
Νίκος Μελετίου: Είστε σύµβολα για τη Νεολαία του Τόπου
µας, και πρεσβευτές του ∆ήµου και της πόλης µας!

ΗΗ  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΑΑρρχχήή  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  ττίίµµηησσεε
ττοουυςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγιιοουυςς  ΠΠρρωωττααθθλληηττέέςς  

ΕΕλλλλάάδδοοςς  σσττοο  ααγγώώννιισσµµαα  ττωωνν  δδυυννααττώώνν!!  

∆∆εεσσµµεεύύσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν
πποολλύύππλλεευυρρηη  σσττήήρριιξξηη  

ττωωνν  ΤΤρριιττέέκκννωωνν  ΦΦυυλλήήςς  
Έδωσε ο αναπληρωτής

δήµαρχος Γιώργος
Αντωνόπουλος

ΑΡΠΑΞΑΝ ΟΠΛΟ
ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ

ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΣΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι 

Θα διατεθούν 67.000 Ευρώ
για την επισκευή και 

συντήρηση Σχολείων του
∆ήµου Μεγαρέων

(επιπλέον αυτών, που διατίθενται 
για την λειτουργία τους)
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ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ο Γ. ΚΑΣΣΑΒΟΣ 

ΗΗ  αανναασσφφάάλλεειιαα
εείίννααιι  σσυυννώώννυυµµοο  ττηηςς

κκααθθηηµµεερριιννόόττηηττααςς  ττωωνν
κκααττοοίίκκωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν  

Ο ∆ήµαρχος ζήτησε  τη µόνιµη
 παραµονή Οµάδων (ΟΠΚΕ) στον ∆ήµο
Αχακαθώς την καθιέρωση περιπολιών
στην περιοχή των Θρακοµακεδόνων 

ΗΗ  δδιιοορργγάάννωωσσηη  ττοουυ  eeaarrnniinngg//TTeeaacchhiinngg//
TTrraaiinniinngg  AAccttiivviitteess,,  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  

Θα απασχολήσει την αυριανή συνεδρίαση του ∆.Σ. 

σσεελλ..    33

Πληρώνουµε «χρυσάφι»
τα λύµατα του Θριασίου 

Το ποσό των 900 εκατοµµυρίων ευρώ 
θα διαθέσει η κυβέρνηση προκειµένου να

ολοκληρωθούν έργα διαχείρισης λυµάτων 
σε 169 οικισµούς µε πληθυσµό 

άνω των 2.000 κατοίκων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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ΚΚΑΑΘΘΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ

σσεελλ..    22

σσεελλ..  1155

σσεελλ..    33

σσεελλ..  66

σσεελλ..  22--88
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ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς
σσυυννεεχχίίζζεειι  δδυυννααµµιικκάά  ττοονν  ααγγώώνναα  

γγιιαα  ττηηνν  αακκύύρρωωσσηη  ττοουυ  εεγγχχεειιρρήήµµααττοοςς  δδηηµµιιοουυρργγίίααςς  
ΙΙχχθθυυοοκκααλλλλιιεερργγεειιώώνν  σσττοο  ΠΠόόρρττοο  ΓΓεερρµµεεννόό..  

σσεελλ..    22--1100

σσεελλ..    88



ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς
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γγιιαα  ττηηνν  αακκύύρρωωσσηη  ττοουυ  εεγγχχεειιρρήήµµααττοοςς  δδηηµµιιοουυρργγίίααςς  
ΙΙχχθθυυοοκκααλλλλιιεερργγεειιώώνν  σσττοο  ΠΠόόρρττοο  ΓΓεερρµµεεννόό..  

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������
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Ασπρόπυργος
Παπαγιαν ν οπούλου Αφροδίτη Π. Καποδιστρίου 27

& Μιαούλη Αν δρέα, 2105570007

Ελευσίνα 

Σαµπάν ης Σπυρίδων  Α.
Περικλέους 40 & Κον τούλη, 2105547581

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι. 

Στρατηγού Ρόκκα 56, 2105555550

Άνω Λιόσια

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ. ∆ηµαρχείου 15, 
2102475470

Αχαρνές
Σφακιανάκη Φωτεινή Α. 

Λεωφόρος Θρακοµακεδόνων 154, 2102434055

Χαϊδάρι
Γεωργοπούλου Αδαµαντία - Μαρία Πλάτωνος 34,

Όπισθεν Σούπερ Μάρκετ My Market, 
Χαϊδάρι - ∆άσος,2105324590

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις     

Η θερµοκρασία από 5 έως 16
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26

   ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Πλωτίνος, 

Ηµέρα της Ερυθράς Χειρός (από το σύµβολο
της κόκκινης παλάµης που σηµαίνει STOP 
στην στρατολόγηση παιδιών σε πολέµους)

Αύριο Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα  20:30
θα διεξαχθεί η συνεδριάση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Ελευσίνας για τη λήψη αποφάσεων

στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας

ασφάλιστρων των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της
Υπηρεσίας για το έτος 2018.

2. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατε-
δαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκπόνησης
µελέτης περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων επεξερ-
γασίας – αξιοποίησης απορριµµάτων.

4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
προµήθειας κλιµατιστικών µηχανηµάτων σε δηµοτικά
κτίρια.

5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας
συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων ∆ηµοτικού
Κ∆ΑΥ.

6. Λήψη απόφασης για την συµµετοχή δύο (2)
υπαλλήλων της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισµού ∆ήµου Ελευσίνας στο εκπαιδευτικό σεµι-
νάριο µε θέµα: «∆ιαδικασίες Αδειοδότησης, ίδρυσης και
λειτουργίας Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών
Σταθµών που λειτουργών εντός νοµικών προσώπων των
∆ήµων ή υπηρεσίες των ∆ήµων – Παρουσίαση νέου Π.∆.
99/2017» που θα διεξαχθεί στο «Κέντρο Εκπαίδευσης»
στην Αργυρούπολη στις 21-2-2018.

7. Λήψη απόφασης για την κάλυψη του εορτασµού
της Αποκριάς στην ∆ηµοτική Ενότητα Ελευσίνας –
Μαγούλας για τα παιδιά του ∆ήµου µας την 17η Φεβρο-
υαρίου στην Μαγούλα και την 18η Φεβρουαρίου στην
Ελευσίνα και υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδο-
ση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατο-
ποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων – έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης ποσού 4.653,72 €.

συνεχίζεται στη σελ. 8

Π
αρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος Μάν-
δρας – Ειδυλλίας συνεχίζει δυναµικά τον αγώνα
ενάντια στους σχεδιασµούς που επιδιώκουν την

εγκατάσταση Ιχθυοκαλλιεργειών στο Πόρτο Γερµενό. 
Οι προσπάθειες για την εκπλήρωση του δίκαιου αιτήµα-

τος του ∆ήµου στρέφονται προς κάθε κατεύθυνση, υπογρ-
αµµίζει ο ∆ήµος σε ανακοίνωσή του. Στο πλαίσιο αυτό η
∆ήµαρχος, κ. Γιάννα Κριεκούκη είχε πραγµατοποιήσει
συνάντηση µε τον Βουλευτή και Κοσµήτορα της Βουλής κ.
Γεώργιο Πάντζα στις 14 Νοεµβρίου 2017. Σκοπός της
συνάντησης ήταν όχι µόνο η αναλυτική και πλήρης ενηµέρ-
ωση του κ. Πάντζα προκειµένου να είναι γνώστης του δίκαι-
ου αιτήµατος του ∆ήµου αλλά και η διαµεσολάβησή του ώστε
να κανον ιστεί ένα ραντεβού µε τον Συντον ιστή της Απο-
κεντρωµένης ∆ιοίκησης, κ. Κοκκινάκη, καθ’ύλη αρµόδιο για
την έκδοση και ανανέωση της άδειας για την Ιχθυοκαλλιέρ-
γεια. 

Κατόπιν  αυτού, την ∆ευτέρα στις 5 Φεβρουαρίου 2018 ο
κ. Γιώργος Πάντζας επικοινώνησε µε την κ. Κριεκούκη
ενηµερώνοντας πως θα έπρεπε ο ∆ήµος να αποστείλει 

στον κ. Κοκκινάκη το σχετικό φάκελο µε όλες τις ενέρ-
γειες του ∆ήµου, που εναντιώνονται στην ενδεχόµενη
εγκατάσταση Ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή του Πόρτο
Γερµενό. 

Την επόµενη ηµέρα, την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, ο
∆ήµος απέστειλε πλήρη φάκελο µε όλα τα στοιχεία, αναδεικ-
νύοντας ταυτόχρονα την έντονη αντίδραση και την αγα-
νάκτηση της τοπικής κοινωνίας αλλά και της ευρύτερης περ-
ιοχής της ∆υτικής Αττικής και τον ίζοντας τον δίκαιο και ανέν-
δοτο αγώνα ενάντια σε οποιοδήποτε σχεδιασµό θέλει να
υποβαθµίσει την ποιότητα διαβίωσης των κατοίκων, όπως
είναι η ενδεχόµενη λειτουργία ιχθυοκαλλιεργειών. 

Να υπενθυµίσουµε ότι ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας, έχει
άµεσα κινήσει την δικαστική διαδικασία καταθέτοντας στο
Συµβούλιο της Επικρατείας αίτηση αναστολής εκτέλεσης και
αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Γεν ικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε την οποία εκδόθηκε η άδεια
για την Ιχθυοκαλλιέργεια. Συµπληρωµατικά αναφέρουµε πως
η αίτηση ακύρωσης πρόκειται µετά από αναβολές να
συζητηθεί στις 14 Μαρτίου 2018

ΗΗ  δδιιοορργγάάννωωσσηη  ττοουυ  LLeeaarrnniinngg//TTeeaacchhiinngg//TTrraaiinniinngg
AAccttiivviitteess,,  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  

Θα απασχολήσει την αυριανή συνεδρίαση του ∆.Σ. 



Ε π ί θ ε σ η
δέχτηκε ένας
α σ τ υ ν ο µ ι κ ό ς
στο Μενίδι
γύρω στις 14:00
το µεσηµέρι της
Πέµπτης 8
Φεβρουαρίου
από τρία
άτοµα.Οι άγνω-
στοι έκαναν
έφοδο στον
α σ τ υ ν ο µ ι κ ό
προκειµένου να
τον ληστέψουν,
χωρίς να
γνωρίζουν την ιδιότητά του αφού φορούσε πολιτι-
κά. Μαζί µε τα χρήµατα ωστόσο πήραν και το όπλο
που είχε µαζί του, καθώς το κουβαλούσε αφού ανή

κει στην
δύναµη της
ασφάλειας.

