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Εντατικές προσπάθειες για
να αποκατασταθούν τα

προβλήµατα στην ΠΕΟΑΘ
καταβάλλει ο ∆ήµος 

Μάνδρας – Ειδυλλίας.
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Κατατέθηκαν έγγραφα στα αρµόδια υπουργεία 
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Ασθενής επιτέθηκε µεH 
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δεν του άρεσε το φαγητό 
στο Κρατικό Νίκαιας, 

ενώ στο Θριάσιο 
Νοσοκοµείο ένας άνδρας
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Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχηµα εξετάζει η τροχαία.
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«Συντήρηση παραλιακής

οδού (Ακτή Ποσειδώνος)
στο Αλεποχώρι. 
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κυρίως ηλιοφάνεια    

Η θερµοκρασία από 9 έως 19
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,21,25,29

   ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΈΈννααςς  ννεεκκρρόόςς  κκααιι  δδύύοο  σσοοββααρράά  ττρρααυυµµααττίίεεςς
ααππόό  κκααρρααµµππόόλλαα  44  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  σσττηη  ΛΛ..  ΝΝΑΑΤΤΟΟ  σσττοονν    ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το θλιβερό δυστήχηµα εξετάζει η τροχαία.

Σοβαρό τροχαίο δυστύχηµα
σηµειώθηκε στις 11.25 το
βράδυ της Τρίτης στη λεωφ-

όρο Νάτο, στον Ασπρόπυργο, όταν
κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες
σηµειώθηκε καραµπόλα τεσσάρων
οχηµάτων. Σύµφωνα µε την
αστυνοµία, αυτοκίνητο έπεσε µε
µεγάλη ταχύτητα πάνω σε τρία οχή-
µατα που ήταν σταµατηµένα στη
λεωφόρο ΝΑΤΟ και περίµεναν να
ανάψει το πράσινο.

Πυροσβέστες που έφθασαν στο
σηµείο, ανέσυραν νεκρό έναν
47χρονο συνεπιβάτη του ενός αυτο-
κινήτου και απεγκλώβισαν άλλους τρεις από τα υπόλοιπα οχήµατα που ενεπλάκησαν στην καραµπόλα.
Οι δύο από αυτούς, 26 και 32 ετών αντίστοιχα, διακοµίστηκαν στο νοσοκοµείο σε σοβαρή κατάσταση.Τις
συνθήκες του τροχαίου διερευνά η τροχαία.

Μ
ε πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση κινείται
ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας προκειµέ-
νου να προχωρήσει άµεσα η αποκατά-

σταση της ασφαλούς κυκλοφορίας στην ΠΕΟΑΘ. Οι
εκτεταµένες ζηµιές που προκλήθηκαν από την
πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου δεν έχουν ακόµα
αποκατασταθεί µε αποτέλεσµα να δυσκολεύεται η
µετακίνηση των κατοίκων όλων των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων αλλά και των επισκεπτών, ενώ η διέλευ-
ση των οχηµάτων γίνεται µε πολλά προβλήµατα και
αυξηµένους κινδύνους.

Το γεγονός αυτό επηρεάζει την οικονοµική ζωή
στο σύνολο του ∆ήµου ενώ δηµιουργεί ιδιαίτερες
δυσχέρειες στην άσκηση επαγγελµατικών δραστηρ-
ιοτήτων, όχι µόνο του ∆ήµου, όπως της διέλευσης
φορτηγών, λεωφορείων και άλλων επαγγελµατικών
οχηµάτων.

Η προσωρινή λύση του ενός ρεύµατος κυκλοφο-
ρίας δεν είναι ικανή να αντιµετωπίσει το µεγάλο
πρόβληµα έτσι ο ∆ήµος απέστειλε έγγραφο, ως
εξαιρετικά επείγον,  τόσο προς το Υπουργείο Υπο-
δοµών όσο και προς την Περιφέρεια ώστε να επι-
σηµάνει για ακόµη µία φορά την έκταση του προβ-
λήµατος και να ζητήσει την άµεση αποκατάσταση
της οµαλής κυκλοφορίας στην ΠΕΟΑΘ. 

