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Μεγάλη ανατροπή µε τις 120 δόσεις

για χρέη προς Εφορία και Ταµεία 
Πώς θα βγαίνουν οι δόσεις ανάλογα µε το εισόδηµα 

και το ύψος της οφειλής
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και συντήρηση του 
ηλεκτροφωτισµού
είναι µόνο η αρχή
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∆. Χαϊδαρίου: ““ΟΟύύττεε  έένναα  ΕΕυυρρώώ
ααππόό  τταα  δδιιααθθέέσσιιµµάά  µµααςς  σσεε  ΤΤττΕΕ

κκααιι  ∆∆ααννεειισσττέέςς””
Τα χρήµατα αυτά προέρχονται από το λαό

του Χαϊδαρίου και σε αυτόν πρέπει να επιστρέφουν µε
κάθε τρόπο, υπογραµµίζει η δηµοτική αρχή
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Ασπρόπυργος
Λιόσης Αναστάσιος Κ. Ειρήνης 2 & Αγίου

∆ηµητρίου,  2105580218

Ελευσίνα
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν  ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ 
Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. 

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Aχαρνές

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ Φιλαδελφείας 64,

2102467050

Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311

Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου, 
Χαϊδάρι - ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις   

Η θερµοκρασία από 12 έως 20
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17, 21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός,

Αστρινή, Ζηνόβιος, Ζηνοβής,Κλεόπας, Πάκης,
Κλεόπιος, Κλεοπάκης, Κλεοπία

Κρόνος, Κρονίων, Κρονίωνας, Κρονίος

Π
ριν  από λίγες µέρες άρχ ισε η λειτουργία του µε
την  πρώτη εκπαιδευτικά σειρά. Λίγες µέρες
αργότερα και συγκεκριµέν α τη ∆ευτέρα 30

Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00 το Κέν τρο Εκµάθησης
Ηλεκτρον ικών  Υπολογιστών  του ∆ήµου Φυλής συµµε-
τέχ ει σε έν α καιν οτόµο πρόγραµµα που φέρει τη σφρ-
αγίδα του αν θρώπου που έχ ει συν δέσει το όν οµά του
µε το ασφαλές διαδίκτυο, δηλαδή του Αν τιστρατήγου εν
αποστρατεία Μαν ώλη Σφακιαν άκη. 

Μαζί µε µαθητές από άλλους τέσσερις ∆ήµους (Άν δρ-
ου-Πλαταν ιά- Καστοριάς) οι εκπαιδευόµεν οι του ∆ήµου
Φυλής θα παρακολουθήσουν , µέσω τηλεµατικής, µάθ-
ηµα εξ αποστάσεως από την  εκκλησία των  Αν ωγείων
Ρεθύµν ου Κρήτης. Σε αυτή τη φάση θα µεταδοθεί µάθ-
ηµα προγραµµατισµού ηλεκτρον ικών  υπολογιστών  κι
εν  συν εχ εία ροµποτικής. 

Παρών  στα Αν ώγεια του Ρεθύµν ου, σε έν δειξη υπο-
στήριξης στην  προσπάθεια, θα είν αι ο ∆ήµαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς, εν ώ στο Κέν τρο Εκµάθησης
Υπολογιστών  του ∆ήµου Φυλής στα Άν ω Λιόσια θα
βρίσκεται ο Αν απλ. ∆ήµαρχ ος Νίκος Χατζητρακόσιας,
καθώς και η ∆ιευθύν τρια του Α’ Γυµν ασίου Άν ω
Λιοσίων  Αιµιλία Αλεβίζου, η οποία συν υπογράφει την
σχ ετική αν ακοίν ωση του Νίκου Χατζητρακόσια.

«Ο ∆ήµος Φυλής δηµιούργησε το Κέν τρο Εκµάθησης
Ηλεκτρον ικών  Υπολογιστών  για ν α βρίσκον ται οι
δηµότες στην  αιχ µή της ψηφιακής τεχ ν ολογίας και γι’
αυτό συν εργάζεται µε έν αν  άν θρωπο µε µεγάλη εµπει-
ρία και γν ώση όπως ο Αν τιστράτηγος Σφακιαν άκης.
Ευελπιστούµε ότι αυτή η συν εργασία θα συν εχ ιστεί»,
δήλωσε σχ ετικά ο Νίκος Χατζητρακόσιας.

Σε εργοτάξιο έχει µετατραπεί η Βιοµηχανική Περ-
ιοχή της Μάνδρας κατόπιν εντολής της
∆ηµάρχου, Γιάννας Κριεκούκη. Η πλειοψηφία

των εργαζοµένων όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου
εργάζονται εντατικά προκειµένου να αποκαταστήσουν
την εικόνα της συγκεκριµένης περιοχής. Κλαδέµατα
επικίνδυνων δέντρων, αποψιλώσεις σε δρόµους και
παράδροµους, καθαριότητα και αποµάκρυνση µπαζών,
αλλαγή και επανατοποθέτηση ρολογιών ύδρευσης που
εµπόδιζαν την κυκλοφορία, τοποθέτηση πινακίδων
σήµανσης, συντήρηση του ηλεκτροφωτισµού είναι µόνο
η αρχή από έναν προσεκτικά σχεδιασµένο προγραµµα-
τισµό δράσεων που έχει κάνει ο ∆ήµος και θα συνεχιστεί
µε τους ίδιους ρυθµούς.

Ειδικότερα η κ. Γιάννα Κριεκούκη σε συνεργασία µε
τον Αντιδήµαρχο κ. Περικλή Ρόκα έχουν καταγράψει τις
ανάγκες και έχουν δροµολογήσει εργασίες οι οποίες θα
αποκαταστήσουν και θα επιδιορθώσεις διαφόρων ειδών
ζηµιές.

Στόχος είναι το πρόγραµµα αυτό του καθαρισµού και
των επεµβάσεων να αλλάξει την εικόνα αλλά και την λει-
τουργικότητα µιας τόσο δραστήριας περιοχής, όπως
είναι η Βιοµηχανική Ζώνη, και να διευκολύνει την καθ-
ηµερινότητα και την εργασία τόσο των Επιχειρηµατιών
όσο και των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις.  

Η Βιοµηχανική ζώνη της Μάνδρας αλλάζει όψη 
Επανατοποθέτηση ρολογιών ύδρευσης που εµπόδιζαν την κυκλοφορία, τοποθέτηση

πινακίδων σήµανσης και συντήρηση του ηλεκτροφωτισµού είναι µόνο η αρχή

Συµµετοχή του ∆ήµου Φυλής σε πρόγραµµα για το 
ασφαλές διαδίκτυο  του Αντιστρατήγου Σφακιανάκη
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Ξεκάθαρο “όχ ι” της ∆ηµοτικής Αρχ ής Χαϊδαρίου,
στο Υπουργείο Οικον οµικών  και τη µεταφορά
των  ταµειακών  διαθεσίµων  του ∆ήµου στην  Τρά-

πεζα της Ελλάδος.
Ειδικότερα, στη σχ ετική µε το θέµα συν εδρίαση του

∆ηµοτικού Συµβουλίου, αποφασίστηκε κατά πλειοψ-
ηφία ότι:«Fδεν  θα επιτρέψει για καν έν α λόγο ν α µετα-
φερθεί ούτε έν α ευρώ από τα ταµειακά διαθέσιµα του
∆ήµου στην  Τράπεζα της Ελλάδος και στους δαν ειστές.

Η αν ακοίν ωση του ∆ήµου Χαϊδαρίου

"Με έγγραφο που απέστειλε το Γεν ικό Λογιστήριο του
Κράτους, η κυβέρν ηση απαιτεί τη µεταφορά των  ταµει-
ακών  διαθέσιµων -αποθεµατικών  των  δηµόσιων  οργαν ι-
σµών , αν άµεσα τους και των  ∆ήµων  στην  Τράπεζα της
Ελλάδος. 

Πρόκειται για την  ίδια απαράδεκτη πράξη ν οµοθετι-
κού περιεχ οµέν ου που κατέθεσε η κυβέρν ηση και το
2015, που και τότε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαϊδαρίου,
είχ ε πάρει απόφαση ν α µην  παραδώσει τα ταµειακά
διαθέσιµα του ∆ήµου.

Το επιχ είρηµα που επιδιώκει ν α παρουσιάσει η
κυβέρν ηση σχ ετικά µε τους όρους του δαν εισµού είν αι
προσχ ηµατικό και υποκριτικό. Είν αι η ίδια κυβέρν ηση
που στήριξε µε ν ύχ ια και µε δόν τια µε εκατοµµύρια
από τις τσέπες του ελλην ικού λαού το τραπεζικό
σύστηµα. 

Είν αι η ίδια κυβέρν ηση που έφτασε την  χ ρηµατοδότ-
ηση των  ΟΤΑ στα χ αµηλότερα επίπεδα που υπήρξε
ποτέ πριν  και µετά την  κρίση.

Μάλιστα το θέµα επαν έρχ εται εν  µέσω απειλών  και
εκβιασµού της κυβέρν ησης για εν δεχ όµεν ες κυρώσεις
στους δηµάρχ ους, διακοπή χ ρηµατοδότησης κ.ά. Πρό-
κειται για καθαρά προκλητική εν έργεια.

Τα χ ρήµατα αυτά προέρχ ον ται από το λαό του Χαϊδα-
ρίου και σε αυτόν  πρέπει ν α επιστρέφουν  µε κάθε
τρόπο. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πόλης µας δεν  θα
επιτρέψει για καν έν α λόγο ν α µεταφερθεί ούτε έν α ευρώ
από τα ταµειακά διαθέσιµα του ∆ήµου στην  Τράπεζα
της Ελλάδος και στους δαν ειστές. 

Σε συν εδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε
κατά πλειοψηφία ότι: «Fδεν  θα επιτρέψει για καν έν α
λόγο ν α µεταφερθεί ούτε έν α ευρώ από τα ταµειακά
διαθέσιµα του ∆ήµου στην  Τράπεζα της Ελλάδος και
στους δαν ειστές.

Τα ταµειακά διαθέσιµα των  ∆ήµων  αφορούν  χ ρήµατα
που πρέπει ν α κατευθυν θούν  σε απολύτως απαρ-
αίτητες δράσεις για την  αν ακούφιση της ελλην ικής λαϊ-
κής οικογέν ειας, για έργα που αν ταποκρίν ον ται στις
προτεραιότητες και τις αν άγκες της. 