Ό τ α ν
αργότερα
κατάλαβαν
ακριβώς τι
είχαν κάνει,
πέταξαν το
όπλο σε
ά λ λ ο
σηµείο, το
οποίο και
τ ε λ ι κ ά
β ρ έ θ η κ ε
από την

αστυνοµία. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 4 προσαγωγές
για το περιστατικό, ενώ ο αστυνοµικός είναι καλά
στην υγεία του.
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ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ο Γ. ΚΑΣΣΑΒΟΣ 

ΗΗ  αανναασσφφάάλλεειιαα
εείίννααιι  σσυυννώώννυυµµοο  ττηηςς

κκααθθηηµµεερριιννόόττηηττααςς  ττωωνν
κκααττοοίίκκωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν  
Ο ∆ήµαρχος ζήτησε  τη µόνιµη παραµονή 
Οµάδων (ΟΠΚΕ) στον ∆ήµο Αχακαθώς 

την καθιέρωση περιπολιών στην περιοχή των
Θρακοµακεδόνων 

Σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα την εγκληµατικότητα
στον ∆ήµο Αχαρνών, συµµετείχε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών

κ. Γιάννης Κασσαβός, µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας
Τάξης κ. ∆ηµήτρη Αναγνωστάκη, τον Γενικό Επιθεωρητή
Αστυνοµίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγο Χρήστο ∆ραγατάκη,
τον ∆ιευθυντή Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής Ταξίαρχο Εµµανο-
υήλ ∆ασκαλάκη, τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αχαρνών και Προέδρο του Συµβουλίου Πρόληψης Παρ-
αβατικότητας και Εγκληµατικότητας κ. Παναγιώτη Πολυµενέα
και εκπροσώπου των κατοίκων Θρακοµακεδόνων κ. ∆ηµήτρη
Τσιφτελίδη. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε, την
αγωνία και το συναίσθηµα ανασφάλειας στην καθηµερινότητα
των κατοίκων του ∆ήµου Αχαρνών, όπως αυτό αποτυπώνεται
στο δηµόσιο λόγο των πολιτών ή/και στις παρεµβάσεις των
πολιτών στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αχαρνών. 

Στην εισήγησή του, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών αναφέρθηκε στη
θετική πορεία των µέτρων που εφαρµόζει η ΕΛ.ΑΣ. το τελευταίο
χρονικό διάστηµα στον ∆ήµο Αχαρνών, ωστόσο ζήτησε την
εδραίωση του επιχειρησιακού σχεδιασµού και την ενίσχυση
των µέτρων, καθώς η αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας και
παραβατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών απαιτεί συνεχή προ-
σπάθεια αλλά και επιπλέον δράσεις. 

Πιο συγκεκριµένα ο κ. Κασσαβός πρότεινε: - την ενίσχυση του
Τµήµατος Ασφαλείας Αχαρνών µε επιπλέον προσωπικό

- τη µόνιµη παραµονή, Οµάδων Πρόληψης και Καταστολής
Εγκλήµατος (ΟΠΚΕ) στον ∆ήµο Αχαρνών καθώς και Οµάδων
∆ίκυκλης Αστυνόµευσης (∆Ι.ΑΣ)

- την καθιέρωση περιπολιών στην περιοχή των Θρακοµα-
κεδόνων 

- την ενίσχυση του Αστυνοµικού Σταθµού Θρακοµακεδόνων. 
Με αφορµή τη σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του

Πολίτη ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: 
"Οι ιδιαιτερότητες του ∆ήµου Αχαρνών, όσων αφορά στο θέµα

της αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας και παραβατικότητας
είναι γνωστές και µας επιβάλουν να µην εφησυχάζουµε, αλλά
να αναζητούµε συνεχώς καλύτερες και πιο αποτελεσµατικές
λύσεις. 

Σε αυτή την προσπάθεια η πολιτική και φυσική ηγεσία της
ΕΛ.ΑΣ. είναι σύµµαχοι µας. 

Ο στόχος, να εδραιωθεί το συναίσθηµα ασφάλειας στις γει-
τονίες των Αχαρνών και των Θρακοµακεδόνων, είναι κοινός και
η συνεργασία µας µε την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. είναι µονόδροµος.
Σε αυτό το πλαίσιο κρίνουµε ότι είναι σκόπιµη η ενίσχυση του
Επιχειρησιακού Σχεδιασµού που εφαρµόζει η ΕΛ.ΑΣ. µε στόχο
τα µέτρα αυτά να είναι πιο δραστικά και πιο αποτελεσµατικά
κατά της παραβατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών."

ΑΡΠΑΞΑΝ ΟΠΛΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ
ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι 

Πληρώνουµε «χρυσάφι» τα 
λύµατα του Θριασίου 

Το ποσό των 900 εκατοµµυρίων ευρώ θα διαθέσει η κυβέρνηση
προκειµένου να ολοκληρωθούν έργα διαχείρισης λυµάτων 

σε 169 οικισµούς µε πληθυσµό άνω των 2.000 κατοίκων.

Το ποσό των 900 εκατοµµυρίων
ευρώ εξασφάλισε η κυβέρνηση
προκειµένου να ολοκληρωθούν

τα έργα διαχείρισης λυµάτων σε 169 οικι-
σµούς µε πληθυσµό άνω των 2.000
κατοίκων.

Σύµφωνα µε όσα αναφέρουν «Τα
Νέα», πρόκειται για τους λεγόµενους οικι-
σµούς Γ κατηγορίας ( µε πληθυσµό
πάνω από 2.000 και έως 15.000 κατοίκο-
υς). Συνολικά στην Ελλάδα υπάρχουν
385 τέτοιοι οικισµοί. Μέχρι στιγµής, έχουν
ολοκληρωθεί τα έργα διαχείρισης σε 148
οικισµούς Γ κατηγορίας ενώ αναζητείται
χρηµατοδότηση για άλλους 47 οικισµούς.
Επιπλέον, 21 οικισµοί θα πρέπει να
εκσυγχρονίσουν τις υποδοµές επεξερ-
γασίας λυµάτων.

Αυτό έγινε την προηγούµενη Τετάρτη
γνωστό, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που παρ-
αχώρησαν ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης,
οι αναπληρωτές υπουργοί Οικονοµίας Αλέξης Χαρίσης
και Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάµελλος. Στη συνέντευξη,
παραβρεθήκαν ακόµη ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ Κωνσταν-
τίνος Αγοραστός, ο πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ Γιωργος
Πατούλης και ο πρόεδρος της Ε∆ΕΥΑ Γιώργης Μαρινάκ-
ης.Όπως ανέφερε, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλ-
λοντος Σωκράτης Φάµελλος, τα έργα επεξεργασίας λυµά-
των έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί από το 2005. Αυτός
είναι και ο λόγος που έχουµε καταδικαστεί τρείς φορές
από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.

Ειδικότερα, για την Ανατολική Αττική, έχουµε πληρώσει
- µετά από καταδίκη- εφάπαξ 10 εκατοµµύρια ευρώ ( τον
Οκτώβριο του 2015) και καταβάλλουµε 3,64 εκατοµµύρια
ευρώ κάθε εξάµηνο. 

Το πρόστιµο αυτό αφορά όλες τις περιοχές της Ανατο-
λικής Αττικής ( Μαρκόπουλο, Νέα Μάκρη, Ραφήνα, Πικέρ-
µι, Κορωπί, Παιανία, Αρτέµιδα, Σπάτα ).

Η δεύτερη καταδίκη αφορά το Θριάσιο Πεδίο. Εδω,
όπως επεσήµανε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλον-
τος, υπάρχει ήδη εισήγηση για καταβολή εφάπαξ προ-

στίµου ύψους 16 εκατοµµυρίων ευρώ και 35.000 ευρώ
κάθε µέρα.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος
Σκουρλέτης δεν πήρε ξεκάθαρη θέση απαντώντας σε
ερώτηση αν τα πρόστιµα που επιβλήθηκαν από το Ευρ-
ωπαϊκό ∆ικαστήριο θα καταλογιστούν στους ∆ήµους.

Ο ίδιος, περιέγραψε την κατάσταση «σαν τον σκύλο
που κυνηγαει την ουρά του...». 

Όπως είπε , ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις
ευθύνες του, αλλά εάν ένας ∆ήµος εκ των πραγµάτων δεν
µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις θα πρέπει να τον
στηρίξεις ... «Σηµασία έχει να κερδίσουµε χρόνο και να
λύσουµε τα προβλήµατα», επεσήµανε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας,
Αλέξης Χαρίτσης, σε ό, τι αφορά τη χρηµατοδότηση «έχο-
υµε δεσµεύσει από το νέο ΕΣΠΑ το ποσό των 872 εκα-
τοµµυρίων ευρώ δηµόσια δαπάνη. 

Αναγνωρίζοντας, µάλιστα, την κρισιµότητα του προβλή-
µατος, κατευθύναµε στις υποδοµές διαχείρισης λυµάτων
τη µερίδα του λέοντος - 200 εκατοµµύρια ευρώ - από τους
πρόσθετους πόρους ύψους 1 δισ. ευρώ που εξασφ-
αλίσαµε για τη χώρα µας στο νέο ΕΣΠΑ». 
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1188//22  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑ
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
- ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

33--44//33  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ
∆ιήµερη διαµονή στο Καρπενήσι στο
ΕΛΒΕΤΙΑ µε πρωινό, γεύµα Σαββάτου
στην ταβέρνα Φ ΩΛΙΑ στο Καρπενήσι ( συµπεριλαµβά-
νεται ) επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγιας Πρου-
σιώτισσας
- ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

1111//33  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΤΤΣΣΙΙΒΒΛΛΟΟΥΥ  --  ΖΖΑΑΡΡΟΟΥΥΧΧΛΛΑΑ
Μονοήµερη-  ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

1188//33  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  --  ΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΛΛΑΑΥΥΡΡΑΑ  --  ΜΜΕΕΓΓΑΑ  ΣΣΠΠΗΗΛΛΑΑΙΙΟΟ
Μονοήµερη,  επίσκεψη στην Αγία Λαυρα, µετά
Καλάβρυτα για καφέ, φαγητό στο GRAND CHALLET 
( δεν συµπεριλαµβάνεται ) και επίσκεψη στο Μέγα
Σπήλαιο -  ώρα αναχώρησης 8.00  τιµή 15€
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

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

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

Τοµεάρχης Υγείας της Νέας ∆ηµοκρατίας, Βασίλης Οικονόµου 
«Καθυστέρηση και έλλειψη σχεδιασµού του Υπουργείου Υγείας 
για την αντιµετώπιση της ιλαράς»

Ο Τοµεάρχης Υγείας της Νέας ∆ηµοκρατίας βουλευτής Επικρατείας, κ. Βασίλης
Οικονόµου και ο Αν. Τοµεάρχης βουλευτής Αχαΐας, κ. Ιάσων Φωτήλας, έκαναν
την ακόλουθη δήλωση: 

«Την ώρα που βρίσκεται σε έξαρση επιδηµία ιλαράς στη χώρα µας, µε 1.400
περιστατικά τους τελευταίους εννέα µήνες, θα περιµέναµε από τον πρόεδρο του
ΚΕΕΛΠΝΟ και αναπληρωτή καθηγητή χειρουργικής κ. Θεόφιλο Ρόζενµπεργκ κάτι
παραπάνω από απλές διαπιστώσεις, όπως αυτές που έκανε προχθές σε συνάν-
τηση µε τους επαγγελµατίες υγείας στον Ευαγγελισµό. 