Ακολουθεί  το εξαιρετικά επείγον σχετικό έγγραφο
του ∆ήµου.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ 

Εντατικές προσπάθειες για να αποκατασταθούν τα προβλήµατα 
στην ΠΕΟΑΘ καταβάλλει ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας.



Παρά την πληγές που άφησε πίσω της στη
Μάνδρα η φονική πληµµύρα της 15ης Νοεµ-
βρίου 2017 και τις συνεχιζόµενες εντατικές

προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζηµιών, ο
∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας, διοίκηση και υπηρεσίες,
ξεκινούν τις ενέργειες για έναρξη των προγραµµατι-
σµένων έργων και στις άλλες δηµοτικές ενότητες του
∆ήµου.

Στην προσεχή 1η αναµόρφωση του δηµοτικού προϋ-
πολογισµού 2018 εγγράφεται και το έργο «Συντήρηση
παραλιακής οδού (Ακτή Ποσειδώνος) στο εντός
σχεδίου τµήµα, από το Ο.Τ. 12 µέχρι το Ο.Τ. 33» προϋ-
πολογισµού 600.000€, που αφορά στην εκτέλεση των
εργασιών συντήρησης της παραλιακής οδού του Αλε-
ποχωρίου, το οδόστρωµα της οποίας έχει υποστεί
σοβαρές ζηµιές.

Το έργο µελετήθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες του
∆ήµου, οι οποίες θα αναλάβουν και την δηµοπράτηση
και επίβλεψή του και χρηµατοδοτείται από τον προϋ-
πολογισµό της Περιφέρειας Αττικής. Με την Περιφέρεια
Αττικής ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας υπέγραψε προ-
γραµµατική σύµβαση, η οποία αφού ελέγχθηκε για τη
νοµιµότητά της από το Ελεγκτικό Συνέδριο υπεγράφη και
στάλθηκε στο ∆ήµο τον Ιανουάριο του 2018 (10-1-2018).

Πρόκειται για ένα έργο η αναγκαιότητα του οποίου είχε
επισηµανθεί από το ∆ήµο από το 2015 και που, µε τη
συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής, κατορθώθηκε να
δροµολογηθεί τελικά. ∆υστυχώς, παρά τα σηµαντική
αυτή εξέλιξη, δεν επιλύεται συνολικά το πρόβληµα της
παραλιακής οδού Αλεποχωρίου – Ψάθας, όπου απαι-
τούνται πολύ µεγαλύτερες παρεµβάσεις για την αποκα-

τάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας σε αυτήν.
Τα έργα, στο τµήµα της παραλιακής οδού που

σηµειώνονται οι καταπτώσεις βράχων, µπορούν
µόνο να αντιµετωπισθούν µόνο από την Περιφέρεια
Αττικής και το Υπουργείο Υποδοµών που διαθέτουν
έµπειρες και επαρκείς τεχνικές υπηρεσίες αλλά και
τους απαιτούµενους για την περίπτωση οικονοµι-
κούς πόρους. Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας θα επα-
ναφέρει το θέµα µε νέο αίτηµά του άµεσα.