Με την  πράξη ν οµοθετικού περιεχ οµέν ου της
κυβέρν ησης επιδιώκεται ν α στηθεί άλλος έν ας ελεγ-
κτικός µηχ αν ισµός που θα εγκρίν ει ή µη την  εκταµίευ-
ση των  ποσών  αυτών  αν άλογα µε τους στόχ ους των
µν ηµον ίων  και την  πορεία των  αξιολογήσεων .

Τα χ ρήµατα αυτά προέρχ ον ται από το λαό του Χαϊδα-
ρίου και σε αυτόν  πρέπει ν α επιστρέφουν  µε κάθε
τρόπο.»"

∆. Χαϊδαρίου: ““ΟΟύύττεε  έένναα  ΕΕυυρρώώ  ααππόό  τταα
δδιιααθθέέσσιιµµάά  µµααςς  σσεε  ΤΤττΕΕ  κκααιι  ∆∆ααννεειισσττέέςς””
Τα χρήµατα αυτά προέρχονται από το λαό του Χαϊδαρίου και σε αυτόν πρέπει 

να επιστρέφουν µε κάθε τρόπο, υπογραµµίζει η δηµοτική αρχή

ΕΕίίδδηησσηη  ««ββόόµµββαα»»  
Μεγάλη ανατροπή µε τις

120 δόσεις για χρέη προς
Εφορία και Ταµεία 

Πώς θα βγαίνουν οι δόσεις ανάλογα 
µε το εισόδηµα και το ύψος της οφειλής

Ανατροπή προκύπτει από το σχέδιο για τις
120 δόσεις, για τη ρύθµιση χρεών άνω των
50 δισ. ευρώ, προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία

και την Εφορία από ένα και πλέον εκατοµµύριο
ελεύθερους επαγγελµατίες και αγρότες.

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τον τρόπο ρύθµισης
των οφειλών τους συνδέει τις µηνιαίες δόσεις µε το
εισόδηµα και την περιουσία (καταθέσεις και
ακίνητα) και µόνο οι µη έχοντες, βάσει του τι
δηλώνουν στην Εφορία, θα έχουν το «προνόµιο»
να ενταχθούν σε ρύθµιση 120 δόσεων.

Για παράδειγµα, όπως αναφέρει η εφηµερίδα
«Ελεύθερος Τύπος», όποιος δηλώνει 3.000 ευρώ
και χρωστά 50.000 ευρώ θα έχει ρύθµιση 120
δόσεων, ωστόσο, όποιος δηλώνει 50.000 και χρω-
στά 50.000 ευρώ θα έχει 46 δόσεις και αν χρωστά
3.500 ευρώ θα έχει 3 δόσεις.

Το σενάριο που εξετάζεται είναι οι δόσεις να καθ-
ορίζονται σε ποσό ίσο µε το 25% του ετήσιου εισο-
δήµατος (σ.σ.: υπάρχει ενδεχόµενο να ανέβει στο
30%), σύµφωνα µε το σχέδιο που συζητούν τα
υπουργεία Οικονοµικών και Εργασίας µε την τρόι-
κα.

Το υπουργείο Εργασίας είχε δώσει ένα σχέδιο
ρύθµισης µε δόσεις στο 15% του ετήσιου εισοδή-
µατος, αλλά δεν έγινε αποδεκτό από την τρόικα.

Οι οφειλές ως 3.000 ευρώ έχουν ως 36 δόσεις
ανάλογα µε το εισόδηµα και χωρίς κούρεµα προ-
σαυξήσεων.

Οι οφειλές από 3.000 ευρώ ως και 50.000 ευρώ,
που ρυθµίζονται µέσω του εξωδικαστικού µηχανι-
σµού, θα έχουν κούρεµα προσαυξήσεων ως 85%,
αλλά στις δόσεις ρύθµισης µπαίνει επιτόκιο 5%.

Τα ίδια κριτήρια θα ισχύσουν και για όσους θα
ρυθµίσουν οφειλές εκτός του εξωδικαστικού µηχα-
νισµού.

Από το εισόδηµα θα αφαιρούνται τα έξοδα του
επαγγελµατία ή εργοδότη και προτού καθοριστούν
οι δόσεις, θα λαµβάνεται υπόψη ένα ποσό για
πάγιες δαπάνες διαβίωσης. Εδώ µπαίνουν και τα
περιουσιακά κριτήρια, όπως ακίνητα και καταθέ-
σεις, ώστε όσοι δηλώνουν ελάχιστα (π.χ. 2.000 ή
3.000 ευρώ) και παράλληλα φορολογούνται µε τεκ-
µήρια διαβίωσης που «βγάζουν» εισόδηµα 30.000
ή 40.000 ευρώ, να αναγκαστούν να πληρώνουν την
οφειλή τους µε δέσµευση της περιουσίας τους!

ΖΖΕΕΦΦΥΥΡΡΙΙ  ::  ΕΕξξααρρθθρρώώθθηηκκεε  
σσππεείίρραα  πποουυ  δδιιαακκιιννοούύσσεε  
ννοοθθεευυµµέέννηη  ηηρρωωίίννηη

Εξαρθρώθηκε, από τη ∆ίωξη Ναρκωτικών της
Ασφάλειας Αττικής, εγκληµατική οργάνωση που
δραστηριοποιείτο στην νόθευση και επανατυπο-

ποίηση ποσοτήτων ηρωίνης στη ∆υτική Αττική, προς
περαιτέρω διακίνηση στην εγχώρια αγορά.

Συνελήφθησαν στο Ζεφύρι, στο πλαίσιο συντονισµέν-
ης αστυνοµικής επιχείρησης στο καταυλισµό των Ροµά,
µε τη συνδροµή αστυνοµικών της ΕΚΑΜ και της ∆ιεύθυ-
νσης Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Αττικής, δύο Ροµά,
ηλικίας 21 και 25 ετών, µέλη της οργάνωσης. Επιπλέον,
συγκατηγορούµενοί τους είναι δύο ακόµα Ροµά, ηλικίας
26 και 28 ετών.

Στο πλαίσιο δράσεων για την αποδόµηση εγκληµα-
τικών δικτύων διακίνησης ναρκωτικών και ύστερα από
κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, διασταύρωση
στοιχείων, ταυτοποιήσεις ατόµων και δηµιουργίας “προ-
φίλ” των εµπλεκοµένων, πιστοποιήθηκε η παράνοµη

δράση του κυκλώµατος στην νόθευση και διακίνηση
ποσοτήτων ηρωίνης και εντοπίστηκαν οι χώροι αποθή-
κευσης-απόκρυψης των ναρκωτικών.

Από την έρευνα σε οικίες και χώρους βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν ποσότητα ηρωίνης βάρους 9 κιλών και
890 γραµµαρίων, νοθευτική ουσία βάρους δύο κιλών,
µία ζυγαριά, διάφορα εξαρτήµατα νόθευσης (µίξερ,
πλάκα, καλούπι κλπ), δύο κινητά τηλέφωνα και 75
κυνηγετικά φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών ο οποίος τους παρέπεµψε σε
Ανακριτή.
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Ενώπιον του Εφέτη Ανακριτή
αρµόδιου για υποθέσεις τροµο-
κρατίας οδηγήθηκε την Κυριακή

(29/10/2017) ο 29χρονος, ο οποίος
συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου
(28/10) για κατηγορίες που αφορούν
στην αποστολή δεµάτων µε εκρηκτικούς
µηχανισµούς στον πρώην πρωθυπο-
υργό Λουκά Παπαδήµο και σε αξιωµα-
τούχους στο εξωτερικό.

Ο κατηγορούµενος οδηγήθηκε κάτω
από ισχυρή αστυνοµική δύναµη στο
Εφετείο όπου εκτελέστηκε το ένταλµα
σύλληψης που εξέδωσε σε βάρος του ο
ανακριτής. Λίγη ώρα αργότερα, ο
29χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσµία
για να απολογηθεί την Τρίτη (31/10)
ενώπιον του Εφέτη Ανακριτή αρµόδιου
για υποθέσεις τροµοκρατίας. Σε λίγο θα
βρεθεί στην Ευελπίδων ενώπιον του
Εισαγγελέα Πρωτοδικών προκειµένου
να απαγγελθούν σε βάρος του κατηγο-
ρίες για τον οπλισµό και τις πλαστές
ταυτότητες που βρέθηκαν στην κατοχή
του όταν συνελήφθη.

Σύµφωνα µε πληροφορίες ο 29χρο-
νος έχει ζητήσει µετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας να µεταφερθεί σε νοσο-
κοµείο καθώς, όπως αναφέρει µέσω του
δικηγόρου του, τραυµατίστηκε στο πόδι
κατά τη διάρκεια της σύλληψης του.

Βασικός «παίκτης» στο χώρο της
τροµοκρατίας

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, χαρακτηρίζουν
τον 29χρονο, «βασικό παίκτη» στο
χώρο της τροµοκρατίας, καθώς, εκτός 

από τη Συνωµοσία Πυρήνων της
Φωτιάς, που έχει αναλάβει την ευθύνη
για την αποστολή των δεµάτων στον
Βόλφγκανγκ Σόιµπλε στο Βερολίνο και
το ∆ΝΤ στο Παρίσι τον Μάρτιο, φέρεται
να έχει σχέση κυρίως και µε την Πόλα
Ρούπα και τον Επαναστατικό Αγώνα.

Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει το Αθη-
ναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων, το οποίο επικαλείται έγκυρες
πηγές, τα στοιχεία της πλαστής ταυτότ-
ητας, την οποία χρησιµοποίησε ο
29χρονος για να νοικιάσει το διαµέρισµα
στην οδό Αλκαµένους στην πλατεία Αττι-
κής, έξω από το οποίο συνελήφθη το
Σάββατο, είχαν βρεθεί στο κρησφύγετο 

της Πόλας Ρούπα στην Ηλιούπολη,
ενώ υπάρχουν και άλλα στοιχεία που
τον εµπλέκουν µε τα συγκεκριµένα πρό-
σωπα.Ο 29χρονος ήταν γνωστός ως
αντιεξουσιαστής, καθώς είχε συλληφθεί
το 2011 για συµµετοχή σε επεισόδια µε
τα ΜΑΤ γύρω από το Πολυτεχνείο και
καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση µε
αναστολή, ενώ το 2012 συµµετείχε σε
κατάληψη ραδιοφωνικού σταθµού, προ-
κειµένου οι καταληψίες να διαβάσουν
κείµενο συµπαράστασης στους κρα-
τούµενους για τον Επαναστατικό
Αγώνα, ενώ είχε συµµετάσχει και σε
άλλες ενέργειες συµπαράστασης σε
κρατούµενους για τροµοκρατική δράση.

