ττοο  αακκρρααίίοο
κκααιιρριικκόό  φφααιιννόόμμεεννοο..

ΗΗ  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  θθααππρρααγγμμααττοο--
πποοιιεείίττααιι    κκααθθηημμεερριιννάά  σσττοο  ΔΔηημμαα--
ρρχχεείίοο  ΙΙλλίίοουυ  ((ΚΚάάλλχχοουυ  4488  ––  5500))
ααππόό  2255..0099..22002200  έέωωςς

0011..1100..22002200  κκααιι  ώώρρεεςς  0077::0000  έέωωςς
1199::0000..

ΣΣυυγγκκεεννττρρώώννοουυμμεε  κκααττάά  ππρροοττεερρ--
ααιιόόττηητταα::

ΦΦάάρρμμαακκαα  πποουυ  δδεε  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  ήή
εείίννααιι  κκοοννττάά  σσττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα
λλήήξξηηςς  ττοουυςς..
ΕΕμμφφιιααλλωωμμέένναα  ννεερράά
ΤΤρρόόφφιιμμαα  μμαακκρράάςς  δδιιααρρκκεείίααςς
((ζζυυμμααρριικκάά,,  ρρύύζζιι,,  όόσσππρριιαα,,  κκοονν--
σσέέρρββεεςς,,  λλάάδδιι,,  μμππιισσκκόότταα,,  γγάάλλαα
εεββααπποορρέέ,,  ππααξξιιμμάάδδιιαα  κκλλππ..))
ΕΕίίδδηη  ααττοομμιικκήήςς  υυγγιιεειιννήήςς
ΚΚλλιιννοοσσκκεεππάάσσμμαατταα

ΟΟ  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΙΙλλίίοουυ

ΝΝίίκκοοςς  ΖΖεεννέέττοοςς

ΣΣυυλλλλοογγήή  ττρροοφφίίμμωωνν  κκααιι  εειιδδώώνν  ππρρώώττηηςς  
ααννάάγγκκηηςς  ααππόό  ττοονν  ΔΔήήμμοο  ΙΙλλίίοουυ  

γγιιαα  ττοουυςς  ππλληηγγέέννττεεςς  σσττηηνν  ΚΚααρρδδίίττσσαα
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AAAAννττιιγγρριιππιικκάά  εεμμββόόλλιιαα::  ννττιιγγρριιππιικκάά  εεμμββόόλλιιαα::  
Αποκλειστικά με ιατρική συνταγή 
για τις ευπαθείς ομάδες σε αυτή τη φάση
Αποκλειστικά με ιατρική συνταγή ξεκινά ο αντιγριπικός εμβολιασμός και με προτεραιότητα τις ευπαθείς

ομάδες . Όσοι αποφασίζουν να κάνουν το εμβόλιο, φέτος θα χρειαστεί να έχουν ιατρική συνταγή, τουλάχιστον
με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. 

Στην πορεία δεν αποκλείεται να επαναξιολογηθεί η διαδικασία, αλλά πηγές του Υπουργείου Υγείας
ξεκαθαρίζουν πως πρέπει να διασφαλιστεί πως το εμβόλιο θα φθάσει σε όσους το έχουν πρώτα και κυρία
ανάγκη. Πολλοί έχουν σπεύσει από απόγνωση στα φαρμακεία και ζητούν να κάνουν κράτηση για το
πολυπόθητο εμβόλιο. 

Η φρενίτιδα που επικρατεί λόγω του κορονοϊού φαίνεται να εντείνει την ανησυχία των πολιτών, οι οποία
θεωρούν ότι τουλάχιστον μπορούν να γλιτώσουν από τη ... γρίπη. Σε κάθε περίπτωση, Ο ΠΕΙΦΑΣΥΝ τόνισε ότι
θα καλύψει επαρκώς και φέτος τις ανάγκες των συνεργαζομένων φαρμακείων του. 

Oι πρώτες παραγγελίες εμβολίων γρίπης, γίνονται από τα φαρμακεία, κυρίως τέλη της άνοιξης.Θα πρέπει να
διευκρινίσουμε πως το εμβόλιο, έχει 1 χρόνο ζωής, ενώ είναι 3 οι εταιρίες που το παρασκευάζουν και
παραδίδουν στην χώρα μας.

Εκτιμάται ότι η αύξηση του αριθμού των εμβολίων που έχουμε παραγείλει φετος και πέρσι μπορεί φαίνεται
ότι επαρκεί, αρκεί να γίνει μια σωστή διαχείριση. Σε κάθε περίπτωση, τα εμβόλια πρέπει πρώτα να φτάσου σε
αυτούς που έχουν άμεση ανάγκη, δηλαδή τις ευπαθείς ομάδες.

Διανομή τροφίμων 
στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ,

από τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου
Ασπροπύργου

Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Ασπροπύργου, ως φορέας
υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το «Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους» ΤΕΒΑ , θα πραγματοποιήσουν
διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους δικαι-
ούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Η παραλαβή των προϊόντων ξεκίνησε εχθές  28 και συνεχίζε-
ται σήμερα 29 Σεπτεμβρίου, στο παλαιό κτίριο των Κοινω-
νικών Δομών, Μπουμπουλίνας 26, κατόπιν ραντεβού.
Οι οφελούμενοι του προγράμματος θα ειδοποιηθούν με

μήνυμα για την ακριβής ώρα παραλαβής των προϊόντων,
προς αποφυγή συνωστισμού.

Παρακαλούνται όλοι οι ωφελούμενοι να φέρουν μαζί τους
μάσκα και να τηρούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.

Ο Δήμος Αχαρνών καταδικάζει το περιστατικό με
τις φόλες που ρίχτηκαν γύρω από το Δημαρχείο

Ο
Δήμος Αχ α-
ρν ών  καταδι-
κάζει με τον

πλέον  κατηγορημα-
τικό τρόπο και
δηλών ει τον  αποτρο-
πιασμό για πρόσφατο
περιστατικό με τις
φόλες που έριξαν
στους δρόμους γύρω
από το Δημαρχ είο.