ΑΑννααφφοορράά  ττοουυ  ΘΘααννάάσσηη
ΜΜπποούύρραα  γγιιαα  ττηηνν  

ααννοοµµίίαα  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς

Κατατέθηκαν έγγραφα στα
αρµόδια υπουργεία 

Αναφορά προς τους Υπουργούς Εσωτερικών,
Υγείας, ∆ικαιοσύνης για την παραβατικότητα που
επικρατεί στις Αχαρνές, κατέθεσε ο Βουλευτής
Περιφέρειας Αττικής Θανάσης Μπούρας, µε αφο-
ρµή επιστολή διαµαρτυρίας κατοίκων των Αχα-
ρνών  καθώς και  ψήφισµα των εθελοντών
κατοίκων Αχαρνών- Θρακοµακεδόνων.
Στα έγγραφα που κατατέθηκαν µαζί µε την αναφ-
ορά γίνεται λόγος για τις συνθήκες ανοµίας που
επικρατούν στον ∆ήµο Αχαρνών. 
Όπως αναφέρει ο κ. Μπούρας «τα περιστατικά
εγκληµατικότητας είναι καθηµερινά µε τους
κατοίκους να ζουν υπό διαρκή φόβο» και τονίζει
ότι αναµένοντας τις απαντήσεις από τα παραπά-
νω εµπλεκόµενα Υπουργεία, θα βρίσκεται στο
πλευρό των κατοίκων για οποιαδήποτε παρέµβα-
ση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.
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∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2015
«Συντήρηση παραλιακής οδού 

(Ακτή Ποσειδώνος) στο Αλεποχώρι. 
Η δηµοτική αρχή Μάνδρας -Ειδυλλίας ξεκινά τις απαιτούµενες ενέργειες 

για την αποκατάσταση του οδοστρώµατος που έχει υποστεί σοβαρές ζηµιές.

Σ
υνεχίζει το κοινωνικό του έργο το
Κέντρο Logistics της Περιφέρει-
ας Αττικής, διευρύνοντας πλέον

το πεδίο της δράσης του. Έτσι σήµερα
προχώρησε στη διανοµή  υλικών πρώτης
ανάγκης σε πληµµυροπαθείς της Μάνδρ-
ας Αττικής.

Συγκεκριµένα, η Περιφέρεια Αττικής µε
τη διευρυµένη πλέον δράση του «Κέντρ-
ου ∆ιαχείρισης, αποθήκευσης και εφο-
διασµού ειδών πρώτης ανάγκης των
σηµείων διανοµής προσφύγων», σε συνε

ργασία µε την «Αλληλεγγύη για
Όλους» και την Ζ’ Λαϊκή Αγορά (Ανα-
τολικής - ∆υτικής Αττικής) µε την οµο-
σπονδία τους, προχώρησαν σε νέα
διανοµή υλικών, κυρίως τροφίµων
αλλά και παιχνιδιών για τα παιδιά
της πληγείσας περιοχής της Μάνδρ-
ας Αττικής.

Η παροχή βοήθειας και στήριξης
στην περιοχή και ειδικά προς τις
ευπαθείς οµάδες συµπολιτών µας, θα
συνεχιστεί.

Νέα διανοµή υλικών πρώτης ανάγκης σε πληµµυροπαθείς
της Μάνδρας από το Κέντρο Logistics της Περιφέρειας



Με την παρουσία του ∆ηµάρχου Φυλής, Χρήστου
Παππού, έκοψαν, την Παρασκευή 26 Ιανουα-
ρίου 2018 οι εργαζόµενοι στους Παιδικούς και

Βρεφονηπιακούς Σταθµούς Ζεφυρίου την Πρωτοχρονιά-
τικη Πίτα.

Η σεµνή τελετή που πραγµατοποιήθηκε σε ένα «ζεστό»
οικογενειακό περιβάλλον, στον 1ο Παιδικό Σταθµού Ζεφ-
υρίου, µε την συµµετοχή όλων των εργαζοµένων, ανέδει-
ξε πως µόνο µε συνεργασία µπορεί κάποιος να βάζει
στόχους και να τους επιτυγχάνει, όπως, άλλωστε, τόνισε
ο Πρόεδρος Γιώργος Κούρκουλος, στην οµιλία του.

Ο κ. Κούρκουλος, αφού ευχαρίστησε όλους τους
εργαζόµενους για την προσφορά τους σε ότι αφορά την
εύρυθµη λειτουργία των Παιδικών Σταθµών αλλά και του
Βρεφονηπιακού, τους παρότρυνε να συνεχίσουν µε
µεγαλύτερο ζήλο να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε
αυτό που όλοι έχουν ταχθεί να υπηρετούν.