Η Νέα ∆ηµοκρατία επισηµάνει -για µια ακόµη φορά- τη χαρακτηριστική καθυ-
στέρηση  και έλλειψη σχεδιασµού του Υπουργείου Υγείας. Καλούµε την πολιτι-
κή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά και τις αρµόδιες υπηρεσίες δηµόσιας
υγείας να πράξουν τα αυτονόητα για την υγεία των πολιτών».

Με κάθε επισηµότητα και µε την
ύψιστη τιµή που επιβάλλει ο
άθλος τους, ο ∆ήµαρχος

Ασπροπύργου και η ∆ηµοτική Αρχή,
τίµησαν τους θριαµβευτές του φετινού
Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Ελευθέρ-
ας Πάλης.

Στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, µε το κύπελλο του Πρωταθλητή
Ελλάδας και τα µετάλλια στο στήθος
τους, οι συντελεστές του µεγάλου θριάµ-
βου, προσήλθαν για την τιµή που τους
επιφύλαξε ο Ασπρόπυργος. 

Συγκεκριµένα, µε επικεφαλής τον
Πρόεδρο του Συλλόγου «Μέγας Αλέξαν-
δρος Ασπροπύργου», κ. Γιώργο Φωτιάδη, και τον Ολυµπιονίκη – Προπονητή των Αθλ-
ητών του, Ταγµατάρχη του Ελληνικού Στρατού, κ. Αµιράν Καρντάνοφ, προσήλθαν οι
αθλητές: Πιλίδης Γιώργος, Τριανταφυλλίδης Ανδρέας, Ιωακειµίδης Παναγιώτης, Τέντε-
εβ Κωνσταντίν, Λοϊζίδης Σταύρος, Πουρουζίδης ∆ηµήτριος, Λοϊζίδης Ιωάννης και ο Λοϊ-
ζίδης Γιώργος. Ακόµη, ο ∆ήµος Ασπροπύργου τίµησε στην ίδια τελετή και τον χρυσό
Πανελληνιονίκη Ασλάν Ναµετίδη, από το Σύλλογο «Αναγέννηση Ασπροπύργου».

Υποδεχόµενος του Πανελληνιονίκες παράγοντες και Αθλητές των οµάδων του Ασπρ-
όπυργου, ο ∆ήµαρχος της πόλης και Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων
Ελλάδας, κ. Νικόλαος Μελετίου µεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Η πόλη µας σήµερα, γκρεµίζει τα νοερά τείχη της, για να υποδεχτεί, τους νέους, άξιο-
υς αθλητές, συνοδευόµενους από τους ηγέτες της προσπάθειας, όπως ο Γιώργος
Φωτιάδης, και τον εκπληκτικό δάσκαλό τους, τον Ολυµπιονίκη Αµιράν Καρντάνοφ, µε
δικαιολογηµένη συγκίνηση και τεράστιο θαυµασµό. 

∆εν είναι λίγο, να κατακτά µια οµάδα
της πόλης µας, το Πανελλήνιο Πρωτά-
θληµα Ανδρών της Ελευθέρας Πάλης,
όταν είχε να αντιµετωπίσει οµάδες µε
κολοσσιαίους προϋπολογισµούς και
ένδοξη ιστορία στο χώρο, απ’ όλη την
Ελλάδα. 

Αφήσατε πίσω σας ονόµατα Συλλό-
γων, που προκαλούν δέος, µε στρατιές
χορηγών και χιλιάδες υποστηρικτές –
φιλάθλους! Κι αυτό δίνει το µέτρο του
θριάµβου σας!

Είµαι βέβαιος ότι, θα σας καµαρώσο-
υµε και Ολυµπιονίκες, Παγκόσµιους
Πρωταθλητές, στην Κατηγορία των

Ανδρών, γιατί, ως έφηβοι και Νέοι, πολλοί από  σας, έχουν σαρώσει τα µετάλλια, τα
προηγούµενα χρόνια. Είστε σύµβολα για τη Νεολαία του Τόπου µας, και πρεσβευτές
του ∆ήµου και της πόλης µας! Κι έτσι θέλουµε να παραµείνετε! Παραδείγµατα προ-
σπάθειας, έντιµης µάχης, σκληρής δουλειάς! Κι εµείς, ως ∆ηµοτική Αρχή, θα είµαστε
διαρκώς στο πλάι σας, αρωγοί και συµπαραστάτες, εξαντλώντας κάθε περιθώριο στήρ-
ιξης.

Σας ευχαριστώ, που δοξάζετε την Ελλάδα και τον Ασπρόπυργο, εκ µέρους όλων των
κατοίκων αυτής της πόλης µας».

Απ’ την πλευρά τους ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος Ασπροπύργου»,
ο Προπονητής τους και οι Αθλητές Πρωταθλητές Ελλάδας, µαζί και ο αθλητής της «Ανα-
γέννησης Ασπροπύργου», διαβεβαίωσαν τον ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Μελετίου, για την
απόφασή τους να σηκώσουν τις σηµαίες της Ελλάδας και του Ασπρόπυργου, ακόµη
πιο ψηλά.    

Νίκος Μελετίου: Είστε σύµβολα για τη Νεολαία του Τόπου µας, και πρεσβευτές του ∆ήµου και της πόλης µας!

ΗΗ  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΑΑρρχχήή  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  ττίίµµηησσεε  ττοουυςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγιιοουυςς  
ΠΠρρωωττααθθλληηττέέςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς  σσττοο  ααγγώώννιισσµµαα  ττωωνν  δδυυννααττώώνν!!  
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Νέα κυκλοφορία από τις εκδόσεις Ανατολικός αποτελεί το πρώτο 
βιβλίο της Ασηµίνας Στασινοπούλου κάτοικο Παραλίας Ασπροπύργου.  

Στα Μονοπάτια του ΈρωταΣτα Μονοπάτια του Έρωτα
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟ

ΒΙΒΛΙΟ

Τι κρύβει ο έρωτας
στα µονοπάτια του; Τι
µπορεί να κάνει µια
γυναίκα µέχρι να
πετύχει τον σκοπό
της και να αποκατα-
στήσει το όνοµά της; 

Η Μυρτώ Αλεξιάδη
είναι µια αθώα κοπέ-
λα που αναγκάζεται
να αυτοεξοριστεί
µετά το θάνατο ενός
αγαπηµένου της

προσώπου σε µια επαρχία στο Παρίσι. Μετά από χρόνια
υποχρεώνεται να επιστρέψει και να διεκδικήσει ότι της ανήκει
δικαιωµατικά. Επιστρέφοντας όµως στην πατρίδα έχει να
αντιµετωπίσει ένα θανάσιµο εχθρό που έχει βαλθεί να την
καταστρέψει και να της στερήσει τον άντρα που αγάπησε και
του δόθηκε ψυχή τε και σώµατι.Τι θα γίνει όταν οι µάσκες
πέσουν και µαθευτεί όλη η αλήθεια; Ποιος θα βγει τελικά κερ-
δισµένος και ποιος χαµένος; Ακολουθείσθε τα µονοπάτια του
έρωτα και θα το ανακαλύψετε από µόνοι σας.  

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Η Ασηµίνα Στασινό-
πουλου γεννήθηκε και
µεγάλωσε στην Αθήνα.
Είναι η µεγαλύτερη κόρη
του Τριαντάφυλλου Στα-
σινόπουλου που υπήρ-
ξε χρόνια σεφ στο ξενο-
δοχείο Μεγάλη Βρετά-
νια. 

Η µητέρα της Ιωάννα
Στασινοπούλου είναι
µέλος του Σ.Υ.Π.Α. της
Περιφέρειας Αττικής. 

Είναι πτυχιούχος
απόφοιτη της Σχολής
∆ιοίκησης και Οικονοµίας στο τµήµα της Τοπική Αυτο-
διοίκησης. Έχει τελειώσει Σχολή Ι.Ε.Κ. ως Τεχνικός Εφαρ-
µογών ∆ικτύων και Πληροφορικής και Αυτοµατισµού Γραφ-
είου.

Είναι blogger µε δική της σελίδα στο διαδίκτυο.
Ζει µε τον γιο της στον Ασπρόπυργο.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πρώτη της προσπάθεια να

µπει στο χώρο της λογοτεχνίας.    

Τ
η δέσµευση ότι ο ∆ήµος Φυλής
και η Κοιν ων ική Υπηρεσία θα
συν εχ ίσουν  ν α παρέχ ουν

στήριξη στους Τριτέκν ους Φυλής σε
όλους τους τοµείς, έδωσε ο αν απληρ-
ωτής ∆ήµαρχ ος Γιώργος Αν των όπου-
λος. 

Κληθείς στο βήµα της εκδήλωσης
για την  κοπή της Βασιλόπιτας του
Συλλόγου Τριτέκν ων   το βράδυ της
Παρασκευής 9 Φεβρουαρίου, στο
κατάµεστο από κόσµο καφέ «Τοξότ-
ης», από την  Πρόεδρο Κατερίν α
Μλουχ άρη, ο Γιώργος Αν των όπουλος
αν ταπέδωσε τις θερµές ευχ αριστίες
που δέχ θηκε λαµβάν ον τας συγκεκρι-
µέν ες δεσµεύσεις. 