Οι υπάλληλοι των
αρμόδιων  υπηρεσιών
βρίσκον ται πάν τα σε
ετοιμότητα για την
αν τιμετώπιση παρόμοιων  περιστατικών  με κάθε
πρόσφορο μέσο.

Ο βασαν ισμός και η θαν άτωση ζώων  αποτελεί
αυτεπάγγελτα διωκόμεν ο έγκλημα που διώκεται
με τη διαδικασία του αυτοφώρου. 

Θα είμαστε αρωγοί και παρόν τες σε κάθε προ-
σπάθεια, σε κάθε γων ιά του Δήμου για ν α δια

σφαλίσουμε την  προστασία της ζωής των
μικρών  μας φίλων .

Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  Σπύρος Βρεττός τόν ι-
σε: “Ως Δήμος δε θα επιτρέψουμε σε καν έν αν
ν α βασαν ίζει και ν α θαν ατών ει ζώα. Η φρον τίδα
μας προς αυτά είν αι δείγμα πολιτισμού και αν θ-
ρωπιάς.”
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Συνελήφθησαν 6 μέλη συμμορίας που
διέπραττε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων 

Συνελήφθησαν, στη Νίκαια, από
αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης,
έξι (6) άτομα (πέντε ημεδαποί και

ένας αλλοδαπός), μέλη συμμορίας, για
απάτες κατ' εξακολούθηση και κατ’ επάγ-
γελμα.

Στη σχηματισθείσα δικογραφία του
Τμήματος Ασφαλείας Νίκαιας – Αγ. Ι.
Ρέντη περιλαμβάνονται επιπλέον και άλλοι
κατηγορούμενοι για τα ίδια αδικήματα,
μεταξύ αυτών και ημεδαπός έγκλειστος σε
Κατάστημα Κράτησης που ήταν το ηγε-
τικό μέλος της συμμορίας.

Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της
υπόθεσης από το Τμήμα Ασφαλείας Νίκαι-
ας – Αγ. Ι. Ρέντη, σε συνεργασία με την
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, το ηγε-
τικό μέλος που τυγχάνει έγκλειστος σε
Κατάστημα Κράτησης, επικοινώνησε
τηλεφωνικά την 22-9-2020 με ηλικιωμένη
ημεδαπή και με το πρόσχημα ότι θα
εισπράξει αναδρομικά συντάξεων, την
έπεισε να καταθέσει το χρηματικό ποσό
των -8.800- ευρώ σε τραπεζικό λογαρια-
σμό ημεδαπής, μέλους της συμμορίας.

Τα ανωτέρω συλληφθέντα μέλη αρχικά
μετέβησαν σε υποκατάστημα τράπεζας
στην Αθήνα για να κάνει η ημεδαπή ανάλ-
ηψη μέρους του ποσού με τη χρήση τρα-
πεζικής κάρτας και στη συνέχεια μετέ-
βησαν σε υποκατάστημα στη Νίκαια προ-
κειμένου η ημεδαπή να προβεί στην ανάλ-
ηψη του υπολοίπου ποσού από το ταμείο.
Ωστόσο, η παθούσα είχε προλάβει να
καταγγείλει τη συναλλαγή που πραγματο-
ποίησε, καθώς αντιλήφθηκε την απάτη σε
βάρος της.

Κατόπιν τούτου, αστυνομικοί που
έσπευσαν στο υποκατάστημα συνέλαβαν
την ημεδαπή, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη
που την ανέμεναν πλησίον.

Επιπρόσθετα, εξιχνιάστηκε μια ακόμη
περίπτωση απάτης σε βάρος ημεδαπής
μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, με ομιλ-
ητή το ανωτέρω ηγετικό μέλος, όπου με
το πρόσχημα ότι επρόκειτο να λάβει
επιδότηση από το ΕΣΠΑ την έπεισε να
καταθέσει το χρηματικό ποσό των -2.850-
ευρώ και το χρηματικό ποσό των -1.000-
ευρώ με ταχυδρομική επιταγή.

Από την έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος
του -ήδη κρατούμενου σε κατάστημα
Κράτησης- αρχηγικού μέλους της συμμο-
ρίας και έτερων μελών είχε σχηματισθεί
δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφά-
λειας Ρόδου για παρόμοια αδικήματα και
συγκεκριμένα είχαν εξιχνιαστεί -70- περι-
πτώσεις απάτης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, ενώ η
έρευνα για συμμετοχή τους και σε άλλες
αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται.

Ελ. Βενιζέλου  Ασπρόπυργος τηλ .210 5574284

Εκριζώθηκαν -340- 
δενδρύλλια κάνναβης

Η
Υποδιεύθυν ση Δίωξης Ναρκω-
τικών  της Διεύθυν σης Ασφα-
λείας Αττικής, στο πλαίσιο

ειδικών  δράσεων  εξερεύν ησης περ-
ιοχ ών  πρόσφορων  για καλλιέργεια δεν -
δρυλλίων  κάν ν αβης και καταστολής της
δράσης καλλιεργητών , εν τόπισε σε
χ αράδρα στην  Κοριν θία , φυτεία με
δεν δρύλλια κάν ν αβης.

Πρωιν ές ώρες της 24-9-2020, πραγμα-
τοποιήθηκε στον  αν ωτέρω τόπο
αστυν ομική επιχ είρηση, από αστυν ομι

κούς της Υποδιεύθυν σης Δίωξης Ναρ-
κωτικών , σε συν εργασία με αστυν ομι-
κούς του Τμήματος Ασφαλείας Κορίν θ-
ου, όπου εν τοπίστηκαν  και εκριζώθη-
καν  -340- δεν δρύλλια κάν ν αβης, ύψους
-40- έως -250- εκατοστών  του μέτρου,
καθώς και -40- κλών οι κάν ν αβης αποψι-
λωμέν οι.

Στο χ ώρο της φυτείας, εν τοπίστηκαν
υλικά και εξοπλισμός αν άπτυξης και
υδροδότησης της καλλιέργειας, τα οποία
και κατασχ έθηκαν .

Εν εργείται προαν άκριση για την  ταυ-
τοποίηση και εν τοπισμό των  δραστών .