«Σας ευχαριστώ πολύ για την προσφορά σας στους
Παιδικούς Σταθµούς, µε αποτέλεσµα την αγαστή και εποι-
κοδοµητική συνεργασία µας. 

Έχουµε καταφέρει πολλά τα τελευταία αυτά χρόνια που

συνεργαζόµαστε και µπορούµε να καταφέρουµε ακόµα
περισσότερα. ∆εν ήταν λίγες οι φορές που βάλαµε ψηλά
τον πήχη αλλά τα καταφέραµε και αυτό θα πρέπει να το
συνεχίσουµε. Έχουµε υποχρέωση απέναντι στους γονείς
και κυρίως στα παιδιά που οφείλουµε να υπηρετούµε µε
τον καλύτερο τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόε-
δρος.

Σε άλλο σηµείο της σύντοµης οµιλίας του, ο κ. Κούρ-
κουλος ανέφερε: «Εµείς, ως διοίκηση θα είµαστε πάντα
δίπλα σας, αρωγοί και συνοδοιπόροι στην προσπάθειά
σας και έτοιµοι να σας λύσουµε τυχόν προβλήµατα που
ενδέχεται να προκύψουν, αφού θεωρώ πως όλοι µαζί θα
πρέπει να λειτουργούµε ως µια οικογένεια µε αρχές».

Από την εκδήλωση δεν έλλειψε και η συναισθηµατική 

φόρτιση, κατά την απονοµή τιµητικής πλακέτας, από
τον Χρήστο Παππού και τον Γιώργο Κούρκουλο, στην
Ζαχαρένια Βουβάκη, για την πολυετή προσφορά της
στους Παιδικούς Σταθµούς.

Η αγαπητή σε όλους Χαρούλα, που συνταξιοδοτείται,
µετά από ευδόκιµη υπηρεσία 33 ετών και 3 µηνών εµφ-
ανώς συγκινηµένη, µεταξύ άλλων, ανέφερε: «Σας ευχαρ-
ιστώ µέσα από την καρδιά µου. Οι Παιδικοί Σταθµοί ήταν
το σπίτι µου. Εύχοµαι να συνεχιστεί η ανοδική τους πορ-
εία».

Σηµειώνεται πως αναµνηστικά δώρα της προσέφεραν
και οι εργαζόµενοι στους Σταθµούς. 

Ο ∆ήµαρχος εξήρε την προσφορά της κας Βουβάκη και
χαριτολογώντας εξέφρασε την ευχή να συνταξιοδοτηθεί
και αυτός µετά από 33 χρόνια προσφοράς στον ∆ήµο
Φυλής. 

Στην γιορτή παρευρέθηκαν επίσης, ο Αντιδήµαρχος
Τεχνικών έργων Θανάσης Σχίζας, ο Αντιδήµαρχος του
∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδά-
κος, η Αναπλ. ∆ήµαρχος Τζένη Μπάρα, η Τοπικός
Σύµβουλος Φυλής Ελένη Λιάκου, ο Πρόεδρος του Αθλ-
ητικού Τµήµατος του ∆ήµου, Γιώργος Μαυροειδής, ο
∆ηµήτρης Στουραΐτης από το Γραφείο ∆ηµάρχου, η Αντι-
πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου Κουµερτά Άννα και το
µέλος του ∆.Σ Κούσος Γιάννης.
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Ακολούθησε βράβευση του ∆ηµάρχου κ. Νίκου
Σαράντη, των εντεταλµένων συµβούλων κ. Περικλή
Παπαγεωργίου και κ. Γιάννη Μαλτέζου για τη συνει-
σφορά τους στην πραγµατοποίηση της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε τη βράβευση των
αθλητών που διακρίθηκαν στο τουρνουά.
Το 1ο ∆ιεθνές τουρνουά τζούντο για το 2018 µε 

συνδιοργανωτές τον οµοσπονδιακό προπονητή
Νίκο Ηλιάδη και τον προπονητή του συλλόγου
JUDO 4ALL Κώστα Μάρκου, φιλοξένησε ο ∆ήµος
Αγίων Αναργύρων - Καµατερού. 
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο κατάµεστο

από γονείς και αθλητές διαφόρων περιοχών κλει-
στό γυµναστήριο των Αγίων Αναργύρων, το Σάβ-
βατο 27 Ιανουαρίου.