Μεταξύ άλλων  τόν ισε πως οι διαν ο-
µές σε τρόφιµα που έχ ουν  ξεκιν ήσει
θα συν εχ ιστούν  απρόσκοπτα όχ ι
µόν ο µέσω του Κοιν ων ικού Παν το-
πωλείου αλλά και απευθείας σε οικο-
γέν ειες που χ ρήζουν  στήριξης. 

Αν έφερε επίσης επιγραµµατικά, τις
πρωτοβουλίες που έχ ει ήδη αν αλάβει
ο ∆ήµος  Φυλής για την  ελάφρυν ση
των  τρίτεκν ων  οικογεν ειών  του, και
είν αι, η  µείωση των  ∆ηµοτικών
Τελών  και των  διδάκτρων  του Ωδείου
καθώς και µε τη στήριξη του Προέδρ-
ου της «Πάρν ηθας»  Γιώργου Μαυρο-
ειδή, η µείωση των  διδάκτρων  ,  στα Αθλητικά και Πολι-
τιστικά Τµήµατα του ∆ήµου. 

Ο Γιώργος Αν των όπουλος εξέφρασε κλείν ον τας την
πεποίθηση ότι η υπόσχ εση του ∆ηµάρχ ου Φυλής για
τη ν έα στέγη του Συλλόγου θα γίν ει πράξη και αφιέρω-
σε το κοµµάτι του σε αυτή τη ν έα προσπάθεια. 

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι τη βράβευση του Γιώργου
Αν των όπουλο έκαν ε έν ας άν θρωπος που επίσης
βρίσκεται κον τά στους τρίτεκν ους Φυλής, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Τσουκλιδίου, Νίκος Νικολόπουλος. 

Επίσης, καλών τας στο βήµα τον  ∆ήµαρχ ο η Πρόε-
δρος του Συλλόγου Κατερίν α Μπλουχ άρη, τον  ευχ α-
ρίστησε για την  ολόπλευρη στήριξη που έχ ει προσφ-
έρει στον  Σύλλογο και του ζήτησε ν α συν εχ ιστεί η
καλή συν εργασία που έχει ξεκιν ήσει. 

Ο ∆ήµαρχ ος από την  πλευρά του, όχ ι µόν ο τη δια-
βεβαίωσε ότι τα αιτήµατα των  Τριτέκν ων  βρίσκον ται σε
προτεραιότητα  αλλά και δεσµεύθηκε πως σύν τοµα θα
λυθεί και το ζήτηµα της στέγης, ώστε ο Σύλλογος  ν α
έχ ει τον  δικό του χ ώρο. 

∆∆εεσσµµεεύύσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  πποολλύύππλλεευυρρηη  
σσττήήρριιξξηη  ττωωνν  ΤΤρριιττέέκκννωωνν  ΦΦυυλλήήςς  
Έδωσε ο αναπληρωτής δήµαρχος Γιώργος Αντωνόπουλος

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Πέταγµα παραδοσιακού 
αερόστατου από τον Κούρο 
την Κυριακή της Αποκριάς

Τηρώντας την πρόσφ-
ατη παράδοση την
οποία η ίδια έχει

δηµιουργήσει, η Εθελοντική
Οµάδα Μεγάρων Κούρος
αναβιώνει το έθιµο του πετάγ-
µατος αερόστατου το οποίο
έχει καθιερώσει κατά την
τελευταία Κυριακή της αποκρ-
ιάς, δηλαδή της Τυρινής.

Τα τελευταία χρόνια, δεκά-
δες αερόστατα υψώνονται
στον ουρανό των Μεγάρων
την Κυριακή προσφέροντας
ένα φαντασµαγορικό θέαµα και προσθέτοντας στη διασκέδα-
ση µικρών και µεγάλων.

Φέτος το πέταγµα έχει προγραµµατισθεί για την Κυριακή
18 Φεβρουαρίου.

Θα προηγηθούν δύο «σχολές» δηλαδή σεµινάρια διδασ-
καλίας για την κατασκευή αεροστάτου.

12/2 στο κλειστό του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Περά-
µου, ώρα 18:00

14/2 στο κλειστό του 1ου Γυµνασίου Μεγάρων, ώρα 18:00

ΝΝ..ΟΟ..  ΕΕΛΛ..  ΝΝΑΑΥΥΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  
ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟΣΣ    ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

Με πάθος και στήριξη των
µελών και φίλων συνεχίζει τις

δραστηριότητες του 

Το Σάββατο 3η Φεβρουαρίου 2018 στην αίθου-
σα << Αµφιθέατρο – Ελευσίνια Μυστήρια >> ο
σύλλογός µας πραγµατοποίησε την κοπή της

πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους η ∆ηµο-

τική Σύµβουλος κα Παραδείση Κυριακή, ο Πρόεδρος του
ΠΑΚΠΠΑ κος Αγριµάκης Βασίλειος, Πρόεδρος του Ναυτι-
κού Οµίλου Αλεποχωρίου κος Τουµπανιάρης Γεώργιος, ο
Πρόεδρος των ερασιτεχνών αλιέων Πόρτο Γερµενού κος
Παγώνης Κων/νος, η εκπρόσωπος της Ναυτιλιακής εται-
ρείας του κου Α. Μαρτίνου κα Αµοργιανού Αλεξία, ο
εκδότης της εφηµερίδας <Θριάσιο> κος Λιάκος Ευάγγε-
λος, πρόεδροι και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων,
µέλη και φίλοι του συλλόγου.

Η διοίκηση του συλλόγου ευχαριστεί θερµά  τον κο
Καλοµενίδη Ιωάννη για την σηµαντική προσφορά του και
τους 68 χορηγούς των δώρων της λαχειοφόρου αγοράς .
Επίσης όλους όσους κατά καιρούς έχουν στηρίξει τις
προσπάθειες του συλλόγου για την επιτυχία των δρα-
στηριοτήτων του.



∆ευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 θριάσιο-7  

ΜΕ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ∆ΡΩΜΕΝΑ Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΦΥΛΗΣ 

Με το βλέµµα στραµµένο στη Μακεδονία
έκοψε, παρουσία του ∆ηµάρχου Φυλής
Χρήστου Παππού,  το Σάββατο 3 Φεβρο-

υαρίου την πρωτοχρονιάτικη πίτα του ο Καλλι-
τεχνικός Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Φυλής Η
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ. Η εκδήλωση ξεκίνησε µε τα παιδιά
του µικρού χορευτικού του συλλόγου. Μέσα από µια
εξαιρετική παράσταση αναβίωσαν τα καλαντόφωτα,
τα ήθη δηλαδή και τα έθιµα των Ποντίων το ∆ωδε-
καήµερο από τα Χριστούγεννα έως και τα Φώτα. 

Το ειδικό κούτσουρο καλαντούρ τα Χριστούγεννα,
το καλαντόνερο, ή τυχερό νερό την Πρωτοχρονιά
και η µάχη µε τα πιζηλά (καλικάντζαρους) τα Φώτα,
συνοψίζουν τα έθιµα που παρουσιάστηκαν και απέ-
σπασαν το θερµό χειροκρότηµα των θεατών. 

Υγεία, αγάπη, ευτυχία και τύχη για τη νέα χρονιά
ευχήθηκε σε όλους ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και αφιέρωσε το κοµµάτι του, µε αφορµή το µεγάλο συλλαλ-
ητήριο στο Σύνταγµα, στον Ελληνισµό απανταχού της γης. «Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα µείνει Ελληνική» είπε στο
χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος Φυλής . 

Ο πρόεδρος του συλλόγου και οικοδεσπότης Γιάννης Παπαδόπουλος αφού καλωσόρισε τους παριστάµενους ευχήθη-
κε υγεία και δύναµη, δεσµεύτηκε πως θα το νέο διοικητικό συµβούλιο θα συνεχίσει πιο εντατικά τη διατήρηση και προ-
βολή των εθίµων του ποντιακού Ελληνισµού. 

Την πίτα ευλόγησε ο πατέρας Συµεών Αδάκτυλος, ο οποίος αφιέρωσε το κοµµάτι στις ψυχές των σφαγιασθέντων
Ποντίων που θα είναι όπως είπε «όλες στο Σύνταγµα». 

Συνεδριάζει σήµερα το ∆Σ της ΚΕ∆Ε
Συζήτηση για το  νέο νοµοσχέδιο 

που αφορά τους Φο∆ΣΑ.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ∆Ε θα συνεδριάσει τη

∆ευτέρα 12 Φεβρουαρίου, στις 11:00 το πρωί, στα γραφ-
εία της Ένωσης (Ακαδηµίας 65 και Γενναδίου 8,  3ος
όροφος).

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν µεταξύ
άλλων ζητήµατα που αφορούν στην Υπουργική Απόφα-
ση που προβλέπει τροποποίηση στη σύνθεση των ∆ιοικ-
ητικών Συµβουλίων των Σχολικών Επιτροπών και στο
νέο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τους
Φο∆ΣΑ.

Επιπλέον, θα συζητηθεί το θέµα της προετοιµασίας και
διοργάνωσης του δεύτερου µαραθωνίου καινοτοµίας της
ΚΕ∆Ε για τις "έξυπνες πόλεις".

Να σηµειωθεί ότι στη συνεδρίαση θα παρευρεθεί ο
Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του ∆ικτύου
Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, κ. Γιώρ-
γος Κοντορίνης, προκειµένου να παρουσιάσει τον απο-
λογισµό των δραστηριοτήτων του ∆ικτύου, µε δεδοµένη
την ολοκλήρωση της θητείας της σηµερινής Συντονιστι-
κής Επιτροπής.
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Συνεχίζεται από τη σελ.2 

8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη παροχής γεύµατος
εργασίας και catering στο πλαίσιο του προγράµµατος ERAS-
MUS+ µε τίτλο «Michelangelo: Ensuring School Success and
Reducing Early School Leaving through Fine Artsµε κωδικό
αριθµό 2017-1-EL01-KA201-036177 κατά την διοργάνωση του
Learning/Teaching/Training Activites.

9. Λήψη απόφασης για την ανάγκη ενοικίασης λεωφορ-
είου για την µεταφορά των εταίρων από την Ιταλία και την Πορ-
τογαλία, στο πλαίσιο του προγράµµατος ERASMUS+ µε τίτλο
«Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early
School Leaving through Fine Artsµε κωδικό αριθµό 2017-1-
EL01-KA201-036177 κατά την διοργάνωση του
Learning/Teaching/Training Activites.

10. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµήµατος ∆ιαφάνειας,
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για την υπο-
βολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης παροχής
γεύµατος εργασίας στο πλαίσιο του προγράµµατος ERASMUS+
µε τίτλο «Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing
Early School Leaving through Fine Artsµε κωδικό αριθµό 2017-
1-EL01-KA201-036177 κατά την διοργάνωση του
Learning/Teaching/Training Activites που θα πραγµατοποιηθεί
στην Ελευσίνα από τις 26/2/2018 έως 2/3/2018 – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.984,00 €. 

11. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµήµατος ∆ιαφάνειας, 

Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για την υπο
βολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρ-

εσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης ενοικίασης λεω-
φορείου µε οδηγό µε σκοπό τη µεταφορά των εταίρων µας από
την Ιταλία και την Πορτογαλία, από Αθήνα προς Ελευσίνα και
από Ελευσίνα προς Αθήνα (περίοδος µετακίνησης από
26/2/2018 έως 2/3/2018 στο πλαίσιο του προγράµµατος ERAS-
MUS+ µε τίτλο «Michelangelo: Ensuring School Success and
Reducing Early School Leaving through Fine Artsµε κωδικό
αριθµό 2017-1-EL01-KA201-036177, - έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 992,00 €.

12. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Ε.Σ.Ε.Π.Ε
∆ήµου Ελευσίνας για την υποβολή αιτήµατος προς
την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης
επιχορήγησης στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρω-
τοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίνας για την
εκτέλεση έργων σύµφωνα µε τις υπ’
αριθµ.39,40,41,42,43/18 αποφάσεις ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παρα-
λαβής του έργου: «∆ιαµόρφωση Αθλητικών υπο-
δοµών µπροστά στον ελεύθερο χώρο του 1ου και
3ου Γυµνασίου.

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακ-
τικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών

αφανών εργασιών του έργου: «Κατασκευή σταµπωτού οδο-
στρώµατος επί της οδού Εφέσου της ∆Ε Ελευσίνας».

15.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν.
4412/2016.

16.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Προµηθειών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016. 

17.Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παρα-
λαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή των αντικειµένων των
συµβάσεων γενικών υπηρεσιών. 

18.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αιθουσών
του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευσίνας.

Θα διατεθούν 67.000 Ευρώ για την επισκευή και 
συντήρηση Σχολείων του ∆ήµου Μεγαρέων
(επιπλέον αυτών, που διατίθενται για την λειτουργία τους)

Εχει εξασφαλιστεί χρηµατικό ποσό 67.000 Ευρώ, που θα διατεθεί για την επισκευή και συντήρηση των
κτιρίων των Σχολείων του ∆ήµου Μεγαρέων (Μέγαρα και Νέα Πέραµο). Οι υπηρεσίες του ∆ήµου έχουν
συντάξει σχετική µελέτη και το έργο αυτό θα εκτελεστεί µε δηµοπρασία.

Η χρηµατοδότηση αυτή δεν έχει καµία σχέση µε τα χρήµατα, τα οποία διατίθενται στις Σχολικές Επιτροπές
κάθε τρίµηνο από το ∆ήµο ανελλιπώς και χωρίς καµία καθυστέρηση και αφορούν στην κάλυψη δαπανών για
την καλή λειτουργία όλων των Σχολείων (Νηπιαγωγείων, ∆ηµοτικών, Γυµνασίων, Λυκείων.

Αξίζει να σηµειωθεί, πως είναι πρώτη φορά, που ∆ιοίκηση του ∆ήµου διαθέτει µέχρι και το τελευταίο ευρώ,
όλα τα χρήµατα, που διατίθενται από το Κράτος για τις Σχολικές Επιτροπές.

Με την υλοποίηση αυτού του έργου σίγουρα θα λυθούν προβλήµατα που υπάρχουν στα διάφορα σχολικά
συγκροτήµατα των Μεγάρων και της Νέας Περάµου.

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης γι αυτό το θέµα δήλωσε:
« Εχουµε ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζητήµατα, που αφορούν στον τοµέα της Παιδείας και συνεχώς φροντίζο-

υµε έτσι ώστε η εκπαίδευση των µαθητών σε όλα τα Σχολεία του ∆ήµου να γίνεται κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο και να µην υπάρχουν προβλήµατα στην λειτουργία αυτών. Επίσης φροντίζουµε, ώστε όλες ει δυνατόν οι κτιριακές εγκαταστάσεις να επισκευάζονται και συντηρούνται
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να ανακαινίζονται και να ευπρεπίζονται εσωτερικά και εξωτερικά, για να γίνεται η χρήση αυτών από µαθητές, µαθήτριες και εκπαιδευτι-
κούς, πιο άνετη και πιο ευχάριστη.

Οι υπηρεσίες του ∆ήµου προέβησαν στην καταγραφή των σχετικών προβληµάτων και συνέταξαν σχετική µελέτη βάσει της οποίας θα γίνουν οι επισκευές στα κτίρια των
Σχολείων, από εργολάβο, που θα προκύψει κατόπιν διαγωνισµού.»
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ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ KAI ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Αυτές είναι οι 26 εταιρείες
όπου θέλουν να δουλέψουν 
οι νέοι Έλληνες 

ΑΑννοοιιχχττόό  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοοΑΑννοοιιχχττόό  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο
∆∆ηηµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ∆∆ηηµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ
ΟΟ  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  κκααιι  ΜΜέέλλοοςς  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  ττηηςς  ΚΚεεννττρριικκήήςς

ΈΈννωωσσηηςς  ∆∆ήήµµωωνν  ΕΕλλλλάάδδααςς  ((ΚΚ..ΕΕ..∆∆..ΕΕ)),,  κκ..  ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΜΜεελλεεττίίοουυ,,    σσααςς
ππρροοσσκκααλλεείί  σσττηη  δδιιάάλλεεξξηη  πποουυ  θθαα  δδώώσσεειι,,  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΑΑ--ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ..

ΠΠεειιρρααιιάά,,    ΤΤεεχχννοολλοογγιικκοούύ  ΤΤοοµµέέαα,,  ΚΚααθθηηγγηηττήήςς,,  
κκ..  ΛΛάάζζααρροοςς  ΒΒρρυυζζίίδδηηςς,,ττηη  ∆∆εευυττέέρραα,,  1122  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22001188,,  σσττιιςς
1199::3300,,  σσττηηνν  ΑΑίίθθοουυσσαα  ΕΕκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ττοουυ  ΠΠννεευυµµααττιικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ

ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  ((¨̈∆∆..  ΚΚααλλλλιιέέρρηηςς¨̈)),,  µµεε  θθέέµµαα::  
««ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς::  ΤΤοο  µµεεγγάάλλοο  ¨̈σσττοοίίχχηηµµαα¨̈,,  

γγιιαα  τταα  σσυυννιισσττώώνντταα  ΑΑκκααδδηηµµααϊϊκκάά  ΙΙδδρρύύµµαατταα,,  ττιιςς  ττοοππιικκέέςς  κκοοιιννωωννίίεεςς
κκααιι  ττοονν  κκόόσσµµοο  ττοουυ  εεππιιχχεειιρρεείίνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς»»..

ΤΤηη  σσυυζζήήττηησσηη  θθαα  σσυυννττοοννίίσσεειι  ηη  ∆∆ρρ..  ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΚΚααρρααµµππέέρρηη,,
ΧΧηηµµιικκόόςς  ΜΜηηχχααννιικκόόςς,,  ΕΕ..∆∆..ΙΙ..ΠΠ,,  σσττοο  ΤΤµµήήµµαα  ΧΧηηµµιικκώώνν  ΜΜηηχχααννιικκώώνν,,

ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΜΜεεττσσόόββιιοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  ((ΕΕ..ΜΜ..ΠΠ))..

11  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  33  ΚΚΑΑΤΤΩΩ  ΤΤΩΩΝΝ  550000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  
Το πόσο έχουν «ψαλιδιστεί» οι συντάξεις 
των Ελλήνων παρουσιάζεται ανάγλυφα

στην Έκθεση του Ενιαίου Συστήµατος ΗΛΙΟΣ.

A
πό τα στοιχ εία φαίν εται, ότι σχ εδόν  µία στις τρεις συν τάξεις δεν  ξεπερν ά
τα 500 ευρώ τον  µήν α εν ώ στο σύν ολο των  συν ταξιούχ ων  η µέση κύρια
σύν ταξη από όλα τα ταµεία διαµορφών εται στα 722 ευρώ. Ειδικότερα εως

500 ευρώ είν αι 617.984 κύριες συν τάξεις µε µέσο όρο σύν ταξης τα 370,72
ευρώ, άλλες 395.237 συν τάξεις θαν άτου και 144.984 αν απηρικές συν τάξεις.
Σχ εδόν  επτά στις δέκα συν τάξεις είν αι κάτω απο 1.000 ευρώ τον  µήν α. Τον
∆εκέµβριο πληρώθηκαν  συν ολικά 4.496.290 συν τάξεις από τις οποίες οι
2.851.060 ήταν  κύριες, οι 1.237.924 επικουρικές και 407.306 µερίσµατα. Η
µην ιαία δαπάν η που κατέβαλλαν  τα ταµεία αν ήλθε σε 2.311.605.665,79 ευρώ
και περιλαµβάν ει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ
εν ώ δεν  περιλαµβάν ει την  παροχ ή ΕΚΑΣ.
Το πλήθος των  συν ταξιούχ ων  ήταν  2.586.480. Το µέσο εισόδηµα από κύριες
συν τάξεις αν ήλθε σε 722,26 ευρώ το µέσο εισόδηµα από επικουρικές σε
171,67 ευρώ και το µέσο εισόδηµα από µερίσµατα σε 97,93 ευρώ διαµορ-
φών ον τας έτσι το µέσο εισόδηµα όσων  δικαιούν ται κύρια και επικουρική
σύν ταξη στα 894 ευρώ.

Αυξάνεται η καταναλωτική εµπιστοσύνη στην Ευρώπη
-Τελευταίοι στην πρόθεση αγορών οι Έλληνες

Στο τέλος του 2017 η καταναλωτική εµπιστοσύνη συνέχισε να αυξάνεται στην Ευρώπη, φτάνοντας
τις 21,1 µονάδες, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας της GfK Consumer Climate (Κατανα-
λωτικό Κλίµα) στην Ευρώπη, για το τέταρτο τρίµηνο του 2017.Στην Ελλάδα οι δείκτες βελτιώνον-

ται ωστόσο οι Ελληνες είναι τελευταίοι στην Ευρώπη ως προς την πρόθεση αγορών. 