Εντοπίσθηκε φυτεία δενδρυλλίων 
κάνναβης σε δύσβατη περιοχή στην Κορινθία
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Υπό κατάληψη το Λύκειο Νέας Περάμου 
Σύμφωνα με επιστολή του 15μελούς συμβουλίου των μαθητών του σχολείου

Υ
πό κατάληψη βρίσκεται το Λύκειο Νέας Περά-
μου , το οποίο όπως δημοσίευσε το megaratv ,
το 15μελές συμβούλιο των  μαθητών  του σχ ο-

λείου εξέδωσε  επιστολή περιράφον τας αν αλυτικά τα
αιτήματά του .

Ακολουθεί η επιστολή:
Το Δεκαπεν ταμελές Συμβούλιο του Λυκείου Νέας

Περάμου Αττικής κατά την  καθιερωμέν η συν εδρίαση
που έλαβε χ ώρα την  23η Σεπτεμβρίου 2020, αποφά-
σισε ν α απευθυν θεί για άλλη μία φορά στους αρμόδιο-
υς φορείς εκ μέρους του σχ ολείου και των  μαθητών  για
τα κρίσιμα προβλήματα του σχ ολείου μας που για μεγά-
λο χ ρον ικό διάστημα και χ ωρίς καμία αν ταπόκριση
παραμέν ουν  άλυτα και μεγιστοποιούν ται μέρα με την
μέρα.

Η διάν οιξη πεζόδρομου στην  παραλία Πυροβολικού η
οποία παραμέν ει μόν ο μία εξαγγελία των  όλων  δημο-
τικών  αρχ ών  του τόπου εδώ και πολλές δεκαετίες, η δε
τελευταία δημοτική αρχ ή εξήγγειλε πρόσφατα την  ολοκ-
λήρωση του έργου άμεσα.

Πλην  όμως μέχ ρι σήμερα 28 Σεπτεμβρίου του 2020
ΟΥΔΕΝ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗ με αποτέλεσμα η
μετακίν ηση των  μαθητών  δις ημερησίως ν α γίν εται
από την  Π.Ε.Ο.Α.Κ με κίν δυν ο της σωματικής ακεραι-
ότητας των  μαθητών  αλλά και της ίδιας τους την  ζωή (ω
μη γέν οιτο)! και θέτουμε εύλογα τοερώτημα:

Ποιός έχ ει την  ευθύν η εν ός τέτοιου ατυχ ήματος κ.κ.
της αυτοδιοίκησης;

– Το προαύλιο του Λυκείου Νέας Περάμου έχ ει υπο-
στεί σοβαρότατη καθίζηση πάν ω από το σημείο που
βρίσκεται η αποχ έτευση (βόθρος), η οποία αποχ έτευ-
ση (βόθρος) είν αι κοιν ή για το Γυμν άσιο και για το
Λύκειο, αλλά βρίσκεται εν τός του προαυλίου του
Λυκείου. Η καθίζηση είν αι ορατή δια γυμν ού οφθαλμού
και ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ για τους μαθητές που
προαυλίζον ται αμέριμν οι στο χ ώρο του σχ ολείου.
Χρόν ο με το χ ρόν ο η κατάσταση αυτή γίν εται όλο και
πιο επικίν δυν η, καθώς το έδαφος υποχ ωρεί μέρα με
την  ημέρα και η κατάσταση επιδειν ών εται κατά την
περίοδο των  βροχ οπτώσεων , με αποτέλεσμα ν α
υπάρχ ει σοβαρότατος κίν δυν ος, τόσο για την  ασφά-
λεια των  μαθητών  που χ ρησιμοποιούν  έν α καθαρό
προαύλιο.

– Το σχ ολείο μας διαθέτει πειραματικό εργαστήριο το
οποίο εδώ και πολλά έτη παραμέν ει αν εν εργό και σε
αχ ρηστία λόγω έλλειψης των  ν όμιμων  και κατάλληλων
προϋποθέσεων  για την  λειτουργία του και χ ρησιμο-
ποίηση του από τους μαθητές και τους καθηγητές
(π.χ . καν όν ες υγιειν ής, κατάλληλος εξοπλισμός,
έλλειψη αεραγωγού κλ.π.). Είν αι παράλογο και ακα-
ταν όητο έν α τέτοιο εργαστήριο που είν αι απολύτως
απαραίτητο για τους μαθητές, εν ώ υπάρχ ει ν α μην
χ ρησιμοποιείται, χ ωρίς σπουδαίολόγο. Είν αι απολύτως
απαραίτητο ν α επαν αλειτουργήσει το εργαστήριο αυτό,
για την  ευχ ερέστερη καταν όηση των  μαθημάτων  της
βιολογίας, χ ημείας , φυσικής από τους μαθητές και δη
τους μαθητές της Γ’ Λυκείου οι οποίοι προετοιμάζον ται
για τις Παν ελλαδικές Εξετάσεις και στερούν ται αυτού 

ΑΔΙΚΩΣ εδώ και χ ρόν ια.

Θεωρούμε λοιπόν  ότι η αν αδιαμόρφωση του πειρα-
ματικού εργαστηρίου είν αι ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ με κάθε
έν ν οια!

– Επίσης είν αι απαραίτητη η προμήθεια διαδρα-
στικών  πιν άκων  που θα αν τικαταστήσουν  εν  έτη
2020 τους μαυρο πίν ακες με την  κιμωλία που θυμίζουν
άλλες μακριν ές εποχ ές και επιβαρύν ουν  την  υγεία των
μαθητών  !!!

– Ας μην  αν αφέρουμε σε λεπτομέρειες όπως η
έλλειψη φωτισμου και οισπασμέν οι λαμπτήρες στο
χ ώρο του προαυλίου, σπασμέν α παγκάκια έλλειψη κλι-
ματιστικών  στις αίθουσες διδασκαλίας λόγω βλάβης στα
κλιματιστικά μηχ αν ήματα τα οποία έχ ουν  ν α καθαρι-
στούν  εδω και πάρα πολλά χ ρόν ια.