ΤΟ 1ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΖΟΥΝΤΟ 
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Ασπροπύργου               

∆ιάλεξη του Συγγραφέα – Ιστορικού 
Ερευνητή,  Μάνου  Χατζηδάκη 
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της

Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε), κ. Νικό-
λαος Μελετίου,σας προσκαλεί στη διάλεξη που θα δώσει                                                            
ο Συγγραφέας – Ιστορικός Ερευνητής, κ.  Μ ά ν ο ς   Χ

α τ ζ η δ ά κ η ς τη ∆ευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018, στις
19:30, (την εποµένη του Β΄ γύρου των Προεδρικών
Εκλογών στην Κύπρο)στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου (∆.
Καλλιέρης),  µε θέµα: «Ανοίγουµε το Φάκελο της Κύπρ-
ου», (όπως τιτλοφορείται και το σχετικό, δίτοµο έργο
του).

Συναισθηµατκή φόρτιση και τιµητικές πλακέτες 
στην Πρωτοχρονιάτικη Πίτα των εργαζοµένων 
σε Παιδικούς & Βρεφικούς Σταθµούς Ζεφυρίου 
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ΟΟ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος
του ∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε,), κ. Νικό-
λαος Μελετίου και η Πρόεδρος της

Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, κ. Σοφία Μαυρίδη, ενηµερώνουν ότι,  στο
πλαίσιο αλληλεγγύης προς τον Πλησίον, και µέσω
του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», µοιρά-
στηκαν, τις γιορτινές µέρες, σε πάνω από εκατόν
είκοσι (120) ωφελούµενους του Προγράµµατος,
βασικά είδη διατροφής, όπως κρέας, λάδι, όσπρια,
ζυµαρικά και γλυκίσµατα. 

Η δοµή «Βοήθεια στο Σπίτι», λειτουργεί στο
∆ήµο Ασπροπύργου από το 2002, εξυπηρ-
ετώντας αρχικά τρεις (3) ωφελούµενους, ενώ
σήµερα,  το 2018 ο αριθµός τους  ανέρχεται σε
εκατόν δέκα πέντε (115) άτοµα, (75 οικογένειες). 

Στόχος της συγκεκριµένης δοµής είναι, η παροχή
οργανωµένης και συστηµατικής πρωτοβάθµιας
κοινωνικής φροντίδας, από ειδικούς επιστήµο-
νες και καταρτισµένα στελέχη, όπως εθελοντές
και φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότ-
ητας, σε µη αυτοεξυπηρετούµενους πολίτες,
ηλικιωµένους, άτοµα µε αναπηρίες, που δια-
βιούν µόνα τους ή το εισόδηµά τους δεν τους
επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούµενες
υπηρεσίες εξυπηρέτησης, ώστε να διευκολυνθ-
εί η καθηµερινή τους ζωή. Έτσι, µέσω της
ενδυνάµωσής τους, οι ωφελούµενοι του Προ-
γράµµατος κατορθώνουν να αποκτήσουν τη
µέγιστη δυνατή αυτονοµία και την κοινωνική
ισορροπία.   

Ειδικότερα οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατα-
νέµονται ανά ειδικότητα και είναι οι ακόλουθες: 

Η Κοινωνική λειτουργός  παρέχει:
Κοινωνική έρευνα µε τη χρήση ερωτηµατολογίου.
Ψυχολογική υποστήριξη του ατόµου και συµβου-

λευτική στην Οικογένεια.
Ενηµέρωση και µέριµνα για κοινωνικοπρονοιακά

ζητήµατα όπως, συντάξεις, επιδόµατα αναπηρίας,

ασφαλίσεις, έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις.
Συνεργασία µε φορείς και υπηρεσίες, για τις

ανάγκες τους, όπως Νοσοκοµεία, Ιδρύµατα, ∆ιε-
υθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, Πρωτοβάθµια
Υγειονοµική Επιτροπή, Κέντρα Ψυχικής Υγείας.