Οι αρνητικές τιµές που κατέγραψε σε όλους τους δείκτες η Ελλάδα στο τέλος του 2017 ήταν σηµαντικά
υψηλότερες σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.

Οι οικονοµικές προσδοκίες στην Ελλάδα άγγιξαν τις -12,3 µονάδες τον ∆εκέµβρη του 2017, µία καθα-
ρή αύξηση 21,5 µονάδων σε σχέση µε τον ∆εκέµβρη του 2016.

Σύµφωνα µε την GFK, oι Έλληνες έχουν θετικότερες προσδοκίες για τη χώρα τους από ότι για παρά-
δειγµα, οι Ιταλοί, οι Βρετανοί ή οι Ρουµάνοι.

Οι εισοδηµατικές προσδοκίες, ήταν επίσης σηµαντικά υψηλότερες από ότι το περασµένο έτος. Ο
δείκτης βελτιώθηκε κατά 18,4 µονάδες σε σχέση µε τον ∆εκέµβρη του 2016, αγγίζοντας τις -21,7 µονάδες
τον ∆εκέµβρη του 2017. Ωστόσο, όσον αφορά στις εισοδηµατικές προσδοκίες, η Ελλάδα εξακολουθεί να
υστερεί σε σχέση µε την Ευρώπη.

Όσον αφορά στην πρόθεση αγορών η Ελλάδα παρουσίασε το χαµηλότερο δείκτη στην Ευρώπη,
αγγίζοντας τις -22,6 µονάδες τον ∆εκέµβρη του 2017.

Στην Ευρώπη ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης έπιασε την  τιµή των 21,1 µονάδων, είναι η
υψηλότερη που έχει παρατηρηθεί εδώ και 10 χρόνια ενώ στο τέλος του τρίτου τριµήνου, η τιµή βρισκόταν
στις 20,9 µονάδες. Η GfK προβλέπει αύξηση στις ιδιωτικές καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση µεταξύ 1,5 σε 2%.Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θεωρούν ότι η οικονοµία βρίσκεται σε
ανοδική τροχιά. Ο δείκτης των οικονοµικών προσδοκιών για τον ∆εκέµβρη του 2017 αυξήθηκε στις 17
µονάδες κατά µέσο όρο για όλες τις χώρες της ΕΕ, πέντε µονάδες υψηλότερα σε σχέση µε τον Σεπτέµ-
βρη.

Στη Γαλλία, στη Γερµανία και στην Αυστρία, ο εν λόγω δείκτης σηµείωσε σηµαντική αύξηση. Στη
Ρουµανία, από την άλλη πλευρά, ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης παρουσίασε κατακόρυφη
πτώση σε σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη, εξαιτίας της τρέχουσας κυβερνητικής κρίσης που κυριαρχεί
στη χώρα.

Οι θετικές αυτές εκτιµήσεις αναφορικά µε τη συµπεριφορά των καταναλωτών συµβαδίζουν µε τα
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα οποία αναµένεται αύξηση 2,3% στο ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν των χωρών της ΕΕ.

Οι εισοδηµατικές προσδοκίες στην Ευρώπη είχαν µικρή αύξηση κατά µέσο όρο, από τον Σεπτέµβρη
µέχρι τον ∆εκέµβρη 2017, αγγίζοντας τις 15 µονάδες. Οι εισοδηµατικές προσδοκίες εµφάνισαν την υψηλό-
τερη αύξηση στην Αυστρία και τη Σλοβενία, ενώ η Ρουµανία παρουσίασε τις µεγαλύτερες απώλειες σε
αυτόν τον τοµέα. Η πρόθεση αγορών βελτιώθηκε κατά µία µονάδα σε σχέση µε τον Σεπτέµβρη, κλείνον-
τας στις 21 µονάδες τον ∆εκέµβρη. H Πολωνία και η Αυστρία κατέγραψαν τις µεγαλύτερες αυξήσεις στο

ΗGoogle αλλά και  ο
Σκαβενίτης αποτε-
λούν το εργασιακό

όνειρο χιλιάδων νέων στην
Ελλάδα. 
Για τέταρτη συνεχόµενη
χρονιά η έρευνα  του kari-
era.gr αναλύει τις στάσεις
που έχουν οι  νέοι  στη
χώρα ως προς την καριέρα
τους και τι είναι σηµαντικό
γι’ αυτούς όταν σχεδιάζουν
και προγραµµατίζουν την
εργασιακή τους ζωή. 
Από την έρευνα αυτή, η
οποία βασίστηκε σε ένα
δείγµα 2.899 ατόµων της
Γενιάς Υ, ηλικίας 18-37
ετών απ΄ όλη την Ελλάδα,
προέκυψε η λίστα µε τις 26
εταιρείες που θέλουν να
δουλέψουν οι  νέοι
Ελληνες: 
Google 
Σκλαβενίτης 

Παπαστράτος -Philip Morris
International
Καπνοβιοµηχανία Καρέλια 
Mondelez
Coca-Cola
Microsoft
OTE-Cosmote
Nestle
Lidl Hellas
Apple
Unilever
Deloitte
Inditex
ΑΒ Βασιλόπουλος
P&G
PWC
L’ Oreal
Vodafone
Apivita
ΟΠΑΠ
Τράπεζα Πειραιώς 
ΕΥ
Aegean Airl ines 
ΑΚΤΩΡ
ΒΙΑΝΕΞ



10-θριάσιο ∆ευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 

ΚΚΕΕΑΑ::  ΠΠοοιιεεςς  ααιιττήήσσεειιςς  έέχχοουυνν  αανναακκλληηθθεείί
- Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Ο
ι αιτήσεις για το Κοιν ων ικό Εισόδηµα
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που εγκρίθηκαν  τον
Φεβρουάριο του 2017 και έκτοτε δεν  έχ ουν

τροποποιηθεί µέχ ρι 31 Ιαν ουαρίου 2018,  έχ ουν
αν ακληθεί την  1η Φεβρουαρίου 2018 λόγω συµπλήρ-
ωσης 12 µην ών  από το µήν α έγκρισης και πρέπει οι
δικαιούχ οι ν α υποβάλλουν  ν έες αιτήσεις, προσ-
κοµίζον τας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

∆ελτίο Ταυτότητας
Α.Φ.Μ. αιτούν τα
Α.Μ.Κ.Α. αιτούν τα
Φωτοτυπία ΙΒΑΝ τραπέζης δικαιούχ ου.
E–mail, αριθµός κιν ητού και σταθερού τηλεφών ου

επικοιν ων ίας.
Πρόσφατος Λογαριασµός ∆ΕΗ
Αριθµός Μητρώου ΟΑΕ∆ και ηµεροµην ία εγγραφής

στον  ΟΑΕ∆ (για αν έργους)
Έν τυπο Συν αίν εσης (µπορείτε ν α το εκτυπώσετε

από το www.keaprogram.gr ή ν α το προµηθευτείτε
από τα σηµεία υποβολής αιτήσεων ) µε συµπληρωµέ-
ν ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και γν ήσιο υπογραφής για τα εν ήλικα
πρόσωπα του ν οικοκυριού (δεν  απαιτείται έν τυπο
συν αίν εσης για τροποποίηση αίτησης) και τα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά της αίτησης (π.χ . άδεια
διαµον ής, ληξιαρχ ική πράξη γέν ν ησης ή θαν άτου,
τελεσίδικη δικαστική απόφαση διαζυγίου, µόν ιµη ή
προσωριν ή δικαστική επιµέλεια τέκν ου, αγοράς ακι-
ν ήτων  ή ηλεκτρον ικό µισθωτήριο σε περίπτωση
εν οικίασης.)

Στον  παρακάτω πίν ακα αν αφέρον ται κατά µήν α
οι ηµεροµην ίες τροποποίησης ή επαν υποβολής ν έας
αίτησης:

Ηµεροµην ία αίτησης ή τελευταίας τροποποίησης:
Τροποποίηση έως: Νέα αίτηση από:

Μάρτιος 2017 Τετάρτη 28/02/2018
1η Μαρτίου 2018

Απρίλιος 2017 Παρασκευή 30/03/2018
1η Απριλίου 2018

Μάιος 2017 ∆ευτέρα 30/04/2018 1η Μαίου
2018

Ιούν ιος 2017 Πέµπτη 31/05/2018 1η Ιουν ίου
2018

Ιούλιος 2017 Παρασκευή 29/06/2018 1η Ιουλίου
2018

Αύγουστος 2017 Τρίτη 31/07/2018 1 η
Αυγούστου 2018

Σεπτέµβριος 2017 Παρασκευή 31/08/2018
1η Σεπτεµβρίου 2018

Οκτώβριος 2017 Παρασκευή 28/09/2018
1η Οκτωβρίου 2018

Νοέµβριος 2017 Τετάρτη 31/10/2018
1η Νοεµβρίου 2018

∆εκέµβριος 2017 Παρασκευή 30/11/2018
1η ∆εκεµβρίου 2018

Ωφελούµεν οι στο πρόγραµµα είν αι:

1) Μον οπρόσωπα ν οικοκυριά (εν ήλικο άτοµο που
διαµέν ει µόν ο του σε κατοικία- όχ ι φοιτητές ή σπου-
δαστές έως 25 ετών )

2) Πολυπρόσωπα ν οικοκυριά (µέλη οικογέν ειας
που διαµέν ουν  κάτω από την  ίδια στέγη και οι φιλο-
ξεν ούµεν οί τους βάσει Ε1 και οι φοιτητές-σπουδα-
στές έως 25 ετών  αν εξαρτήτως του τόπου διαµον ής
τους)

3) Άστεγοι µε την  προϋπόθεση καταγραφής τους
στις κοιν ων ικές υπηρεσίες-∆οµές των  ∆ήµων .

Εξαιρούν ται:

1) Άτοµα που φιλοξεν ούν ται σε Μον άδες Κλειστής
Φρον τίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόµεν ης ∆ιαβίωσης
ή σε Ξεν ών ες µεταβατικής φιλοξεν ίας αστέγων .

2) Άτοµα τα  οποία φιλοξεν ούν ται σε Μον άδες
Ψυχ οκοιν ων ικής αποκατάστασης ή είν αι δικαιούχ οι
του Προγράµµατος Προστατευµέν ων  ∆ιαµερισµάτων
του αρ. 9 του Ν.2716/99

3) Όσοι υπηρετούν  τη θητεία στους στις Έν οπλες
∆υν άµεις

4) Όσοι κρατούν ται σε σωφρον ιστικά καταστήµα-
τα.