– Τα μέτρα προστασίας κατα του κορον οϊού ιδιαίτερα
σε μία τέτοια κομβική περίοδο για την  εξάπλωση της
παν δημίας είν αι αν επαρκή. Πώς γίν εται το Υπουργείο
παιδείας ν α αν αφέρει ότι ο μέσος όρος των  μαθητών
αν ά τάξη είν αι 17 άτομα, εν ώ στο σχ ολείο μας και σε
πολλά άλλα αυτός ο αριθμός υπερβαίν ει τους 20 μαθη-
τές αν ά τάξη;

– Είν αι αν επίτρεπτο το γεγον ός ότι υπάρχ ει τεράστια
έλλειψη διδακτικού προσωπικού σε βασικά μαθήματα
όπως μαθηματικά και άλλα μαθήματα κατεύθυν σης,
πράγμα που αποδεικν ύει το αν αγκαιότητα των  φρον -
τιστηρίων  κάτι πάρα πολύ επιβλαβής για τα παιδιά που
δεν  διαθέτουν  τα λεφτά. Πως είν αι δυν ατόν  στις δύο
εβδομάδες λειτουργίας τον  σχ ολείου καν έν α τμήμα ν α
μην  έχ ει υπερβεί τις τέσσερις διδακτικές ώρες ημερη-
σίως εν ώ ταυτόχ ρον α υπάρχ ει τεράστιος αριθμός αδι-
όριστων  καθηγητών  ιδιαίτερα στην  Δυτική Αττική.

Στα τόσα σοβαρά προβλήματα που απειλούν  το σχ ο-
λείο μας καθημεριν ά που ευτυχ ώς μέχ ρι σήμερα δεν
έχ ουν  αποβεί μοιραία για κάποιο μαθητή, το μαθητικό
συμβούλιο και συν τριπτική πλειοψηφία των  μαθητών
ομόφων α αποφάσισαν  ν α προβούν  σε κατάληψη του
σχ ολείου.

Απαιτούμε τώρα ν α δώσετε λύση. Οι μαθητές δεν
μέν ουν  σιωπηλοί για τα δικαιώματα τους στην  μόρφω-
ση και την  υγεία τους!!!

ΜΕ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ

Η μη διάνοιξη πεζόδρομου στην παραλία Πυροβολικού είναι ένα από τα ζητήματα που θέτουν 
οι μαθητές κι αφορούν την ασφάλειά τους . Για το ίδιο θέμα ο βουλευτής Δυτικής Αττικής Γεώργιος

Κώτσηρας είχε καταθέσει πρόσφατα ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας,
τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας 

ΣΣΤΤΗΗ  ΒΒΟΟΥΥΛΛΗΗ  ΗΗ  ΚΚΑΑΘΘΥΥΣΣΤΤΕΕΡΡΗΗΣΣΗΗ  
ΔΔΙΙΑΑΝΝΟΟΙΙΞΞΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΕΕΖΖΟΟΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟΥΥ  

ΣΣΤΤΗΗ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΠΠΥΥΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΝΝ..  ΠΠΕΕΡΡΑΑΜΜΟΟΥΥ

Ερώτηση από τον βουλευτή Δυτ. Αττικής Γιώργο Κώτσηρα 

Ο
βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας κ. Γιώργος
Κώτσηρας κατέθεσε

Ερώτηση προς τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας σχετικά με την
διάνοιξη του παραλιακού πεζο-
δρόμου κάτωθεν της Σχολής
Πυροβολικού στην περιοχή της
Νέας Περάμου, που αποτελεί
ένα αίτημα της Τοπικής Αρχής
πολλών ετών, αλλά μέχρι και
σήμερα  δεν έχει ολοκληρωθεί.

Ο κ. Κώτσηρας τονίζει στην
ερώτηση προς το Υπουργό ότι: 

«Η συνέχιση του υφιστάμενου
παραλιακού δημοτικού πεζοδρ-
όμου νοτίως της Σχολής Πυρο-
βολικού κρίνεται αναγκαία, τόσο
για την ασφαλή διέλευση των
μαθητών του Γυμνασίου και του
Λυκείου της περιοχής, όσο και
των δημοτών, αποφεύγοντας τον
κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων».

Ο Βουλευτής ζήτησε το χρονο-
διάγραμμα για τη συνέχιση και
παράδοση του εν λόγω έργου.

Ο κ. Κώτσηρας δήλωσε:
«Βρίσκομαι  αδιάκοπα δίπλα
στους πολίτες της Δυτικής Αττι-
κής, χρησιμοποιώντας κάθε
διαθέσιμο κοινοβουλευτικό
μέσο προκειμένου να κάνουμε
τη ζωή των δημοτών ευκολότε-
ρη».
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OI ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΗΓΑΣΟΥ 2-1 ΤΟΝ ΘΡΙΑΜΒΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

Η γυν αικεία ομάδα του Πήγασου Θριασίου 2012 της Αθην άς Ρεν τούμη στα πλαίσια της
προετοιμασίας της για το πρωτάθλημα της Β΄Εθν ικής γυν αικών  επικράτησε της αν τίστοιχης του
Θρίαμβου Χαιδαρίου 2-1.

Τα γκόλ σημείωσε η Μπαλατζία 2. Ακόμα είχαν  και δύο δοκάρια με τις Κεσίδου-Παπαδημα.
Αγων ίστηκαν  οι:  Λίπο, Καρρίκι,  Πουρασαν ίδου Μ., Ισμαίλη, Παπαδημα, Πουρσαν ίδου Μ.
Καλοκαιριν ού, Κεσίδου, Φουστουρίδου, Μπαλατζία, Καραγιάν ν η.

HTTA TOY AΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΟΡΠΙΟ

Ο Σκορπιός Φυλής επικράτησε στην πρεμιέρα του
πρωταθλήματος στην Μαγούλα του Αστέρα με 2-0 και
ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις.
Τα τέρματα για την ομάδα του Γιώργου Σύρου
σημείωσαν οι:  Ντόκα(84’ ), Χριστοδούλου(90’ ).
Αξίζει να σημειωθεί ότι πέναλτι του Λάλο 23' απέκρουσε
ο τερματοφύλακας του Αστέρα.
Διαιτήτευσε ο Χρόνης.Βοηθοί: Φούρκας, Τερζόπουλος.