Το 2015 όµως, ο 29χρονος χάθηκε
από κάθε εκδήλωση και δεν είχε καµία
δηµόσια παρουσία, κάτι που προβληµά-
τισε τους αξιωµατικούς της ΕΛΑΣ.

Τον παρακολουθούσε η ΕΛΑΣ εδώ
και µήνες

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό – Μακε-
δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αρµόδιος
αξιωµατικός, οι αστυνοµικοί της Αντιτρο-
µοκρατικής παρακολουθούσαν αθόρυ-
βα τον 29χρονο εδώ και αρκετούς
µήνες, καθώς είχαν στοιχεία που τον
ενέπλεκαν µε τροµοκρατική δράση και
αποφασίστηκε να προχωρήσουν στη
σύλληψη του, προχτες καθώς κατάλα-
βαν ότι επρόκειτο να µεταφέρει οπλι-
σµό.

Γι' αυτό και συνελήφθη έχοντας στην
κατοχή του ολόκληρο οπλοστάσιο, κάτι
που θεωρείται εξαιρετικά σηµαντικό
στοιχείο της έρευνας που είναι διαρκής
από την Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία.

Το ζητούµενο είναι για την ΕΛΑΣ, ποια
άλλα άτοµα σχετίζονται µε τις δραστηρι-
ότητες του 29χρονου. Από την µέχρι
στιγµής έρευνα στο κρησφύγετο της
πλατείας Αττικής έχουν βρεθεί πολλά
ρούχα για διαφορετικά άτοµα, κάτι που
δείχνει ότι έµεναν και άλλοι εκεί.

Ωστόσο, όπως λένε οι αστυνοµικοί, η
έρευνα για δακτυλικά αποτυπώµατα και
γενετικό υλικό, θα διαρκέσει µέρες, ενώ
παράλληλα αναζητούνται και άλλα κρη-
σφύγετα της οργάνωσης.

Προβάδισµα 11,9% επί των
εγκύρων ψηφοδελτίων
συγκεντρώνει η Νέα

∆ηµοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ,
σύµφωνα µε νέα δηµοσκόπηση
της εταιρείας Marc για την εφηµε-
ρίδα Πρώτο Θέµα.

Η Ν∆ εξασφαλίζει το 30,3% των
έγκυρων ψήφων, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ
ακολουθεί στο 18,4%, διαφορά
που οφείλεται εν µέρει στην

σαφώς υψηλότερη συσπείρωση 
που πετυχαίνει η Πειραιώς

(80,7%) έναντι της Κουµουνδούρ-
ου (42,6%).

Τρίτο κόµµα αναδεικνύεται η
∆ηµοκρατική Συµπαράταξη µε
7,1%, ενώ στην τέταρτη θέση
ισοδυναµούν Χρυσή Αυγή και
ΚΚΕ µε 6,7%. 

Τελευταία κοινοβουλευτική
δύναµη είναι η Ένωση Κεν

τρώων, που φαίνεται να µπαίνει
στη Βουλή µε ποσοστό 3%.

Εκτός Βουλής µε 2,1% οι Ανε-
ξάρτητοι Έλληνες του Πάνου Καµ-
µένου, όπως επίσης και το Ποτάµι
που συγκεντρώνει το ίδιο ποσο-
στό.

Αρνητικοί ωστόσο τάσσονται οι
πολίτες στο ενδεχόµενο πρόωρ-
ων εκλογών, µε το 55,7% να τάσ-
σεται υπέρ της ολοκλήρωσης της
τετραετίας από την κυβέρνηση.
Πρόωρες κάλπες θέλει το 32,7%
και το 7,1 δεν έχει άποψη.

Νέα στοιχεία στην υπόθεση τροµοκρατίας µετά τη σύλληψη του 29χρονου
 –Τα πλαστά στοιχεία της ταυτότητας του 29χρονου είχαν εντοπιστεί στο στρατηγείο της Ρούπα. Τι εξετάζουν οι Αρχές

∆∆ηηµµοοσσκκόόππηησσηη::  1111,,99  µµοοννάάδδεεςς  
““µµππρροοσσττάά””  ηη  ΝΝ∆∆
ΠΠρρόόωωρρεεςς  κκάάλλππεεςς  θθέέλλεειι  ττοο  3322,,77%%  ΠΠρρόόωωρρεεςς  κκάάλλππεεςς  θθέέλλεειι  ττοο  3322,,77%%  
κκααιι  ττοο  77,,11  δδεενν  έέχχεειι  άάπποοψψηη..κκααιι  ττοο  77,,11  δδεενν  έέχχεειι  άάπποοψψηη..
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Με παιδικά χαµόγελα, ενθουσιασµένες
φωνούλες, ζωντάνια, ζεστασιά και πολ-
λές ευχές απ’  όλους, πραγµατοποιήθη-

καν και φέτος οι αγιασµοί στους Παιδικούς Σταθ-
µούς Άνω Λιοσίων, διαδοχικά από την Πέµπτη 19
Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 24 Οκτωβρίου.

Υγεία και δύναµη στα παιδιά, στους γονείς και τις
παιδαγωγούς ευχήθηκε για τη νέα παιδαγωγική
χρονιά ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθµών, Πανα-
γιώτης Καµαρινόπουλος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στους παππούδες και τις γιαγιάδες των παιδιών, οι
οποίοι στέκονται αρωγοί στα παιδιά και τα εγγόνια
τους «δίνοντας κι αυτοί τον αγώνα τους» για τη
σωστή ανάπτυξη των παιδιών, στη δύσκολη αυτή
συγκυρία για τη χώρα µας. 

«Είµαστε δίπλα σας για να µεγαλώσουµε, όλοι
µαζί ενωµένοι, το χαµόγελο αυτών των παιδιών»,
τόνισε ο κ. Καµαρινόπουλος, υπογραµµίζοντας ότι
«µε το χαµόγελο των παιδιών µπορούµε να “χτίσο-
υµε” ένα καλύτερο αύριο, πιο όµορφο και πιο δυνα-
µικό, για τη χώρα µας και για όλους µας».

Ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθµών διαβεβαίω-
σε γονείς και παιδαγωγούς ότι η ∆ιοίκηση µεριµνά
καθηµερινά ώστε να εξασφαλίσει στα παιδιά όχι
µόνο µια σωστή προσχολική διαπαιδαγώγηση
µέσα σε ένα φιλόξενο περιβάλλον, αλλά και την

ψυχαγωγία και καλή ψυχική τους υγεία. Ευχήθηκε
επίσης να συνεχιστεί η πολύ καλή συνεργασία
∆ιοίκησης, παιδαγωγών και γονέων ώστε να κυλή-
σει οµαλά και η φετινή χρονιά.

Στο θέµα αναφέρθηκε αναλυτικότερα η ∆ιε-
υθύντρια των Παιδικών Σταθµών Άνω Λιοσίων,
Ιωάννα Σταθοπούλου, η οποία διαβεβαίωσε τους
γονείς ότι «τα παιδιά τους βρίσκονται σε καλά
χέρια», αναφερόµενη στο πολύ καλό παιδαγωγικό
επίπεδο του προσωπικού των Παιδικών Σταθµών,
στις πολύ προσεκτικά επιλεγµένες δραστηριότητες
και στο φρέσκο και υγιεινό φαγητό. Επίσης ενηµέρ-
ωσε τους γονείς ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνι-

σµός για την πρόσληψη παιδοψυχολόγου και
λογοθεραπευτή «µε σκοπό να στηρίξουµε τα
παιδιά και τις οικογένειές τους µέσα και έξω
από τους Παιδικούς Σταθµούς». 

«Ανοιχτή γραµµή επικοινωνίας» µε τις 
παιδαγωγούς για θέµατα ψυχικής υγείας των

παιδιών αλλά και της οικογένειας

«Ανοιχτή γραµµή επικοινωνίας» µε τις παιδαγω-
γούς για θέµατα ψυχικής υγείας των παιδιών αλλά
και της οικογένειας, κάλεσε τους γονείς να διατηρ-
ούν καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδαγωγικής χρο-
νιάς, η Κοινωνιολόγος και Σύµβουλος Ψυχικής
Υγείας των Παιδικών Σταθµών Άνω Λιοσίων, Ιωάν-
να Λιόση, η οποία πρόσθεσε πώς «τα παιδιά “καθ-
ρεπτίζουν” τι γίνεται στην οικογένεια και για να είναι
τα παιδιά καλά πρέπει να είναι και οι γονείς».

Οι αγιασµοί ξεκίνησαν την Πέµπτη 19 Οκτωβρίου
µε τον 1ο και τον 2ο Παιδικό Σταθµό Άνω Λιοσίων
και τον Βρεφονηπιακό Σταθµό Λίµνης,
συνεχίστηκαν την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου µε
τον Παιδικό Σταθµό Αγίου Νικολάου και τη ∆ευτέρα
23 Οκτωβρίου µε το Βρεφονηπιακό Σταθµό και τον
Παιδικό Σταθµό Αγίου Ιωάννη και ολοκληρώθηκαν
την Τρίτη 24 Οκτωβρίου µε τον Βρεφονηπιακό
Σταθµό Ζωφριάς και το Βρεφονηπιακό Σταθµό
Ολοκληρωµένης Φροντίδας Ζωφριάς.