Συνεργασία µε συγγενικά και γειτονικά πρόσωπα
των εξυπηρετούµενων.

Κοινωνική έρευνα, έπειτα από εισαγγελικές παρ-
αγγελίες. 

Η Νοσηλεύτρια παρέχει:
Συνταγογραφία φαρµάκων. 
Μέτρηση ζωτικών σηµείων.
Συνοδεία σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκοµεία, για

την παρακολούθηση της Υγείας των εξυπηρετούµε-
νων και για ιατρικές εξετάσεις.

Συµβουλευτική, ως προς την αγωγή φαρµάκων,
και γενικότερα θεµάτων Υγείας.

Συνεργασία µε Οικογενειακό Ιατρό.
Ατοµική υγιεινή. 

Θεραπευτικές παρεµβάσεις, όπως ενεσιοθερα-
πεία, περιποίηση τραυµάτων και κατακλίσεων.

Εκπαίδευση συγγενικού προσώπου του εξυπηρ-
ετούµενου, για την περιποίηση τραυµάτων ή κατακ-
λίσεων.

Συνοδεία, στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας,

για εξέταση του εξυπηρετούµενου. 

Η Οικογενειακή βοηθός παρέχει:
Καθαριότητα οικίας.
Βοήθεια στην ατοµική υγιεινή.
Εξωτερικές εργασίες, όπως εξόφληση λογαρια-

σµών, αγορά τροφίµων.
Συντροφιά, σε µοναχικά άτοµα.
Συνοδεία, σε Νοσοκοµεία, για την παρακο-

λούθηση της υγείας των εξυπηρετούµενων.
Η δοµή συνεργάζεται µε τους ιατρούς του

Ε.Ο.Π.Υ.Υ του Κέντρου Υγείας Ελευσίνας και
της Μονάδας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ασπροπύργου,
για τη συνταγογραφία των φαρµάκων, την
παραποµπή περιστατικών, και την παροχή
συµβουλών, σε θέµατα που µπορεί να
προκύψουν. 

Συνεργασία υπάρχει  µε Νοσοκοµεία του
νοµού Αττικής, για ιατρική παρακολούθηση
και παραλαβή φαρµάκων.  

Τέλος, σε ενδοϋπηρεσιακό επίπεδο,
υπάρχει συνεργασία µε το γραφείο Ψυχολό-
γου της Κ.Ε.∆.Α., για τη ψυχολογική

ενίσχυση των εξυπηρετούµενων, µε τη ∆ιεύθυνση
Κοινωνικής Προστασίας, και µε το Γραφείο που
προγραµµατίζει τη συνδροµή του ασθενοφόρου του
∆ήµου, για τη µεταφορά των ατόµων, που λόγω
των κινητικών τους προβληµάτων, δεν δύνανται να
µετακινηθούν µε συµβατικό αυτοκίνητο.

ΗΗ  ΚΚοοιιννωωφφεελλήήςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  
σσυυννεεχχίίζζεειι  ααδδιιάάκκοοππαα,,  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  δδίίππλλαα  σσττοουυςς  ΠΠοολλίίττεεςς  

ΚΚααθθααρριισσµµόόςς  ππρρώώηηνν  σσττρρααττοοππέέδδοουυ
‘‘‘‘ΣΣττρρααττηηγγοούύ  ΡΡόόκκαα  ΝΝιικκοολλάάοουυ’’’’  ((330055))

Ο
λοκληρώθηκε η απόσυρση των χιλιάδων τόνων φερτών υλικών και των εκατοντάδων οχηµάτων,
που είχαν προσωρινά αποθηκευτεί στο πρώην στρατόπεδο ‘Στρατηγού Ρόκα Νικολάου’ (305)
στη Μάνδρα.