ΑΣΤΕΡΑΣ: Παπακωνσταντίνου, Χωραβάτης(65’
Μαρινόπουλος), Τσεκουρίδης, Κικίδης, Πέππας,
Γούτσιος(25’  Χαλκίδης), Σούτα(81’  Αδάμ), Σωπιάδης Θ.,
Καμενίδης, Μοίρας, Σιδηρόπουλος.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ:Αλεξόπουλος, Αρκουμάνης,
Σκαμαντζούρας, Σερέτης, Αντωνόπουλος(67’
Δημητρόπουλος), Καπουράνη, Μαυρίδης(46’  Κασάλας),
Μπήκας, Λέλος, Ντόκα, Χωματιανός(74’  Κάσσος).

Ο ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΕΞΑΣΦΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου στην πρεμιέρα της
Α΄κατηγορίας πέρασε νικηφόρα απο την  Ελευσίνα
επικρατώντας της Λαμπερής με 6-1.
Τα τέρματα της ομάδος του Μιχάλη Κάσδαγλη σημείωσε
ο Σωπιάδης(20’ , 45’ , 52’ ), Αγγελιδάκης(6’ ),
Ερμπαλίδης(30’ ) και Παπαδόπουλος(60’  πέναλτι).
Για λογαριασμό της Λαμπερής σκόραρε ο Κακούσιος 21’ .
Διαιτήτευσε ο Χρέλιας.Βοηθοί: Παύλος, Ζειμπέκης.

ΛΑΜΠΕΡΗ: Χριστοφής, Δερβένης(61’  λ.τρ. Καίσαρης
Π.), Λαμπράκος, Μηλιώτης, Μποφίλιος, Αγγέλου,
Κακούσιος, Κακλαμάνης, Γιαννακάκογλου, Τζάνος(28’
λ.τρ. Οικονόμου), Χατζής(56’  Τσιτσάνης).
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Σωπιάδης, Μουστάκα, Μερκάι,
Βασιλειάδης(66’  Τσούφλας), Τσιριγώτης, Κέλι,
Ερμπαλίδης, Πιπερίδης Γ.(46’  Στύλα, 61’  Μπεσδικιάν),
Σωπιάδης(59’  Πιπερίδης Ι.),  Παπαδόπουλος(76’
Στεφανίδης), Αγγελιδάκης.

O ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΠΕΔΡΑΣΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Ο ΠΑΟΚ Μάνδρας πέρασε σαν σίφουνας απο το
Πανόραμα με 2-0 επί του Εθνικού και ξεκίνησε
νικηφόρα στην πρεμιέρα.
Τα τέρματα σημείωσαν οι Βούκα (74’ ) και
Παπακωνσταντίνου(92’ ).
Διαιτήτευσε ο Γιώργος  Φίτσας. Βοηθοί: Οικονόμου-
Ανδρέου.

ΕΘΝΙΚΟΣ(προπονητής Γιώργος Αδάκτυλος):  Κολιάκης,
Ρόδης Δ., Παναϊλίδης(65’  Γεωργαράς), Δερνίκας,
Καβάκος, Ρεφενδάριος, Γεωργιάδης, Γεγές,
Σιδηρόπουλος(59’  Ανδριώτης), Κατσίκης,
Τσουτσάνης(55’  Πλατανιάς).

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπονητής Βαγγέλης Σκλιάς):
Βανδώρος, Φυσαράκης(46’  Πλάτανος), Βλαχόπουλος,
Γαλανός, Τζαφεράκος, Ριζάι, Βούκα, Έβερετ,
Βόγκας(80’  Τεπέτοβ), Κώνστας(80’  Λάσκος),
Μήνος(55’  Παπακωνσταντίνου).

ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗ ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟ Ο ΒΥΖΑΣ 4-1

Με το δεξί ξεκίν ησε τις υποχ ρεώσεις του στην  πρε-
μιέρα του πρωταθλήματος της Α΄κατηγορίας ο Βύζας
Μεγάρων  που πέρασε ν ικηφόρα από τη Νέα Πέραμο
4-1(ημίχ ρον ο 0-3).

Πολύ καλή εμφάν ιση για την  ομάδα του Τάκη Χρι-
στόπουλου που διατήρησε την  υπεροχ ή και επικράτ-
ησε δίκαια.

Από την  άλλη πλευρά το συγκρότημα της Νέας
Περάμου του Σταύρου Φωτίου με αρκετούς ν έους
παίκτες έπαιξε στα ίσια τον  Βύζα. Παρά την  ήττα στά-
θηκε καλά αλλά τα λάθη του στοίχ ησαν

Οι γηπεδούχ οι έχ ουν  παράπον α από την  διαιτησία
για σφαλτσοσφυρίγματα και διαμαρτυρήθηκαν  για την
φάση του πέν αλτι.

ΤΑ ΓΚΟΛ:

7' 0-1 σέν τρα του Σαχ όλι από αριστερά, αμύν εται
χ λιαρά ο Πατσιον ίδης και ο επερχ όμεν ος Σωτήρης
Μαυρον άσος πετυχ αίν ει το πρώτο γκολ της σεζόν  

με δυν ατό σουτ
20' 0-2 με κεφαλιά ο Παρασίδης μετά από

καλοχ τυπημέν ο κόρν ερ από το Στέφαν ο Φουρν άρη ο
οποίος είχ ε επιλεγεί από τον  προπον ητή του ν α
χ τυπάει όλα τα κόρν ερ

44' 0-3 μετά από αποτελεσματικό συν δυασμό
Τοπτίδη - Παπαδάκη, ο τελευταίος σκοράρει με
ευθύβολο γυριστό σουτ

70' 1-3 γκολ ο Τσακάι μετά από σέν τρα του Δράγα-
ση

72' 1-4 Ο τερματοφύλακας Κεχ αγιάς πέφτει στα
πόδια του Παπαδάκη και ο Βάτσιος διατάσσει την
εσχ άτη των  ποιν ών .Το πέν αλτι εκτέλεσε ο Κώστας
Μεν δριν ός και έστειλε την  μπάλα στην  δεξιά γων ία του
Κεχ αγιά.