Το φωτογραφικό παραχωρήθηκε ευγενώς 
από τον κο Χρήστο Βένο 

ΜΜεε  πποολλλλέέςς  εευυχχέέςς  κκααιι  ππααιιδδιικκάά  χχααµµόόγγεελλαα
οι αγιασµοί στους Παιδικούς Σταθµούς Άνω Λιοσίων
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Με λαµπρότητα πραγµατοποιήθηκε ο εορτασµός της Εθνικής Επετείου της 28Ης Οκτωβρίου 1940 στη ∆ηµο-
τική Ενότητα ‘Ανω Λιοσίων, έδρα του Καλλικρατικού ∆ήµου Φυλής. Ο επίσηµος εορτασµός, άρχισε, σύµφ-
ωνα µε το πρόγραµµα, µε κωδονοκρουσία κι ακολούθησε η επίσηµη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Κων-

σταντίνου κι Ελένης. 
Εν συνεχεία οι εκπρόσωποι του Κλήρου, της Βουλής των Ελλήνων, των Τοπικών Αρχών, των Ενόπλων ∆υνάµεων

και των Σωµάτων Ασφαλείας και των µαζικών φορέων µετέβησαν στην Πλατεία Ηρώων, όπου τελέστηκε επιµνηµό-
συνη δέηση στο Μνηµείο των Πεσόντων. 

Ακολούθησε η εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ηµέρας από το ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού και η κατάθεση
στεφάνων στο Μνηµείο.

Ο εορτασµός κορυφώθηκε µε την παρέλαση των µαθητών καιτων πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, µε επικε-
φαλής τη ∆ηµοτική Φιλαρµονική, που όπως κάθε χρόνο, κόσµησε την Εθνική Επέτειο. 

Χρήστος Παππούς : Να πολεµήσουµε
ενωµένοι για τη χώρα και για το µέλλον
των παιδιών µας. Να σταθούµε ο ένας

στο πλευρό του άλλου

Στην οµιλία του ο δήµαρχος ανάφερε -
µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Φίλες και φίλοι

∆ιαπιστώνουµε, δυστυχώς, σήµερα, 67
χρόνια µετά την εθνική εποποιΐα ότι ο
θρίαµβος δεν απέχει από την καταστροφή. 

Ότι µια χώρα που ατένιζε το µέλλον µε
αισιοδοξία βρέθηκε στο χείλος του γκρεµού.
Και συνειδητοποιούµε, µε το χειρότερο
τρόπο τη σοφία των στίχων του εθνικού
ποιητή ότι «δεν είναι εύκολες οι πόρτες όταν
η χρεία τες κουρταλεί». 

Απέναντι σε αυτή τη νέα πρόκληση πρέπει να δείξουµε τα στοιχεία που µας έκαναν περήφανους στην ιστορική
πορεία του Έθνους µας. Να πολεµήσουµε ενωµένοι για τη χώρα και για το µέλλον των παιδιών µας. Να σταθούµε ο
ένας στο πλευρό του άλλου, σα σύγχρονοι µαχητές του Κωνσταντίνου ∆αβάκη.

Με αυτά τα στοιχεία θα βγούµε νικητές από την δεινή οικονοµική κρίση και θα αναδείξουµε τα φυσικά πλεονεκτή-
µατα της πατρίδας µας και τα ψυχικά χαρίσµατα του Λαού της.

Εµπρός λοιπόν να βγούµε µπροστά µε οπλοστάσιο το πλούσιο επιστηµονικό µας δυναµικό, τη ναυτοσύνη, το
εµπορικό µας δαιµόνιο, το έµφυτο χάρισµα της επικοινωνίας, τον Πολιτισµό και τη φιλοξενία µας. 

Παράλληλα να στηρίξουµε τους συνανθρώπους που πλήγηκαν περισσότερο από την οικονοµική κρίση. 
Να τους βοηθήσουµε να ορθοποδήσουν, ώστε να συµβάλουν κι αυτοί στην αναπτυξιακή προσπάθεια. 
Μόνο έτσι θα ανακτήσουµε τον εθνικό µας πλούτο και θα δικαιώσουµε τις θυσίες των προγόνων µας. 
Μα πάνω απ’ όλα θα ανακτήσουµε το γόητρο, την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια µας, αποδεικνύοντας ότι

συνεχίζουµε ως Λαός να γράφουµε σελίδες ∆όξας στην Παγκόσµια Ιστορία, όπως κάνουµε αιώνες τώρα.

ΣΣχχοολλεείίαα,,  σσύύλλλλοογγοοιι  
κκααιι  φφοορρεείίςς  ααπποο  ΑΑχχααρρννέέςς  

κκααιι  ΘΘρραακκοοµµαακκεεδδόόννεεςς
ττίίµµηησσαανν  ττηηνν  ΕΕθθννιικκήή  ΕΕππέέττεειιοο

Με τη συµµετοχή, σχολείων, συλλόγων, φορέων
και σωµατείων σε Αχαρνές και Θρακοµακεδόνες
ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την
Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, στον
∆ήµο Αχαρνών.
Στην κεντρική πλατεία Αχαρνών τελέστηκε επίσηµη
∆οξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου
Βλασίου και εκφωνήθηκε ο Πανηγυρικός λόγος της
ηµέρας από τη Γεωργία Νικολαΐδη, φοιτήτρια Βιο-
λογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

ΜΜεε  κκάάθθεε  εεππιισσηηµµόόττηητταα  οο  εεοορρτταασσµµόόςς  ττηηςς  2288ηηςς  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ
11994400  σσττηη  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΕΕννόόττηητταα  ‘‘ΑΑννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν

ΣΣήήµµεερραα  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ηη  υυπποοδδοοχχήή  ττηηςς  ΟΟλλυυµµππιιαακκήήςς  ΦΦλλόόγγααςς

Σ
ήµερα 30/10 η φλόγα των χειµερινών Ολυµπ ιακών αγώνων θα
περάσει στα χέρια αθλητών από την πόλης της Ελευσίνας. Στη
1:00 το µεσηµέρι ο πρώτος δροµέας Βαγγέλης Κακοσαίος θα

παραλάβει τη φλόγα στο ύψος του 2ου κλειστού γυµναστηρίου
Ελευσίνας (δίπλα στη ∆ΕΗ) για να την παραδώσει στον δεύτερο
δροµέα Γιώργο Τάσσιο στη διασταύρωση Ελ. Βενιζέλου και Ηρώων
Πολυτεχνείου και από αυτόν θα ανάψει ο βωµός στην πλατεία
Ηρώων. 
Από την πλατεία Ηρώων - µετά την εκδήλωση υποδοχής - η
αθλήτρια Νίκη Πανέτα θα φέρει τη φλόγα στο ύψος της Ελαιουργικής
(Ιερά Οδός & Αδελφών Μουρίκη) όπου θα την παραλάβει ο τελευ-
ταίος Ελευσίνιος δροµέας Περικλής Ηλίας για να την παραδώσει
στην Ελληνική Ολυµπ ιακή Επ ιτροπή και τους Κορεάτες συνοδούς
που θα την µεταφέρουν µε όχηµα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
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Ο Πρόεδρος της
ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης
συναντήθηκε µε την
Πρόεδρο της Πανελ-
λήνιας Φιλοζωικής
και Περιβαλλοντικής
Οµοσπονδίας Αν.
Μποµπολάκη.

Στο επίκεντρο της
συζήτησης βρέθηκε
το υπό διαβούλευση
νοµοσχέδιο του Αν.
υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων Γ. Τσιρώνη για
τα αδέσποτα ζώα και
τα ζώα συντροφιάς.

Η κ. Μποµπολάκη επισήµανε την
ανάγκη αλλαγής της νοµοθεσίας για
τα ζώα, υπογραµµίζοντας τις
αδυναµίες του θεσµικού πλαισίου,
ωστόσο έθεσε στον Πρόεδρο της
ΚΕ∆Ε κάποια προβλήµατα στο
θέµα της εκπροσώπησης των φιλο-
ζωικών οργανώσεων στην επιτρο-
πή διαβούλευσης για το νόµου, που
έχει συστήσει το υπουργείο.

Ο κ. Πατούλης σηµείωσε πως
βούληση όλων των ∆ήµων της
χώρας είναι να  επιλυθεί το θέµα
των αδέσποτων ζώων, επικαλούµε-
νος τις συγκεκριµένες προτάσεις 

βελτίωσης του θεσµικού
πλαισίου, που έχει ήδη καταθέσει η
ΚΕ∆Ε.Παράλληλα διατύπωσε την
πρόθεσή του να φέρει το θέµα προς
συζήτηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της ΚΕ∆Ε, σε µία προσπάθεια να
βρεθεί η βέλτιστη λύση για το ζήτ-
ηµα.

Κατά τη συζήτηση συµφωνήθηκε
η διοργάνωση, στα τέλη του χρό-
νου, κοινής εκδήλωσης µε επίκεν-
τρο το ζήτηµα της προστασίας των
ζώων.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της
ΚΕ∆Ε τόνισε τα εξής:

«Απαιτείται ένα
Εθνικό Σχέδιο και
µια συγκεκριµένη
πολιτική για τα ζώα
προκειµένου η
χώρα µας να µπει
στην τροχιά των
χωρών  που δεν
έχουν αδέσποτα
και έχουν υψηλό
φιλοζωικό επίπε-
δο.

Για να επιτευχθ-
εί αυτός ο στόχος
είναι αναγκαία η
θ ε σ µ ο θ έ τ η σ η

συγκεκριµένων µέτρων σε εθνικό
και τοπικό επίπεδο, αλλά και η
στενή συνεργασία όλων των
εµπλεκόµενων φορέων. 

Σε αυτή την κατεύθυνση,
στηρίζουµε την περαιτέρω εκπρ-
οσώπηση των φιλοζωικών
οργανώσεων στην επιτροπή δια-
βούλευσης, του υπουργείου. 

Για τη  ΚΕ∆Ε είναι ζήτηµα
πρώτης προτεραιότητας η θέσπιση
και η υλοποίηση των προτάσεων
που περιέχονται στα ψηφίσµατα
που έχουν βγει βάσει σχετικών
οµόφωνων αποφάσεων του ∆ιοικ-
ητικού Συνεδρίου της Ένωσης». 

Α
π ί σ τε υ τε ς
σ κ η ν έ ς
ε κτυ λ ί χθ η -

καν στο  ∆άσος
Χαϊδαρίου όπου
γυναίκα τραυµάτι-
σε τρεις αστυνοµι-
κούς του Α.Τ.
Χαϊδαρίου.