ΚΑΛΕΣΜΑ  - ΟΜΙΛΙΑ 

Με ισχυρό ΚΚΕ - δυνατό εργατικό κίνηµα
και κοινωνική συµµαχία για την εξουσία.
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ ώρα 7.00 µ.µ.

Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας,
Χαριλάου 28 Ελευσίνα. Θα µιλήσει

ο ∆ηµήτρης Ξεκαλάκης, µέλος 
του γραφείου της ΕΠ της Κ.Ο.Αττικής



∆ευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 θριάσιο-11

Ά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>(18η αγωνιστι-
κή)

ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 0-1
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 0-1
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

3-0
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ

(∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ ΣΤΟ 81' ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

2-0
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΒΥΖΑΣ 1-2
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY 3-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 47 
2. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 39 
3. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 39 
4. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 34 
5. ΒΥΖΑΣ 33 
6. ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 32 
7. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 23 
8. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 23 
9. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 19 
10. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 18 
11. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 14 
12. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 12 
13. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 11 
14. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 8 
15. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 4

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 19η Αγωνιστική

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 
ΒΥΖΑΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΦΥΛΗΣ 
Ρεπό: ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>(17η αγωνι-
στική)

ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0-1
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 0-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

0-1
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-

1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 32 
2. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 32 
3. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 30 
4. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 28 
5. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 26 
6. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 24 
7. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 24 
8. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 18 
9. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 12 
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 9 
11. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 6

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 18η Αγωνιστική

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 
Ρεπό: ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ

Ο ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΜΗ ΜΟΝΕ
1-0 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

∆ιαιτήτευσε ο Χρέλιας.Βοηθοί:Πλάκας, Μουγιακάκος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ(προπον ητής Γιώργος Σύρρος):
Τζιβελέκης, Παν αηλίδης(68’Τράλος), ∆ηµητρόπουλος,
Λέλος, Κάσσος,(77’Λυµπέρης),
Παρτσιν έβελος(62’Μπίκας), Κοκόριας, Αν των όπου-
λος,(80’Κων σταν τόπουλος)Κολέτσι, Κίτσας, Γκούµας.

ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ(προπον ητής Θεόφιλος Καλύβας):
Μπαλασάκης, Τοπτίδης,Βλαχ όπουλος, Εβερετ, Σταυρ-
όπουλος, Μπούσης, Βούκα(70’Γκίν ης),
Χόρβατ,Μον έ(66’Κούστας), Τούσης (73’Τύρπος),Γεωρ-
γιάδης.

Ο ΠΑΟΚ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 3-0 ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

∆ιαιτήτευσε ο Σπύρος Σταθόπουλος. Βοηθοί: 
Φαρµάκης,Νατσιόπουλος.

ΠΑΟΚ ΜΑΝ∆ΡΑΣ(προπον ητής Μιχ άλης Κάσδαγλης):
Τσαπάρας, Κακοσίµος Ε, Πλάταν ος (89’Αθαν ασίου),
∆ρούγγος, Βόγγας(86’Πετσίτης), Θεοδωρόπουλος,
Κοπαλάς (57’Παπακων σταν τίον ου), Ματζιούρας, Ριζάι,
Κακοσίµος Γ, Λόλι(71’Λάσκος).

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(προπον ητής Χάρης Κοπιτσής): Χόν -
τος, Τσολιάκος, Καµπόλης, Κήττας, Γεωργιάδης,
Τσιούν ης, Τσακάι(63’ Κάν τρο), Χαραλαµπόπουλος
(75’Σαχ όλι), ∆ράγαζης (46Άν αστασίου), Προκού(82’Λε-
βεν τούρης).

Γ' Εθνικής
6ος όµιλος (15η αγωνιστική)

Ιάλυσος - Ιωνικός 1-1
Ζευγολατιό - Λουτράκι 1-0
Προοδευτική - Πέλοπας Κιάτου 3-2 (ΦΩΤΟ)
Ασπρόπυργος - Εθνικός 2-0
(10/2) Κερατσίνι - ∆ιαγόρας 1-0
Ρεπό: Ρόδος

B' Εθνική (Νότος)

ο Μανδραϊκός επέστρεψε στα θετικά
αποτελέσµατα, κάµπτοντας την αντίστα-
ση του Πανελευσινιακού µε 80-70

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ∆ΑΦΝΗ ∆ΑΦΝΙΟΥ 82-77
∆εκάλεπτα: 22-25, 41-36, 59-57, 82-77
Παν ερυθραϊκός (Χουχ ουλής): ∆έλλιος 10, Στεργίου 2,

Καλλιαν ιώτης 8 (2), Τσακίρης 9 (1), Σκάν δαλος 8, Γιαο-
υρτόγλου 22, Αν των ίου, Μακρόπουλος 14, Σταθόπου-
λος 9, Λέπουρης, Καλούδας, Κων σταν τιν όπουλος.

∆άφν η ∆αφν ίου (Σορώτος): Γεωργούτσος 11, Κορο-

βέσης, Κουφόπουλος 2, Χρυσός 2, Σωφρον άς 5,
Γκίν ης 18 (2), Λαµπρόπουλος, Γκιουζέλης 15, Τσιάκος
8, Τσελεµπής 6 (1), Καπών ης 10 (1), Θεοδοσίου

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της αγωνιστικής:
Ιπποκράτης Κω-Ίκαρος Ν. Σµύρν ης  65-52
ΑΕ Ν. Κηφισιάς-Ιων ικός Ν. 74-79
Παν ερυθραϊκός-∆άφν η ∆. 82-77
Πρωτέας Β.-Τρίτων  62-74
Κόριν θος-Κορωπί 83-71
Παγκράτι-∆ιαγόρας ∆ρ. 69-70
Ηράκλειο-ΕΦΑΟ Ζωγράφου 69-60
Μαν δραϊκός-Παν ελευσιν ιακός 80-70

Βαθµολογία:
1. Ιων ικός Νικαίας 33 (16-1)
2. Ιπποκράτης Κω 29 (12-5)
3. ∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων  29 (12-5)
4. Τρίτων  28 (11-6)
5. Παν ερυθραϊκός 28 (11-6)
6. Ηράκλειο 26 (9-8)
7. ΓΣ Μάν δρας Νικηφόρος 26 (9-8)
8. Πρωτέας Βούλας 25 (8-9)
9. ΚΑΟΚ 25 (8-9)
10. ΕΦΑΟΖ 24 (7-10)
11. Παγκράτι 23 (6-11)
12. Κηφισιά 23 (6-11)
13. Κορωπί 23 (6-11)
14. Παν ελευσιν ιακός 23 (6-11)
15. ∆άφν η ∆αφν ίου 22 (5-12)
16. Ίκαρος Νέας Σµύρν ης 21 (4-13)

Επόµενη αγωνιστική (18/2):
Ιων ικός Νικαίας-Ιπποκράτης Κω
∆άφν η ∆αφν ίου-Κηφισιά
Τρίτων -Παν ερυθραϊκός
Κορωπί-Πρωτέας Βούλας
∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων -ΚΑΟΚ
ΕΦΑΟΖ-Παγκράτι
ΓΣ Μάν δρας Νικηφόρος-Ηράκλειο
Ίκαρος Νέας Σµύρν ης-Παν ελευσιν ιακός

ΕΠΣ∆Α: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

φωτο Θεόδωρος Γεωρνταµιλής
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΟΠΙΣΘΕΝ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ

ΑΑΠΠΟΟ  112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ    

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή
Ασπρόπυργος πλησίον του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος  (160τµ) το κέντρο του 

Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & 
Υψηλάντου). ∆ιαµορφωµένος χώρος

µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο 
περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418
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Novartis: Το ελβετικό υπ. ∆ικαιοσύνης 
επιβεβαίωσε το ελληνικό αίτηµα για συνδροµή
Το υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Ελβετίας επιβεβαίωσε ότι έλαβε δύο αιτήµατα, για

δικαστική συνδροµή, από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, για την υπόθεση Novartis.
Τα δύο αιτήµατα εστάλησαν στα τέλη του 2017 και τον Ιανουάριο του 2018 και

µελετώνται, επιβεβαίωσε αξιωµατούχος του ελβετικού υπουργείου ∆ικαιοσύνης στο
RTS- τη δηµόσια τηλεόραση της χώρας- και το ελβετικό πρακτορείο ειδήσεων.

Κάτι που στην Καλιφόρνια θα µπορούσε να γίνει
σε 1 ώρα, στη χώρα µας απαίτησε 4 µήνες.

Αυτό ήταν ένα µόνο από τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν ξένες επιχειρήσεις που
επέλεξαν να επενδύσουν στην Ελλάδα µετά το 2010, σύµφωνα µε διευθυντικά
στελέχη τους. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που ανέφερε στο ΑΠΕ ο Λάζαρος

Τσιορακλίδης, της Altair. Ενας Αµερικανός συνεργάτης του, όταν ήρθε στη χώρα µας το 2011-
2012, αρχικά φοβόταν ότι θα τον... απαγάγουν. Κάτι που πλέον έχει αλλάξει βέβαια, όπως
σηµειώνει.

Η αµερικανική εταιρεία επέλεξε να επενδύσει στη Θεσσαλονίκη, για το ανθρώπινο
δυναµικό- λόγω του µεγαλύτερου πανεπιστηµίου των Βαλκανίων- αλλά και τη γεωγραφική
θέση. Οµως, η γραφειοκρατία ήταν ένα τεράστιο πρόβληµα που αντιµετώπισε.

«Μας πήρε τέσσερις µήνες να κάνουµε σύσταση της εταιρείας, κάτι το οποίο στην
Καλιφόρνια θα έπαιρνε λιγότερο από µία ώρα. Επίσης πολύ µεγάλο πρόβληµα είναι οι
υποδοµές, κάτι που αρχίζει και βελτιώνεται, αλλά αποµένει δρόµος ακόµη. Π.χ., εταιρείες που
παράγουν τεχνολογία χρειάζονται πολύ γρήγορα δίκτυα. 'Εχουµε τα γραφεία µας στην
Ευρώπη, που έχουν πολύ µεγάλη ταχύτητα στα δίκτυα, ενώ εµείς δυσκολευόµαστε ακόµη να
πάρουµε οπτική ίνα», εξήγησε ο κ. Τσιορακλίδης και σηµείωσε χαρακτηριστικά ότι αυτή τη
στιγµή η Ελλάδα πυροβολεί τα πόδια της, καθώς έχει δυνατότητες που δεν αξιοποιεί για να
φτάσει για παράδειγµα στα επίπεδα του Ισραήλ.  