Διαιτητής: Α. ΒάτσιοςΒοηθοί: Χ. Πλάκας, Κ. Φαρμάκ-
ης

Παρατηρητής αγών α: Τάσος Δρομούσης. Γιατρός: Κ.
Οικον ομόπουλος.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ:
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(προπον ητής Σταύρος Φωτίου):

Κεχ αγιάς, Μυρτάι, Μιχ αήλης (78' Μπάρδης),
Πατσιον ίδης (87' Κουτσόπουλος), Ζουμπλιός, Λου-
κίδης, Τσακάι, Αν αστασίου Ι., Καραγιάν ν ης, Αν α-
στασίου Μ. (46' Πν ευματικάκης), Δράγασης.

Αν απληρωματικοί: Διολέτης, Τράικος, Έρβιν , Γεωρ-
γιάδης

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής Τάκης Χριστόπου-
λος): Ποραν ίδης, Μουσκάι (64' Σταφάι), Φουρν άρης,
Παϊκόπουλος, Παρασίδης (58' Χριστόπουλος),
Τοπτίδης (58' Δρυμούσης), Μεν δριν ός, Χατζημελετιάδ-
ης, Παπαδάκης, Σαχ όλι (64' Λεβεν τούρης), Μαυρον ά-
σος (58' Μον τεσάν τος)

Αν απληρωματικοί: Φρυγαν άς, Θεοδωρόπουλος,
Χαλόφτης, Χάρμπαλης.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ



ΠΟΛΥΒΟΛΟ Ο ΕΡΜΗΣ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

O Eρμής Αν ω Λιοσίων  ξεκίν ησε με το δεξί τις υποχ ρ-
εώσεις του στο πρωτάθημα της Β' κατηγορίας αφού
συν έτριψε τον  ΠΑΟ Φυλής με 7-0.
Τα τέρματα σημείωσαν  οι Θεοφαν ίδης(2’, 9’, 33’) ,
Κορδέρας(32’, 55’, 84’ πέν αλτι) και ο Ιακωβίδης(75’).
Εύκολο έργο είχ ε ο διαιτητής Κώστας  Οικον όμου.
Βοηθοί: Καργάκος-Αν δρέου.

ΕΡΜΗΣ: Ματουσιάκ(64’ Τζελέπης), Κοκαβέσης(46’
Ρόσι), Κίσσας, Μάρκου, Κον τογιάν ν ης, Λακουμέν τας,
Παπάζογλου, Σαρσαρίδης, Κορδέρας, Σον ίδης(58’ Πλα-
τσίδας), Θεοφαν ίδης(46’ Αν αστασόπουλος).

ΠΑΟΦ: Κυριακός, Βασιλείου Τσοχ αν τάρης(69’ Σάλεμ),
Τόρης(17’ Θεοδώρου), Δημόπουλος, Αλεπούς, Λύτρας,
Βασιλείου, Τσολακίδης, Ντάν ος(58’ Τσεβάς), Μαύρος.

ΤΣΙΜΠΗΣΕ ΒΑΘΜΌ Ο ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

H Aργώ Μεγάρων  παραχ ώρησε ισοπαλία 1-1 στην  πρε-
μιέρα του πρωταθλήματος της Β΄κατηγορίας στο γήπεδο
του Βύζα απέν αν τι στον  Κριό Ασπροπύργου.
Προηγήθηκε ο Κριός στο 57' με τον  Σφακιαν άκη  και
ισοφάρισε η  Αργώ με πέν αλτι του  Κούρσου (75’ αν α-
τροπή Βαρελά)

Διαιτήτευσε ο Μπούρδος.Βοηθοί: Τόσιος, Δεμερτζής.

ΑΡΓΩ: Κουφής, Ηλίας, Καλαϊτζής, Στρατούρης,
Λέζης(75’ Μπούρης), Βοϊδήλας, Κασιμάτης(46’ Κούρ-
σος), Χαμπιλάι, Βαρελάς, Καλιπέτσης(80’ Μπέλσης),
Τάσσης.

ΚΡΙΟΣ: Σωπιάδης, Χατζηδάκης, Αδελφόπουλος, Χαϊ-
ν τούτης, Σφακιαν άκης Αν ., Λακάι, Βαλμάς, Στυλιαν ού,
Παπαδόπουλος(54’ Λειβαδάς), Τόλας, Σφακιαν άκης
Αγγ.(74’ λ.τρ. Μιχ αηλίδης).
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Ο Απόλλωνας Ποντίων
Ασπροπύργου συνέτριψε
στην Γκορυτσά τον

Θρασύβουλο Φυλής με το
αστρονομικό σκορ 12-
0(πρώτο ημίχρονο 7-0).

Τα τέρματα της ομάδος του
Ανδρέα Παχατουρίδη
σημείωσαν οι : Μπινιακός(
3’, 13’, 15’, 29’). Σιδηρόπου-
λος(33’, 43’ ), Κου-
σίδης(42’), Αθανασιάδης(48’,
80’ 85’,), Μεϊμαρίδης(51’)
και Στογιάννης(84’).

Διαιτήτευσε ο Φώτης Ντάου

λας.Βοηθοί : Πολύζος-
Παπαδόπουλος.
ΑΠΟΛΛΩΝ: Στεφανίδης,
Μυρσινιάς, Παπαδόπουλος,
Μπαρντόκ, Πετσίτης, Νάκας,
Κουσίδης(46’ Πουρου-
ζίδης), Σιδηρόπουλος(46’
Στογιάννης), Μπινιάκος(46’
Μεϊμαρίδης), Κωσταράς(46’
Αθανασιάδης), Χιονίδης(56’ 

Παροτσίδης).

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Μπαρ-
κανίκος, Καρακασίδης(49’
Κουτσούμπας), Κορκοβίλης,
Κοσλίδης(40’ Μαθιόπου-
λος), Πετράκης, Αγγέλου,
Κουτσόπουλος, Κατσίλας(49’
Νικολάου), Καμπόλης, Αργ-
κίρα, Κολέτσι(54’ Κόκκορης).

OΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ

Ο Ικαρος Νεοκτίστων  αφού βρέθηκε ν α χ άν ει στην  συν έχ εια έκαν ε ολική αν ατροπή
και ξεκίν ησε με το δεξί τη ν έα περίοδο στο πρωτάθλημα της ΒΈΠΣΔΑ.
Ο Ατρόμητος προηγήθηκε στο σκόρ με τον  Πέρρο στο  25’.  Οι γηπεδούχ οι έφεραν
στην  συν έχ εια το μάτς στα ίσια με τον  Σιδηρόπουλο(36’) 1-1. Ο Ικαρος πήρε
προβάδισμα 2-1  με τον   Ντεγκράν (66’) για ν α πετύχ ει το 3-1  ο Παπαδόπουλος 91’.
Από το 69’ ο Ατρόμητος αγων ιζόταν  με παίκτη λιγότερο λόγω τραυματισμού του
Τσουμάν η. Ομως είχ αν  γίν ει οι αλλαγές.

Διαιτήτευσε ο Κων σταν τιν ίδης. Βοηθοί: Κορέστη-Αρβαν ιτάκης. 

ΙΚΑΡΟΣ: Ματαράκας, Κυριλίουκ(77’ Μυλων άς), Χατζαν των άκης, Μπάρλος, Πιπέρης
Γ., Σίν ος, Αν δρεάδης(77’ Βράν τζας), Ντεγκράν , Σιδηρόπουλος(46’
Αθαν ασόπουλος), Κεσόβ(77’ Ρούσσος), Μάμμας(65’ Παπαδόπουλος).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χαριτουν ιάν , Μίχ ας, Δρόλιας(34’ λ.τρ. Τσιφρίκας), Καραγκούν ης,
Συρταριάς, Φίλης, Πέρρος, Πέππας(55’ Παπαμακάριος), Τσιμούρτος(67’ Σούτας),
Τσουμάν ης, Μυλων άς(67’ Πεν ταβίν ης).

AΣΤΡΑΨΕ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΗΞΕ Ο
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΠΣΔΑ: ΕΒΡΕΞΕ ΓΚΟΛ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
ΤΗΣ Α' ΚΑΙ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Βροχ ή έπεφταν  τα γκόλ στην  πρεμιέρα του πρωταθ-
λήματος στην  Δυτική Αττική στην  Α΄και Β΄κατηγορία.
Συν ολικά σημειώθηκαν  74 τέρματα που αποτελεί
ρεκόρ. Στην  Α' σημειώθηκαν  30 τέρματα και στην
Β΄34. Τα περισσότερα στην  Γκορυτσα δώδεκα.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(1η αγων ιστική)

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 0-0
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ 12-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 0-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΣ 0-2
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 1-6
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ - ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 1-4

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(1η αγων ιστική)

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 5-1
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο 9-0
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 3-0
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 7-0
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ 3-0
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3-1
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-1

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER
ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΛΑΡΚ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ)
ΜΕ ΑΔΕΙΑ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6981775804
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ

irokalli8@gmail.com
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ΓΑΜΟΣ
Ο Ιωάννου Στέφανος του Εμμανουήλ και της Βασιλικής το γένος Υφαντή γεννηθείς 

στη Θεσσαλονίκη κάτοικος Ασπροπύργου και η Γαυρίδου Σοφία του Ιωάννη και της Μαρίας 
το γένος Τελίδη γεννηθείσα στη Δημοκρατία του Καζακστάν κάτοικος Ασπροπύργου πρόκειται

να παντρευτούν στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης στον Ασπρόπυργο.

Συνάντηση με την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
Φωτεινή Αραμπατζή είχε ο Αθανάσιος Μπούρας  

Σχετικά με τα προβλήματα των αυγοπαραγωγών της περιοχής των Μεγάρων. 

Συνάντηση με την Υφυπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κα Φωτεινή
Αραμπατζή, είχε ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ.
Αθανάσιος Μπούρας, σχετικά με τα προβ-
λήματα των αυγοπαραγωγών της περ-
ιοχής των Μεγάρων. 

Στη συνάντηση, στην οποία παρευρέθη-
καν αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο
Πρόεδρος του Πτηνοτροφικού Συνεταιρι-
σμού Μεγάρων, κος Παναγιώτης Σακελλα-
ρίου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ζωικής
Παραγωγής Μεγάρων, κος Βασίλειος
Μπουραζέρης, καθώς και ο πρώην Πρόε-
δρος του Συλλόγου Ζωικής Παραγωγής
Μεγάρων, κος Χρήστος Σακελλαρίου,
εκτέθηκαν και συζητήθηκαν αναλυτικά όλα
τα προβλήματα που απασχολούν τους
αυγοπαραγωγούς της περιοχής των
Μεγάρων. 

Η Υφυπουργός, κα Φωτεινή Αραμπατζή, 
υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει με επιμέ-

λεια όλα τα θέματα που της τέθηκαν και θα
προσπαθήσει να δώσει τις βέλτιστες
δυνατές λύσεις. 

Ο κ. Μπούρας θα εξακολουθεί να είναι
αρωγός σε κάθε πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν οι αυγοπαραγωγοί και γενικότε-
ρα οι κτηνοτρόφοι της περιοχής των
Μεγάρων. 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Περ-
ιουσίας και

Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 28/09/2020
Αρ. πρωτ.: 26300 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Α Π Ο Κ Α Τ Ε Σ Τ Η Μ Ε Ν Ω Ν
ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
ΧΔΑ – ΧΥΤΑ  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΦΥΛΗΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
ΤΜΗΜΑ 2:  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Ο Δήμαρχος Φυλής
Επαναπροκηρύσσει Διεθνή
Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνι-

σμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μικής άποψης προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, για  την  προμήθεια  με
τίτλο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ
Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η
Α Π Ο Κ Α Τ Ε Σ Τ Η Μ Ε Ν Ω Ν
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΧΔΑ – ΧΥΤΑ  ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» - ΤΜΗΜΑ
2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία για
το ΤΜΗΜΑ 2: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» ανέρχεται στο
ποσό των 13.094.400,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(Καθαρή αξία: 10.560.000,00 €
και ΦΠΑ 24% ποσού
2.534.400,00 € ).
Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. :
20.7321.00001 σχετική πίστωση
του προϋπολογισμού του οικο-
νομικού έτους 2020 του Φορέα.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδο-
τείται από Πιστώσεις του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου
ΣΑΕΠ 2019ΕΠ08500015), με