Πρόκειται  για
γυναίκα ψυχικά
ασθενή, την
οποία οι αστυνο-
µική προσπάθησαν να οδηγήσουν στο νοσοκο-
µείο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία

Η συγκεκριµένη
γυναίκα έµενε
µόνη της σε δια-
µέρισµα στο ∆άσος
Χαϊδαρίου και όταν
είδε τους αστυνο-
µικούς -άνοιξαν µε
κλειδαρά την πόρτα
της- αυτή τους επι-
τέθηκε µε ένα ξύλο
στα χέρια. Ο ένας
αστυνοµικός υπέ-
στη κάταγµα δακ-
τύλου του χεριού,

ενώ οι άλλοι δύο δέχθηκαν χτυπήµατα στο κεφάλι.
Τελικά, η ασθενής µεταφέρθηκε στο ΨΝΑ.

«Στο ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε το θέµα των αδέσποτων ζώων» ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑ Ο∆Ο 

«Επιστρέφει» ο δακτύλιος 

Σήµερα ∆ευτέρα 30 Οκτωβρίου αρχίζουν τα µέτρα
του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, µε καθυ-
στέρηση σε σχέση µε άλλες χρονιές που οι περιο-

ρισµοί έµπαιναν σε εφαρµογή στις αρχές Οκτωβρίου.
Η σχετική Κοινή Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφ-
ορών, αναρτήθηκε την Πέµπτη, στο ΦΕΚ ορίζει ότι τα
µέτρα περιορισµού κυκλοφορίας οχηµάτων στο κέντρο
της Αθήνας για την περίοδο 2017-2018 θα λήξουν στις
20 Ιουλίου 2018.
Συγκεκριµένα, στο τµήµα της πρωτεύουσας  που περ-

ικλείεται από τις Στο κέντρο της Αθήνας που περικλείεται
από το δακτύλιο που σχηµατίζουν οι λεωφόροι και οδοί:
«Λ. Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ - Λ. Μεσογείων - Φειδιπ-
πίδου - Μιχαλακοπούλου - Σπύρου Μερκούρη - Βρυάξι-
δος - Υµηττού - Ηλ. Ηλιού - Ανδρ. Φραντζή - Λ. Ανδρ.
Συγγρού - Χαµοστέρνας - Πειραιώς - Ιερά Οδός - Λ.
Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως - Πλατεία Καραϊσκάκη
- Καρόλου - Μάρνη -28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - Λ.
Αλεξάνδρας», ισχύει η εκ περιτροπής κυκλοφορία βάσει
του τελικού ψηφίου της πινακίδας του οχήµατος, κατά τις
µονές ή ζυγές ηµέρες κάθε µήνα.
Οι ώρες ισχύος του δακτυλίου ορίζονται για τις ηµέρες

∆ευτέρα έως Πέµπτη κατά τις ώρες 07.00 έως 20.00 και
για την Παρασκευή από 07.00 έως 15.00. Στις οριακές
λεωφόρους και οδούς του δακτυλίου δεν ισχύουν µέτρα
και περιορισµοί. 
Επίσης, δεν εφαρµόζεται ο δακτύλιος κατά τις επίσηµες

αργίες, καθώς και τις ηµέρες που πραγµατοποιείται απε-
ργία των εργαζοµένων σε όλα τα µέσα µαζικής µεταφο-
ράς.
Ανάµεσα στις εξαιρέσεις είναι τα αυτοκίνητα υβριδικής

τεχνολογίας, τα αυτοκίνητα ιατρών που φέρουν την ειδι-
κή σήµανση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου µε µόνο επι-
βάτη τους ίδιους, όπως θα αποδεικνύεται από την ιατρι-
κή ταυτότητα, για εξυπηρέτηση επειγόντων περιστα-
τικών. Ακόµη, αυτοκίνητα αναπήρων πολέµου, τα οποία
φέρουν ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφόσον
οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους
µεταφέρουν, καθώς και οχήµατα που µεταφέρουν ασθε-
νείς που χρειάζονται συχνή θεραπεία (π.χ. νεφροπαθ-
είς, καρκινοπαθείς, άτοµα µε πολιοµυελίτιδα ή Άτοµα µε
Αναπηρίες), µε την προϋπόθεση ότι οι ασθενείς θα
έχουν εφοδιαστεί µε σχετική βεβαίωση των αρµοδίων
∆ιευθύνσεων των Περιφερειών της χώρας.

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο στο ∆άσος Χαϊδαρίου όπου
γυναίκα επιτέθηκε σε τρεις αστυνοµικούς του Α.Τ. Χαϊδαρίου
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ΕΕππίίκκααιιρρηη  εερρώώττηησσηη  ΜΜηηττσσοοττάάκκηη  σσεε  ΤΤσσίίππρραα  γγιιαα
εεγγκκλληηµµααττιικκόόττηητταα  κκααιι  φφααιιννόόµµεενναα  ββίίααςς

Ε
πίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, µε θέµα την «έξαρ-
ση της εγκληµατικότητας και αύξηση των φαινοµένων βίας», κατέθεσε  ο πρόε-
δρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης, επισηµαίνοντας πως «ο κ. Τσίπρας στις

17 Φεβρουαρίου 2017 στην “Ώρα του Πρωθυπουργού” απαντώντας σε Επίκαιρη
Ερώτησή µας για το ζήτηµα της δηµόσιας ασφάλειας, χαρακτήρισε “ανεπίκαιρο” το
πρόβληµα της ανοµίας και της εγκληµατικότητας».

Στην επίκαιρη ερώτηση ο πρόεδρος της Ν∆ προσθέτει: «Από τότε µέχρι σήµερα
επιβεβαιώθηκε η βάσιµη ανησυχία µας για την έξαρση των φαινοµένων βίας και
εγκληµατικότητας, καθώς και η πεποίθησή µας ότι ο πρωθυπουργός αγνοεί πλήρως
την πραγµατικότητα. Η Κυβέρνηση, για λόγους που οφείλει να εξηγήσει, από τους

πρώτους κιόλας µήνες που ανέλαβε την εξουσία, υπονόµευσε την
αντεγκληµατική πολιτική µε σειρά νόµων που αφήνουν, πλέον, τερά-
στια κενά στην δηµόσια Τάξη και Ασφάλεια. Ολοένα και περισσότερο
γινόµαστε µάρτυρες κρουσµάτων βίας και εγκληµατικότητας, µε συνέ-
πεια να έχει γενικευθεί η αίσθηση της πλήρους ανοµίας, εντείνοντας
καθηµερινά το αίσθηµα ανασφάλειας των πολιτών».

Ο αρχηγός του κόµµατος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης αναφέρει
πως «οµάδες κουκουλοφόρων επιτίθενται ανενόχλητοι σε αστυνοµι-
κούς, οι λεγόµενοι γνωστοί άγνωστοι καταστρέφουν κάθε βράδυ δηµό-
σια και ιδιωτική περιουσία και εκφοβίζουν τους πολίτες. Πλέον πρό-
σφατο παράδειγµα ο πρωτοφανής ξυλοδαρµός τριών δόκιµων αξιωµα-
τικών της Σχολής Ευελπίδων και ο εµπρησµός του Αστυνοµικού Τµή-
µατος Πεύκης».
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ΓΓιιαα  υυπποοττίίµµηησσηη  ττηηςς  ννοοηηµµοοσσύύννηηςς  ττωωνν  πποολλιιττώώνν,,  κκααττηηγγοορρεείί  ηη  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  
ΜΜάάννδδρρααςς--  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  ΓΓ..  ΚΚρριιεεκκοούύκκηη  ττοονν  ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη  ΓΓιιάάννννηη  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  

Αντιπαράθεση µετά τη δηµοσίευση ανακοίνωσης από την Π.Ε. ∆υτικής Αττικής

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις αρχίζει να παίρνει η
αντιπαράθεση µεταξύ της δηµάρχου   Μάνδρ-
ας- Ειδυλλίας Γ. Κριεκούκη και του Αντιπεριφερ-

ειάρχη Γιάννη Βασιλείου. 
Αυτό το αναφέρουµε µετά και τις τελευταίες εξελίξεις

και πιο συγκεκριµένα µετά την ανακοίνωση της Π.Ε.
∆υτικής Αττικής, µε την οποία κατηγορεί την κα Κριε-
κούκη για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Σε απάντησή της η δήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας
κατηγορεί τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασιλείου ότι ‘’υπο-
τιµά τη νοηµοσύνη των πολιτών και ότι προσπαθεί να
διαστρεβλώσει την πραγµατικότητα , ώστε να δικαιολογ-
ηθεί για τις ευθύνες του’’.

Τα παραπάνω έχουν άµεση σχέση µε τις εξελίξεις
γύρω από τη δηµιουργία ΧΥΤΥ στο Μελετάνι αλλά και µε
ένα παλιότερο θέµα, αυτό της δηµιουργίας ιχθυοκαλλιέρ-
γειας στην περιοχή του Πόρτο Γερµενό. 

Παρακάτω παραθέτουµε το δελτίου τύπου της Αντιπε-
ριφέρειας, το οποίο  υπογράφουν και περιφερειακοί
σύµβουλοι, καθώς και την απάντηση της δηµάρχου Μάν-
δρας – Ειδυλλίας Γ. Κριεκούκη.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Προς αποκατάσταση της αλήθειας»

∆ήλωση των Περιφερειακών Συµβούλων ∆υτικής Αττι-
κής, περί ∆ιασποράς ψευδών ειδήσεων - από την ∆ήµα-
ρχο Μάνδρας, Ειδυλλίας, Ερυθρών κ. Κριεκούκη Γιάννας
- κατά της Περιφέρειας Αττικής!

Η κ. ∆ήµαρχος, ισχυρίζεται για το Μελετάνι ότι:
1- Ο Αντιπεριφερειάρχης έβαλε την υπογραφή του

(να γίνει ΧΥΤΥ στο Μελετάνι) σε αυτή την απόφαση που
διαιωνίζει το πρόβληµα.

Απάντηση:
Εκτός του ότι κανένας Αντιπεριφερειάρχης δεν έχει

τέτοιο δικαίωµα - υπογραφή είχε πράγµατι βάλει το 2003
- η τότε υπουργός του ΠΑΣΟΚ κ. Βάσω Παπανδρέου!

2-  Η κα. ∆ήµαρχος - για τις ιχθυοκαλλιέργειες στο
Πόρτο Γερµενό - καταγγέλλει την Αντιπεριφέρεια ∆υτικής
Αττικής λέγοντας ότι:

Ευθύνεται για την 'χορήγηση επέκτασης κατά 8 µήνες
του χρόνου υλοποίησης της άδειας που δόθηκε για τις
ιχθυοκαλλιέργειες'.