Η ∆ήµητρα Ρουσβανίδου από την άλλη, της Dekra Akademie, περιγράφει ότι κάθε busi-
ness plan της γερµανικής εταιρείας έπρεπε τακτικά να αναθεωρείται, εξαιτίας της αιφνίδιας
αύξησης της φορολογίας.

«∆εδοµένου ότι το µη µισθολογικό κόστος στην Ελλάδα είναι υπέρογκο, ο
προγραµµατισµός καθίσταται δύσκολος, και καταλήγουµε να καταβάλλουµε αυξηµένες
ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να φτάνει το όφελος στον εργαζόµενο. Συναντήσαµε επίσης -
και συναντάµε- µεγάλη δυσκαµψία. Στην προσπάθειά της η κυβέρνηση να αντιµετωπίσει τη
διαφθορά, θεσµοθετώντας ελεγκτικούς µηχανισµούς σε κάθε τοµέα του ∆ηµοσίου, οι φορείς
έχουν γίνει εξαιρετικά δυσκίνητοι. Οι πληρωµές παρεχόµενων υπηρεσιών καθυστερούν
πολύ, ενώ χάνεται πολύτιµος χρόνος µέχρι την ολοκλήρωση µιας συνεργασίας», επισηµαίνει.

«Είναι πολύ βασικό να αλλάξει η νοοτροπία απέναντι στον επιχειρηµατία στην Ελλάδα. ∆εν
µπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να πείθεις συνέχεια ότι "δεν είσαι ελέφαντας", όταν ακόµη
και µε λίγη -όχι αναγκαστικά µεγάλη- βοήθεια η εταιρεία θα µπορούσε να προσφέρει
περισσότερες θέσεις εργασίας», δηλώνει ακόµη.

Η γραφειοκρατία ήταν το κύριο πρόβληµα που αντιµετώπισε και η Ebury, κατά την έναρξη
λειτουργίας της στην Ελλάδα, δήλωσε ο Αλιστερ Γούντχαµς.

«Σε αντίθεση µε τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα δεν µπορεί κάποιος να
βρει εύκολα επαρκείς πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά µε τη λειτουργία των επιχειρήσεων
και το ισχύον πλαίσιο», προσθέτει.

«Σήµερα, Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου, δεν έγινε δυνατή η
προγραµµατισµένη 5η Συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής εξαιτίας επεισοδίων που σηµειώθη-
καν µεταξύ ορισµένων ατόµων εκ των διαµαρτυρόµενων
για τη διαχείριση των απορριµµάτων στο Γραµµατικό, και
ορισµένων οπαδών της ΑΕΚ. Καταδικάζω απερίφραστα
αυτές τις βίαιες ενέργειες. 

Η συζήτηση και η λήψη των αποφάσεων στο Περιφερ-
ειακό Συµβούλιο Αττικής, όπου ακούγονται πάντα όλες οι
απόψεις, αποτελεί ύψιστη δηµοκρατική διαδικασία για 

τους πολίτες της Αττικής, και ως τέτοια οφείλουν όλοι
να τη διαφυλάσσουν και να τη σέβονται. Επεισόδια σαν
αυτά που έλαβαν χώρα σήµερα εντός της αίθουσας του
Συµβουλίου, αποµειώνουν τη σηµασία του θεσµού,
αποδυναµώνουν τη δηµοκρατική διαδικασία λήψης των
αποφάσεων και δεν υπηρετούν τον θεσµό της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ως κυττάρου ∆ηµοκρατίας. Οφείλουµε
όλοι, αιρετοί και πολίτες, να αναλάβουµε τις ευθύνες µας
για την προστασία του θεσµού του Περιφερειακού
Συµβουλίου και της τοπικής δηµοκρατίας».  

∆ήλωση του προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου Θ. Σχινά για
τη µη διεξαγωγή της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου

ΓΑΜΟΣ 
Ο Χρήστος Παππάς του Ιωάννη και της

Ελένης το γένος Μαυροειδή, 
που γεννήθηκε στο Μαρούσι  Αττικής

και κατοικεί στο Γαλατάκι Κορινθίας και
η Νερούτσου Μαρία του Αντωνίου και

της Παρθένας το γένος Μιχαηλίδη, 
που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί

στις Αχαρνές θα παντρευτούν 
στο δηµαρχείο Κορίνθου.

ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  εεξξωωττεερριικκώώνν  ααππιιννιιδδωωττώώνν  σσεε
κκεεννττρριικκάά  σσηηµµεείίαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑγγ..  ΒΒααρρββάάρρααςς

Ο∆ήµος Αγίας Βαρβάρας, σε συνεργασία την Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Αττι-
κής και την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, πρόκειται να εγκαταστήσει εξω-
τερικούς απινιδωτές σε χώρους µεγάλης προσέλευσης κοινού της πόλης.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η µείωση της θνητότητας και ειδικότερα η µείω-
ση του αιφνίδιου θανάτου από καρδιακό επεισόδιο.

Οι απινιδωτές πρόκειται να τοποθετηθούν στα εξής σηµεία:
στο γήπεδο στα  Ριµινίτικα, στο Kλειστό Γυµναστήριο "Νίκης 2ου Λυκείου" & στο

∆ηµαρχείο.
Για το λόγo αυτό σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται, θα πραγµατοποιηθεί εκπαίδευση

Καρδιοπνευµονικής Αναζωογόνησης (BLS) µε χρήση εξωτερικού απινιδωτή από την
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Ήδη προγραµµατίστηκε η πρώτη φάση της εκπαίδευσης που αφορά στους άµεσα
εµπλεκόµενους µε τους προαναφερόµενους χώρους και ακολουθεί η δεύτερη φάση
για όποιους δηµότες το επιθυµούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο
ΚΕΠ Υγείας, Σερίφου 2, τηλ 210 5690436, Κοινωνική Λειτουργό κα Αθανασία
Μυγδάκη.

ΥΠΕΝ: Ενίσχυση των Περιφερειών στους ελέγχους δόµησης

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας έχει ξεκινήσει
κύκλος επαφών για την ενεργοποίηση

και ορθή εφαρµογή του νόµου 4495/2017, σχετικά
µε τον έλεγχο και την προστασία του δοµηµένου
περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραµµα-
τέας Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλον-
τος, Ειρήνη Κλαµπατσέα, µαζί µε εκπροσώπους
των Υπουργείων Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανα-

συγκρότησης, συναντήθηκαν στο τέλος της εβδοµάδας µε το Προεδρείο της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας και τους Εκτελεστικούς Γραµµατείς των Περιφερειών, για την
οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Ελέγχου ∆όµησης (Περ-
ιφερειακών Παρατηρητηρίων) και των Τµηµάτων Ελέγχου ∆όµησης (Τοπικών Παρ-
ατηρητηρίων).

Υπενθυµίζεται ότι µια από τις βασικές τοµές του νέου νόµου είναι ο πλήρης
διαχωρισµός των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου του δοµηµένου περιβάλ-
λοντος. Στην κατεύθυνση αυτή προβλέπεται η δηµιουργία ενός νέου µηχανισµού που
θα περιλαµβάνει Περιφερειακά και Τοπικά Παρατηρητήρια, ο οποίος προσφέρει
σηµαντική αποκέντρωση αρµοδιοτήτων και πόρων προς την αιρετή Περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση.

Με δεδοµένο ότι οι Περιφέρειες είναι αυτές που έχουν την αρµοδιότητα λειτο-
υργίας των Παρατηρητηρίων, στη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε σε πολύ καλό
κλίµα, οι άµεσα εµπλεκόµενοι εξέφρασαν τις απόψεις τους, σε έναν ιδιαίτερα γόνιµο
διάλογο, για τα βήµατα που χρειάζεται να γίνουν αναφορικά µε τη συγκρότηση και
στελέχωσης των υπηρεσιών ελέγχου δόµησης.
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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
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆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)

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 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 Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβά-
νει οικιακές εργασίες(καθαρ-
ιότητα -σίδερο) µε 5 ευρώ
την ώρα . Κα. Σοφία 
6997505700

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
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 ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ -
ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

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

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 πε-
ριοχη 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
Ζητείται νέος µε εκπληρω-
µένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατά-
στηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαρ-
αίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.
gr. Τηλ. fax: 2105570474

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ /
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

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

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας
Nissan Navara το οποίο
εκλάπη
Την Πέµπτη 18/1/18
εκλάπη έξω από το νοσο-
κοµείο "ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφο-
ρίας ΧΑΤ9437. Το
αυτοκίνητο ανήκει σε καρκι-
νοπαθή ο οποίος βρισκό-
ταν στο νοσοκοµείο για τη
χηµειοθεραπεία του.  ∆εδο-
µένου ότι ζει στην επαρχία,
η απώλεια του αυτοκινήτου
του καθιστά τη µετακίνηση
του στην Αθήνα για τις θερ-
απείες του απελπιστικά
δύσκολη. Οποιαδήποτε
πληροφορία που θα βοηθ-
ήσει στην εύρεσή του, θα
εκτιµηθεί ιδιαίτερα, ∆ίνεται
αµοιβή. Τηλέφωνο:
6974769704 (Ζαχαρίας &
Ντίνα Καλουπη)
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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

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΥΥΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  3355  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::
ΠΠττυυχχιιοούύχχοοιι  ΑΑΕΕΙΙ//ΤΤΕΕΙΙ
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΞΞέέννεεςς  ΓΓλλώώσσσσεεςς  ::  ΑΑγγγγλλιικκάά

ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιι--
ννήήττοουυ

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλλ--
ηησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµαα--
ρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044

EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφ--
ιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ

ΆΆννττρρεεςς  --  ΓΓυυννααίίκκεεςς
ΑΑρριιθθµµόόςς  ΥΥπποοψψηηφφίίωωνν::3300
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::  ΑΑππόόφφοοιι--
ττοοιι  ΓΓυυµµνναασσίίοουυ--ΑΑππόόφφοοιιττοοιι
ΛΛυυκκεείίοουυ
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΠΠρρόόσσθθεετταα  ΠΠρροοσσόόνντταα::  ΓΓννώώσσηη
PPiicckkiinngg  &&  SSccaannnneerr
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιι--
ννήήττοουυ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο

ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρρ--
οοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθ--
εενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφ--
ιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr  
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