βάση την Απόφαση με αρ. πρωτ.
58262/31.05.2019 (ΑΔΑ:
61Λ4465ΧΙ8-ΖΓΟ).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
προμήθεια, εγκατάσταση και
συντήρηση εξοπλισμού, ο οποίος
θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπ-
λαση και την περαιτέρω αξιο-
ποίηση των εγκαταστάσεων διάθ-
εσης απορριμμάτων Λιοσίων και
Φυλής και την δημιουργία ενερ-
γειακού πάρκου.
Η παρούσα σύμβαση αφορά στο
ΤΜΗΜΑ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και τα προς προ-
μήθεια είδη αφορούν :
• Προμήθεια και εγκα-
τάσταση Ενεργειακών Μονάδων
ΑΠΕ
Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο των ειδών του τμήματος
2.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε:
Τμήμα 2: 
- Δύο (2) έτη από την υπογραφή
της σύμβασης για την προμήθεια
και εγκατάσταση των υλικών.
- Δύο (2) έτη για την συντήρηση.
Η περίοδος συντήρησης για το
Τμήμα 2 ξεκινά μετά το πέρας της
προμήθειας και εγκατάστασης

όλων των προμηθευόμενων
ειδών.
Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί με
χρήση  της  πλατφόρμας  του
Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προ-
σβάσιμη µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος, με έν αρξη υπο-
βολής προσφ ορών  την
28/09/2020, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 16:00.
Καταληκτική ημερομην ία υποβο-
λής προσφ ορών  ορίζεται η 29-
10-2020 και ώρα 16:00 μ.μ. 
Προκήρυξη  της παρούσας σύμβα-
σης απεστάλη με ηλεκτρονικά
μέσα για δημοσίευση στις
24/09/2020 στην Υπηρεσία Εκδό-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρ-
ικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας διακήρυξης) θα δημοσιευ-
τεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ,
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΑ ΝΕΑ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρ-
ούσας Διακήρυξης) όπως προβλέ-
πεται στην περίπτωση 16 της

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυ-
νση: https://www.fyli.gr/ .
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promi theus .gov .gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική δια-
δικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:
ΤΜΗΜΑ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ
99597
Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού
διέπεται  από  τις  σχετικές  δια-
τάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημό-
σιες συμβάσεις  έργων,  προμηθ-
ειών  και  υπηρεσιών-  προσαρ-
μογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  δια-
γωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά
ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων, που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφο-
ρών  είναι  για διάστημα δέκα (10)
μηνών από την επόμενη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού.
Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου
να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνι-
σμό  πρέπει  να  καταθέσουν με
την προσφορά τους εγγύηση
συμμετοχής ποσοστού (2%) επί
του προϋπολογισμού μελέτης
του τμήματος για το οποίο υπο-
βάλλουν προσφορά, προ Φ.Π.Α.
και συγκεκριμένα:
Για το  ΤΜΗΜΑ 2 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» στο ποσό των
διακοσίων έντεκα χιλιάδων δια-
κοσίων ευρώ (211.200,00 €).
Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστοποίηση
της διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμε-
νοι  μπορούν  να  απευθύνονται
όπως  αναφέρεται  παραπάνω
στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ  μέχρι δέκα (10) ημερο-
λογιακές ημέρες  πριν  από  την
καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟ
""ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΩΩ""

ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑ  ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ
ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ

ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗ..............

ΤΤοο  ΚΚοοιιννωωννιικκόό  ΈΈρργγοο  ""ΠΠρροοσσφφέέρρωω""
ααρρχχέέςς  ττοουυ  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  ααννοοίίγγεειι  ττοονν
χχώώρροο  ττοουυ,,  μμεε  χχεειιμμωωννιιάάττιικκαα  εείίδδηη
ρροουυχχιισσμμόό,,  υυπποοδδήήμμαατταα  κκ..ττ..λλ..,,  γγιιαα  ττιιςς
ααννάάγγκκεεςς  ττωωνν  οοιικκοογγεεννεειιώώνν  πποουυ
σσττηηρρίίζζοουυμμεε  κκααιι  όόχχιι  μμόόννοο..
ΣΣτταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  ααννααγγκκώώνν  μμααςς
όόπποοιιοοςς  μμπποορρεείί  νναα  μμααςς  δδιιααθθέέσσεειι,,
μμάάσσκκεεςς  μμιιααςς  χχρρήήσσηηςς  κκααιι  ααννττιισσηηππττιι--
κκάά,,  γγιιαα  ττοονν  χχώώρροο  όόπποουυ  σσττεεγγάάζζεεττααιι  οο
σσύύλλλλοογγοοςς  μμααςς,,  θθαα  ήήτταανν  εευυχχήή  έέρργγοο
γγιιαα  εεμμάάςς..
ΓΓιιαα  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  σστταα  ττηηλλέέφφωωνναα
66993377119911996688  --  66997711772244335577  ΠΠααρραασσ--
κκεευυάάςς  ΓΓααρρυυφφάάλλλλοουυ..
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή

κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.

6981035626
Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπ-
ηρεσία σε ex-van
πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

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 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΚΥΡΙΑ  ζητά εργασία  για
οικιακή βοηθός και

φύλαξη ηλικιωμένων
στην περιοχή της Δυτικής

Αττικής και Δυτικής
Αθήνας. Τηλ. 6944802271

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα
90τ.μ. στην Ελευσίνα, πλησίον
ΔΕΗ. Πλήρως αυτόνομο, χωρίς

κοινόχρηστα. 
Τιμή ενοικίασης 400€ 

Τηλ: 6937958083
Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00 

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο 

Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο . Ανταλλαγή με

διαμέρισμα τηλέφωνο 
6974 311 396. 

Τιμή συζητήσιμη

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ

ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΧΧΕΕΣΣ..    ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & 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
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.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 Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
Δ/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 ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-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
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

 Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ -
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Απαραίτητο: Γνώση Ιταλι-
κής κουζίνας
Επιθυμητό: Γνώση χρήσης
ξυλόφουρνου.

 ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα

Άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη

Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή
ΙΕΚ Μηχαν. Αυτ/των
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ –
Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-

ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ

 Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  και
γνώση χειρισμού κλάρκ

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
όχι Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ. 

 ΟΔΗΓΟΙ Ε’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

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