Απάντηση:
Τέτοια άδεια πράγµατι δόθηκε - όχι όµως από την Αντι-

περιφέρεια ∆υτικής Αττικής – αλλά από την Αποκεντρω-
µένη ∆ιοίκηση!

Συνεπώς:
Η ∆ήµαρχος Μάνδρας, Ειδυλλίας, Ερυθρών - κα. Κριε-

κούκη Γιάννα – απλώς διακινεί ψευδείς ειδήσεις!

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ: Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής
Αττικής.

ΒΑΒΟΥΛΑ ΑΡΙΣΤΕΑ: Περιφερειακή σύµβουλος.
ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ): Περιφερειακή σύµβου-

λος, εντεταλµένη µε αρµοδιότητες της ∆/νσης Βιοµ-
ηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ: Περιφερειακός σύµβουλος,
εντεταλµένος σε θέµατα Αγροτικής Ανάπτυξης.

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

Μην υποτιµάτε την νοηµοσύνη των πολιτών 
του ∆ήµου Μάνδρας –Ειδυλλίας

Μην προσπαθείτε να διαστρεβλώσετε την
πραγµατικότητα και να δικαιολογηθείτε για τις

ευθύνες σας

Απάντηση σε ∆ελτίο Τύπου του Αντιπεριφερει-
άχρη ∆. Αττικής Γιάννη Βασιλείου και Περιφερει-
ακών Συµβούλων

Η ∆ήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, όπως και η πλει-
οψηφία των πολιτών του ∆ήµου µας, σας κατηγορεί πως
δεν αντισταθήκατε για να εξαιρεθεί το ΜΕΛΕΤΑΝΙ και να
µην συµπεριληφθεί στον νέο ΠΕΣ∆Α. Αντίθετα υπερψ-
ηφίσατε την απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε
την οποία εγκρίθηκε ο νέος ΠΕΣ∆Α που προβλέπει ότι το
ΜΕΛΕΤΑΝΙ θα χρησιµοποιηθεί ως χώρος επεξεργασίας
και ταφής στερεών αποβλήτων. Σας ρωτάµε λοιπόν ευθ-
έως: είναι ψευδές αυτό; 

Αµφισβητείτε ότι  υπερψηφίσατε τον Περιφερειακό
Σχεδιασµό; Μήπως πρέπει να (ξανα)διαβάσετε την
414/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε
την οποία εγκρίνατε τον ΠΕΣ∆Α; ∆είξτε µας έστω µία
παρέµβασή σας µε την οποία υπερασπιστήκατε το
ΜΕΛΕΤΑΝΙ. 

Μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε για ποιο πράγµα
σας κατηγορούµε. Σας κατηγορούµε ότι άλλα λέτε στους
πολίτες και άλλα πράττετε στο Περιφερειακό Συµβούλιο
όταν έλθει η ώρα να πάρετε αποφάσεις. 

Εκεί ξεχνάτε τις ενστάσεις, τις διαµαρτυρίες, τις επανα-
στατικές κορώνες και για να µην κακοχαρακτηρισθείτε (;)
σιωπάτε και υπογράφετε. Έτσι υπογράψατε και την
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου που ενέκρινε
την αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α, στο οποίο για άλλη µία
φορά θα σας υπενθυµίσουµε ότι συµπεριλαµβάνει και το
ΜΕΛΕΤΑΝΙ, που βεβαίως είχε µε νόµο το 2003 υπογρά-
ψει η Παπανδρέου. 

Εσείς τι κάνατε για να αλλάξει ο νόµος από τη δική σας
κυβέρνηση; ΤΙΠΟΤΑ.

Όσο για τις ιχθυοκαλλιέργειες να σας υπενθυµίσουµε
ότι άλλα λέγατε όταν προέκυψε το θέµα το Φθινόπωρο
του 2015. 

Τότε µας λέγατε ότι την άδεια για τις
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ στο Πόρτο Γερµενό την υπέγρα-
ψε ο τότε Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής, που είχε ορισθεί από την προη-
γούµενη Κυβέρνηση και η Περιφέρεια Αττικής δεν µπορ-
ούσε να παρέµβει. Τώρα, που ο νέος Γενικός Γραµµα-
τέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής έχει ορισθεί
από τη δική σας Κυβέρνηση, γιατί δεν παρεµβήκατε να
αποτρέψετε την επέκταση της άδειας για 8 µήνες; Για
αυτό σας κατηγορούµε και µην προσποιείστε ότι δεν
καταλαβαίνετε πάλι τι σας καταλογίζουµε. Σας κατηγορ-
ούµε ότι έχετε πολιτική ευθύνη γιατί δεν προσπαθήσατε
καν να αποτρέψετε αυτή την εξέλιξη που είναι δυσµενής
για τον τόπο µας.  

Αντί λοιπόν να απολογείστε για τις ευθύνες που έχετε,
επιλέξατε µε διαστρέβλωση της αλήθειας να µας καταγ-
γείλετε ότι «διασπείρουµε ψευδείς ειδήσεις». 

Τίποτα από όσα υποστηρίζουµε δεν είναι ψευδή. Ποτέ
δεν υποκρύπτουµε την αλήθεια µε σοφιστείες και γενικό-
λογες διατυπώσεις, σε αντίθεση µε εσάς. 

Σας κατηγορούµε µε σαφήνεια για όλα αυτά που ανα-
φέραµε παραπάνω. 

Περιµένουµε µε ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας. ‘’ 
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– Η απάντηση του υπ. Παιδείας – Η απάντηση του υπ. Παιδείας 
Επεισόδια µελών της ΧΑ στη Σαντορίνη 

Επει σόδι α αµαύρωσαν την παρέλαση
γι α την επέτει ο του ΟΧΙ, στο Εµπορεί ο.
Λί γο, πρι ν την έναρξη µι α οµάδα
περί που 20 ατόµων, κάποι οι  εκ των
οποί ων φορούσαν µαύρες µπλούζες µε
το λογότυπο “Hellas Ultras”, θέλησαν -
και  τα κατάφεραν- να σταµατήσουν την
παρέλαση. Ο λόγος;. Η αρι στούχος
µαθήτρι α εί ναι  αλβανι κής καταγωγής
και  ως εκ τούτου θα έπρεπε κατά το
νόµο να φέρει  την ελληνι κή σηµαί α (στα Γυµνάσι α και  Λύκει α, οι  άρι στοι  συνεχί ζουν να
ορί ζονται  σηµαι οφόροι ).

Όπως γράφει  το santonews.co, πολλοί  γονεί ς αποδοκί µασαν τους Ultras, ζητώντας τους
να αποχωρήσουν, προκει µένου συνεχι στεί  η παρέλαση των παι δι ών τους. Ταυτόχρονα,
µι α οµάδα καθηγητών, δηµι ούργησε αλυσί δα προστασί ας γι α τα παρελαύνοντα παι δι ά,
ενώ κλήθηκε επί σης η Αστυνοµί α. Το κακό όµως, εί χε ήδη συντελεστεί  καθώς πολλοί
γονεί ς µαθητών νηπι αγωγεί ων και  ∆ηµοτι κών σχολεί ων, φοβούµενοι  ενδεχόµενα επει σό-
δι α, απέσυραν τα παι δι ά τους γι α να τα προστατεύσουν. Η εκδήλωση µνήµης, µαται ώθη-
κε, καθώς κατά την δι άρκει α της µακράς συνοµι λί ας των δι αµαρτυροµένων µε την
αστυνοµί α, οι  µαθητές και  οι  γονεί ς αποχώρησαν.

Υπ.Παι δεί ας: Θρασύβουλες πράξει ς πατρι δοκαπηλί ας

Σε ανακοί νωσή του, το υπουργεί ο Παι δεί ας, Έρευνας και  Θρησκευµάτων µε αφορµή τα
επει σόδι α που δηµι ούργησαν µέλη της Χρυσής Αυγής  κατά τη δι άρκει α  της παρέλασης
στο Εµπορει ό  της Σαντορί νης,  δηλώνει : «Η σηµερι νή παρεµπόδι ση της τελετής εορτα-
σµού της εθνι κής επετεί ου στο Εµπορει ό Σαντορί νης που επι χεί ρησαν µέλη της Χρυσής
Αυγής µε πρόσχηµα ότι  ο σηµαι οφόρος δεν ήταν ελληνι κής καταγωγής αποτελεί  µι α
ακόµα απόδει ξη της περι φρόνησης τους γι α την ηρωϊ κή αντί σταση της πατρί δας µας στα
φασι στι κά και  ναζι στι κά στρατεύµατα. Οι  άνθρωποι  αυτού του τόπου νί κησαν το φασι -
σµό και  θα το ξανακάνουν όποτε χρει αστεί . Τη σηµαί α έχουν δι καί ωµα να κρατήσουν όλα
τα παι δι ά που µοι ράζονται  στα σχολεί α µας “την ηµετέρα παι δεί α”. Οι   θρασύβουλες
πράξει ς πατρι δοκαπηλί ας δεν έχουν χώρο στην ελληνι κή κοι νωνί α και  εκπαί δευση.
Συγχαί ρουµε τους µαθητές και  τι ς µαθήτρι ες και  τους εκπαι δευτι κούς των σχολεί ων του
Εµπορει ού γι α την ψύχραι µη και  υπεύθυνη στάση που κράτησαν. Οι  σχολι κές τους κοι νότ-
ητες έχουν την πλήρη συµπαράσταση του Υπουργεί ου Παι δεί ας, Έρευνας και  Θρησκε-
υµάτων. ∆εν θα δι στάσουµε να προχωρήσουµε σε κι νήσει ς προστασί ας τους σε κάθε
επί πεδο και  µε κάθε τρόπο», καταλήγει  η ανακοί νωση.

Τι συνέβη µε τον µικρό Αµίρ από το Αφγανιστάν; 
Αντί για τη σηµαία του έδωσαν τελικά την π ινακίδα του σχολείου

Α
ίσθηση προκάλεσε
η απόφαση του
6ου δηµοτικού

σχολείου στη ∆άφνη να
παρακάµψει ως σηµαιοφ-
όρο στην παρέλαση της
28ης Οκτωβρίου τον
Αφγανό νικητή της κλήρ-
ωσης και να του δώσει
τελικά να κρατήσει την
ταµπέλα µε το όνοµα
του σχολείου.

Την σηµαί α τελι κά κράτ-
ησε άλλος µαθητής, ενώ ο δι ευθυντής του σχολεί ου φέρεται  να επι καλέστηκε γι α την
απόφαση την άρνηση του µι κρού Αφγανού να µπει  στην εκκλησί α µε τη σηµαί α, κάτι  που
η οι κογένει ά του υποστηρί ζει  ότι  δεν εί ναι  αληθές.

Την αποκάλυψη γι α το περι στατι κό έκανε µε ανάρτησή του στο Facebook ο δηµοσι ογρά-
φος Γι άννης Ευσταθί ου, ο οποί ος αφού παραθέτει  τα γεγονότα και  τη δι και ολογί α του δι ε-
υθυντή γι α την απόφασή του να δώσει  σε άλλο µαθητή τη σηµαί α, παρουσι άζει  και  την
εκδοχή του µι κρού µαθητή: "Το Αφγανόπουλο δηλώνει  έκπληξη και  υποστηρί ζει  πως
ουδέποτε του εί παν κάτι  τέτοι ο και  πως δεν εί χε πρόβληµα να µπει  σε χρι στι ανι κή
εκκλησί α".

"Μαθαί νω επί σης πως ετοι µάζεται  παρέµβαση από το υπουργεί ο Παι δεί ας που θα
ζητήσει  δι ευκρι νήσει ς γι α την όλη υπόθεση..." καταλήγει  στην ανάρτησή του ο δηµοσι ο-
γράφος. 

Ο µι κρός Αµί ρ βρέθηκε ξανά προ ηµερών κάτω από το φώτα της δηµοσι ότητας, όταν
έγι νε γνωστό ότι  θα γί νει  ο πρώτος Αφγανός που θα κρατήσει  την ελληνι κή σηµαί α στην
παρέλαση. 

Ο ί δι ος δήλωνε περι χαρής και  περήφανος γι α την απόφαση. Το ί δι ο και  η µητέρα του
που ήρθε στην Ελλάδα µαζί  µε τα τρί α παι δι ά της πρι ν από ενάµι ση χρόνο. Μετά τι ς
αποκαλύψει ς γι α το περι στατι κό στην παρέλαση, η οι κογένει α δήλωσε ότι  ουδέποτε
δηµι ούργησαν πρόβληµα γι α το αν ο µι κρός θα έπρεπε να µπει  στην εκκλησί α, κάτι  γι α
το οποί ο εί χαν εγκαί ρως ενηµερωθεί  από τι ς αρµόδι ες υπηρεσί ες, ενώ αντί θετα
περί µεναν µε προσµονή την προχθεσι νή µέρα. Και  όπως ανέφερε η µητέρα του, ενηµε-
ρώθηκε τελι κά τηλεφωνι κά γι α την αλλαγή της απόφασης, όπου της εί παν ότι  έγι νε άλλη
κλήρωση και  η σηµαί α θα δοθεί  σε άλλο παι δί , χωρί ς να της δώσουν περαι τέρω εξηγή-
σει ς.
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΜΑΥΤΗ
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

ΕΠΣ∆Α: πρωτάθληµα  Α' και Β΄κατηγορίας

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (6η αγωνιστική)

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

1-0
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 3-2
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 0-1
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ - ΒΥΖΑΣ 2-0
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 3-0
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ 3-0

Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(5η αγωνιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2-1
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0-5
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

5-4
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 5-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3-1

Ο Απόλλωνας Ποντίων 1-0 την ΑΕ Ζεφυρίου

Συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία ο Απόλλω-
νας Ποντίων Ασπροπύργου επικράτησε της ΑΕ
Ζεφυρίου στην Γκορυτσά 1-0 και βελτίωσε την

βαθµολογική του θέση.
ΑΠΟΛΛΩΝ(προπονητής Νίκος Λαµπρινάτος): Αϊβα-

λιώτης, Εριχίδης, Λαµπρινάτος Γ., Πετσίτης,
Μυρσίνιας(46’ Παντελίδης), Συµεωνίδης, Λακάι(73’ ∆ανι-
ηλίδης), Κοµιώτης(46’ Αµπαζάι), Λαµπρινάτος Ι.,
Χιονίδης, Σοφιανίδης(87’ Καβαζίδης).

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ(προπονητής Παναγιώτης Λουµάκης):
∆ηµητρίου, Ζέρβας, Τσαλερίδης, Γκετσάι(84’ Ρόντος),
Σφακιανάκης Αντ., Σφακιανάκης Κ.(76’ Σφακινάκης
Αγγ.), Νησίδης, Καπουράνης(68’ Ιακωβίδης Κ.),
Ιακωβίδης Α., Πουµπουρίδης, Μπουάς(82’ Παπαγεω-
ργίου).

Μανδραικός 2-0 τον Βύζαντα Μεγάρων

ΟΜανδραικός ξεπέρασε και το εµπόδιο του
Βύζαντα Μεγάρων µε 2-0 κάνοντας το 6Χ6 και
οδηγεί την κούρσα αφού είναι µόνο πρώτος

στην βαθµολογία .
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ Α.Ο(προπονητής Θεόφιλος Καλύβας):

Μπαλασάκης, Θεοδωρόπουλος, Τζαφεράκος,
Εβερετ,Τύρπος, Χόρβατ,Βούκα, Τούσης, Μονέ,
Λελούδας, Γεωργιάδης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Μπούσης,Γκίνης, Καλογέρης,
Πορανίδης, Κούστας,Σταυρόπουλος, Καµπάσης.

ΒΥΖΑΣ ΑΓΣ(προπονητής Βασίλης Στασινόπουλος):
Κατσικούρης, ∆έσκος, Χάρµπαλης, Χατζηπαπάς,
Εµετόβ, Κουρκούτης, Λάλας, Κλωνάρης Γ, Κλωνάρης Π,
∆ιονυσόπουλος, ∆ρίτσας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Παναγιωτόπουλος, Τσίγκρης,
Πανταζής, Ανδρέου,Βασίλαινας,Μήτσος, Καλαµπαλίκης.

Μανδραϊκός - Παγκράτι 87-91
Ηράκλειο - Πανελευσινιακός 75-64

Σπουδαίο “διπλό” πήρε το Παγκράτι, επικρ-
ατώντας του Μανδραϊκού µε 91-87 στην παράτα-
ση. Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική ήττα για τους

γηπεδούχους, Η αναµέτρηση ήταν εξαιρετικά αµφίρρ-
οπη, ωστόσο οι φιλοξενούµενοι άντεξαν στην πίεση και
πανηγύρισαν µια σηµαντική νίκη, που τούς ανεβάζει στο
2-2.

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 4ης αγωνιστικής:
∆άφνη ∆αφνίου - Ιπποκράτης Κω 75-73
Τρίτων - ΑΕ Ν. Κηφισιά 74-67
Κορωπί - Πανερυθραϊκός 85-93
∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων - Πρωτέας Βούλας 71-79
ΕΦΑΟΖ - ΚΑΟΚ 104-87
Μανδραϊκός - Παγκράτι 87-91
Ηράκλειο - Πανελευσινιακός 75-64

ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΓΚΡΑΤΙ 87-91
∆εκάλεπτα: 16-22, 33-36, 56-59, 80-80, 87-91
∆ιαιτητές: Μηλαπίδης-Αντωνιάδης
Μανδραϊκός (Μπεκές): Τζιβελέκας 11 (1), Κωτσόπου-

λος, Κούσουλας25 (6), Καραµπάτσος 11 (2), Γκαϊτάσοφ 9
(1), Μουστόπουλος 14, Βαφιάς, Γεωργοπαπαδάκος,
Ψυλέας 17 (3).

Παγκράτι (Χούµπαυλης): Ξιούρας, Καυκής 15 (2),
Γιαννίκος 20 (2), Γεωργοπαπαδάκος 20 (4), Μήτσιαλος
16, Λυτόπουλος 12 (2), Χριστόπουλος 6 (2), Μπένος 2.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 75-64
∆εκάλεπτα : 20-16, 35-31,52-49, 75-64
∆ιαιτητές :  Καρακάσης-Τσακαλογιάννης 
Ηράκλειο (Μακράκης): Κίτσος, Γουµενάκης, Σταµπου-

λής 7, Μποχωρίδης 13, Πετράκης 4, Λιανός 26, Πρωτο-
γεράκης 2, Καλατζής, Χάλαρης 13, Παπαδάκης 6, Μαρ-
νελάκης, Λάκκας 4.

Πανελευσινιακός (Τσαουσίδης):Αβραµίδης 14, Νικο-
λακόπουλος 2, Κελαιδής 15, Ρόκας, Χόρτσας, Ζούµπος,
Τζιάλλας 6, Στέφος 8, ∆ούκας. 5, Κεφάλας, Ματζιώρης
11, Ηλιάδης 3.

ο Κριός Ασπροπύργου 2-1 τον Ερµή Α.Λ.

ΟΚριός Ασπροπύργου επικράτησε στο γήπεδο
παραλίας του σκληροτράχηλου Ερµή Ανω
Λιοσίων µε 2-1 και σκαρφάλωσε στην κορυφή

του βαθµολογικού πίνακα.
Τα τέρµατα της οµάδος του Κώστα Λινάρδου σηµείω-

σε ο Αθανασόπουλος (15' 73'). Για λογαριασµό της οµά-
δος των Ανω Λιοσίων σκόραρε ο Θεοφανίδης 39'.

Η οµάδα τουΕρµή τελείωσε το παιχνίδι µε 10 ποδο-
σφαιριστές λόγω αποβολής στο 87' του Βασιλείου.

∆ιαιτήτευσε ο Χρόνης. Βοηθοί: Μουγιακάκος-
Μηλιώνης. Παρατηρητής αγώνα Πάρης Τσιµίκος.

ΚΡΙΟΣ: Σεβαστόπουλος, Παππάς, Καλοϊδάς, Σίνος
Λ.(46’ Τσολαρίδης), Σίνος Ε., Πασαλίδης(57’ Χατζηδάκ-
ης), Βαλµάς(45’ λ.τρ. Γιαϊλίδης), Τόλας, Μασµανίδης(81’
Πέππας), Αθανασόπουλος, Σωπιάδης.

ΕΡΜΗΣ: Ματουσιάκ, Νίκας, Στέφου, Νάτσι(61’ Μαυρ-
οειδής), Κίσσας, Κεχρής, Παπάζογλου, Καβουρίνος,
Σαρσαρίδης, Πετρίδης(57’ Βασιλείου), Θεοφανίδης.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ∆ΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαϊδαρίου σε συνεδρίασή του καταδίκα-
σε την εγκληµατική Χρυσή Αυγή µε την παρακάτω απόφαση:

«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαϊδαρίου καταγγέλλει τη νέα δολοφο-
νική επίθεση των εγκληµατιών ναζιστών της Χρυσής Αυγής σε βάρος µετανα-
στών εργατών στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Αποδεικνύεται και από την ενέργεια αυτή  η θρασυδειλία και το µίσος των χρυ-
σαυγιτών που  επιτίθενται κατά Ελλήνων και ξένων εργατών που παλεύουν 

καθηµερινά για το µεροκάµατο ενώ κάνουν πλάτες στα αφεντικά.  
Η κυβέρνηση έχει σοβαρή ευθύνη γι’ αυτήν την εξέλιξη γιατί υπάρχει κωλυσιε-
ργία της δίκης και για το γεγονός ότι συµµορίες φασιστών δρουν ανενόχλητοι
στον Ασπρόπυργο και στην ευρύτερη περιοχή. Πρέπει άµεσα να εντοπίσει και
να συλλάβει τους δράστες της επίθεσης και τους εγκληµατίες καθοδηγητές
τους. 
Καλούµε το λαό της πόλης µας να καταδικάσει τέτοιες ενέργειες και να απο-
µονώσει τη Χρυσή Αυγή και όσους τη θρέφουν.»

Γραφείο Τύπου ∆ήµου Χαϊδαρίου

Εξαιρετική εκδήλωση για το Έπος
του ’40 από το ΚΑΠΗ Ζεφυρίου

Μία εξαιρετική εκδήλωση για ν α τιµήσει τους αγων ιστές
του ’40 και την  Εθν ική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
1940, διοργάν ωσε το ΚΑΠΗ Ζεφυρίου την  Τετάρτη 25
Οκτωβρίου, στον  χ ώρο του ΚΑΠΗ.

Η Χορωδία του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου, υπό την  καθοδήγηση
του καθηγητή µουσικής ∆αυίδ Παπαδόπουλου, παρου-
σίασε έν α εξαιρετικό πρόγραµµα – αφιέρωµα στο Έπος
του ’40, διαν θισµέν ο µε ερµην είες τραγουδιών  και αφήγ-
ηση των  γεγον ότων  της εποχ ής. 

Κατά την  εκδήλωση, τα µέλη της χ ορωδίας του ΚΑΠΗ
ερµήν ευσαν  γν ωστά τραγούδια και δηµοτικά άσµατα της
εποχ ής, εν ώ τα γεγον ότα από την  έν αρξη του ελλην οϊ-
ταλικού πολέµου έως την  απελευθέρωση από τους Γερ-
µαν ούς, αφηγήθηκε η Πρόεδρος των  µελών  του ΚΑΠΗ
και Υπεύθυν η της χ ορωδίας, Καίτη Λάππα. Εξαιρετική
ήταν  και η ερµην εία δηµοτικού τραγουδιού από το µέλος
της χ ορωδίας, Αλέκο Λαµπρόπουλο.
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Συν άν τηση µε τον  Πρωθυπουργό του Μαυροβου-
ν ίου κ. Duško Markov ić και τον  Υπουργό Οικο-
ν οµίας κ. Dragica Sekulic κατά την  οποία εξετά-

στηκαν  όλα τα ζητήµατα εν εργειακής συν εργασίας αν ά-
µεσα στη Jugopetrol και τη Κυβέρν ηση του Μαυροβου-
ν ίου, είχ ε την  Τρίτη 24 Οκτωβρίου στη Πον τγκόριτσα ο
∆ιευθύν ων  Σύµβουλος της ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στερ-
γιούλης, συν οδευόµεν ος από τον  Γεν ικό ∆ιευθυν τή
Εγχ ώριας και ∆ιεθν ούς Εµπορίας του Οµίλου κ. Ροµ-
πέρτο Καραχ άν ν α και τον  ∆ιευθύν ον τα  Σύµβουλο της
“Jugopetrol AD” κ. Αν τών η Σεµελίδη.

Το υψηλόβαθµο κλιµάκιο στελεχ ών  του Οµίλου µετέβη
στη χ ώρα µε αφορµή τη συµπλήρωση εβδοµήν τα (70)
χ ρόν ων  δυν αµικής παρουσίας της “Jugopetrol AD”
στην  αγορά του Μαυροβουν ίου, αλλά και των  δεκαπέν -
τε (15) ετών  από τη λειτουργία της εταιρείας ως θυγατρ-
ικής του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Η εταιρεία
διαθέτει δίκτυο 43 πρατηρίων  υγρών  καυσίµων , δρα

στηριοποιείται στο λιαν ικό εµπόριο, τα ν αυτιλιακά και
αεροπορικά καύσιµα, απασχ ολεί συν ολικά 500 εργαζό-
µεν ους, τηρεί τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφα-
λείας και κατέχ ει ηγετική θέση στην  αγορά της χ ώρας
για την  υψηλή ποιότητα των  υπηρεσιών  που παρέχ ει
στους καταν αλωτές, αλλά και για τις αν ταγων ιστικές της
τιµές. Παράλληλα, υλοποιεί σειρά δράσεων  Εταιρικής
Κοιν ων ικής Ευθύν ης για τη στήριξη Σχ ολείων , Νοσο-
κοµείων , κέν τρων  αποκατάστασης και κατάρτισης για
άτοµα µε αν απηρία, εν ώ επιχ ορηγεί Επιστηµον ικούς,
Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Φορείς. Εξάλλου, από
εφέτος χ ορηγεί υποτροφίες στους αριστούχ ους φοιτ-
ητές του Παν επιστηµίου του Μαυροβουν ίου για περαι-
τέρω εκπαίδευση στην  Ελλάδα, µέσω Μεταπτυχ ιακών
σπουδών .

Κατά τη διάρκεια συν έν τευξης προς τους εκπρ-
οσώπους του Τύπου, ο ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος της
ΕΛΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης επεσήµαν ε: 

«Η Jugopetrol εγγυάται και διασφαλίζει τον  εν εργειακό
εφοδιασµό του Μαυροβουν ίου. Επεν δύουµε συν ολικά
€20 εκατ. για την  αν ακατασκευή και αν άπτυξη του δικ-
τύου πρατηρίων  της εταιρίας τα οποία εκσυγχ ρον ίζο-
υµε διαρκώς, εν ώ µε άλλα €5 εκατ. αν αβαθµίζουµε τις
εγκαταστάσεις υγρών  καυσίµων  που διαθέτουµε στο
λιµάν ι του Bar. Μετατρέπουµε τη Jugopetrol  σε µια
σύγχ ρον η εταιρεία Εν έργειας, που θα λειτουργεί σύµφ-
ων α µε τα υψηλότερες προδιαγραφές. Ταυτόχ ρον α, διε-
ρευν ούµε τις δυν ατότητες περαιτέρω επεν δύσεων  σε
όλο το φάσµα των  εν εργειακών  προϊόν των , µια εξέλιξη
που θα σηµατοδοτήσει τη δηµιουργία και ν έων  θέσεων
εργασίας στη χ ώρα».

«Βούλησή µας είν αι ν α εν ισχ ύουµε την  ηγετική του
θέση στο Μαυροβούν ιο, όχ ι µόν ο στον  κλάδο της λια-
ν ικής αλλά σε όλους τους τοµείς της Εν έργειας» δήλωσε
από την  πλευρά του ο Γεν ικός ∆ιευθυν τής Εγχ ώριας
και ∆ιεθν ούς Εµπορίας κ. Ροµπέρτο Καραχ άν ν ας.
Αποκάλυψε µάλιστα, πως ο Όµιλος διερευν ά ευκαιρίες
προκειµέν ου ν α δραστηριοποιηθεί και σε ν έες αγορές
στην  ευρύτερη περιοχ ή. «Επεν δύον τας στις Αξίες της
καιν οτοµίας, της ποιότητας, του σεβασµού στον  κατα-
ν αλωτή, αλλά και αν ταποκριν όµεν οι στις προσδοκίες
του ευρύτερου κοιν ων ικού συν όλου, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα διασφαλίσουν  το στόχ ο που έχ ουν
θέσει για το µέλλον », κατέληξε στην  οµιλία του ο κ.
Καραχ άν ν ας.

«Νοιαζόµαστε για τους πελάτες µας και επιθυµούµε
ν α µεταβούµε µαζί τους σε µια ν έα εποχ ή Εν έργειας.
Φέτος, για ν α γιορτάσουµε την  70ή επέτειό µας, ξεκι-
ν ήσαµε έν α σηµαν τικό έργο αν ακατασκευής όλων  των
πρατηρίων  καυσίµων  µας στο Μαυροβούν ιο. Αυτό το
σηµαν τικό έργο θα κοστίσει περίπου 20 εκατ. ευρώ και
περιλαµβάν ει την  αν τικατάσταση και αν αβάθµιση όλου
του τεχ ν ικού εξοπλισµού των  πρατηρίων , ώστε ν α
συµµορφών ον ται µε τους αυστηρότερους καν ον ισµούς
της ΕΕ, µε στόχ ο ν α προσφέρουµε στους πελάτες µας
τα καλύτερα καύσιµα, προϊόν τα και υπηρεσίες», τόν ισε
στις δικές του δηλώσεις ο CEO της “Jugopetrol AD” κ.
Αν τών ης Σεµελίδης.

ΗΗ  JJuuggooppeettrrooll  AADD,,  θθυυγγααττρριικκήή  ττοουυ  ΟΟµµίίλλοουυ  ΕΕΛΛΠΠΕΕ,,
γιορτάζει τα 70 χρόνια παρουσίας της στην αγορά του Μαυροβουνίου
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερ-
µοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. Κοντά σε αστική συγκοινωνία
και προαστιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο 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 Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κου-
ζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο δια-
µέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη 
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187 

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΠΠΟΟ
ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

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

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ



16-θριάσιο ∆ευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017