Μηχανήµατα της Περιφέρειας Αττικής και του Στρατού, προέβησαν  σε καθαρισµό του συγκεκριµένου
χώρου, παραδίδοντας τον στους ιδιοκτήτες του, εντός του χρονικού ορίου που είχε συµφωνηθεί, σύµφ-
ωνα µε ανακοίνωση που εξέδωσε η Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής .

Ένα σκέλος των εργασιών αποκατάστασης ολοκληρώθηκε, ωστόσο επιβάλλεται  η εξεύρεση νέου
χώρου για την απόθεση χιλιάδων ακόµη τόνων, αυτή την φορά από τις συνεχιζόµενες διανοίξεις και καθ-
αρισµούς των ρεµάτων.
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
Πολυποίκιλη  δραστηριοποίηση στους τοµείς  του Πολιτισµού, 

του Περιβάλλοντος, της Κοινωνικής προσφοράς και του Αθλητισµού

Στον φιλόξενο χώρο του κλειστού
γυµναστηρίου Ασπροπύργου
“Γεώργιος Τσόκας ”, πραγµατοποι-

ήθηκε το µεσηµέρι του Σαββάτου
27/1/2018,  η καθιερωµένη εκδήλωση
κοπής της Βασιλόπιτας του Σωµατείου µας.

Παρουσία των µελών, φίλων και υπο-
στηρικτών αναπτύχθηκε, από τον Πρόεδρο
του Σωµατείου κ.Βασίλειο ∆έδε, διεξοδικά η
πολυποίκιλη  δραστηριοποίηση µας στους
τοµείς  του Πολιτισµού, του Περιβάλλοντος,
της Κοινωνικής προσφοράς και του Αθλητι-
σµού  για το έτος 2017 καθώς και οι προγρ-
αµµατισµένες δράσεις για το 2018.

Στα  επιλεκτικά αξιοσηµείωτα των
πεπραγµένων:

- H  εκστρατεία εθελοντικής  ενηµέρωσης
και ευαισθητοποίησης σχετικά µε την αξιο-
ποίηση και ανάδειξη της Λίµνης της πόλη
µας, αυτής των Ρειτών. 

Στα πλαίσια της οποίας η ΘΡΙΑ  υπο-
δέχτηκε, κατόπιν δική της πρόσκλησης,
τόσο  την Υπουργό Πολιτισµού κα. Λυδία 

Κονιόρδου όσο και την
βουλευτή του Ελληνικού Κοι-
νοβουλίου  κα. Γεωργία
Μαρτίνου στον ιστορικό χώρο
των Ρειτών.

Παράλληλα πραγµατοποι-
ήθηκαν σειρά επαφών µε
δηµόσιους φορείς, Συλλόγους

και Σωµατεία πάντα στο πλαίσιο της
ενηµέρωσης και της από κοινού ενεργο-
ποίησης. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ήδη από το 2016
έχει κατατεθεί εξασέλιδη συµβουλευτική
πρόταση ανάδειξης και αξιοποίησης στην
Περιφέρεια Αττικής, στην Αντιπεριφέρεια
∆υτικής Αττικής  και στον ∆ήµο Ασπροπύρ-
γου.

-Η πύκνωση των ήδη υφιστάµενων
τάξων των εθελοντών µας όπου µε ζήλο, µε
αίσθηµα αλληλεγγύης  και ανάγκη ανιδιοτε-
λούς προφοράς, συνέδραµαν τους πληγέν-
τες γείτονες στην Μάνδρα προφέροντας
παράλληλα ικανή ανθρωπιστική βοήθεια σε
τρόφιµα, κλινοσκεπάσµατα  και υλικά
πρώτης ανάγκης. 

-Στα πλαίσια της διαρκούς εκπαίδευσης
εθελοντές µας, παρακολούθησαν σεµινάριο
καρδιοπνευµονικής αναζωογόνησης  και
χρήσης  εξωτερικού αυτόµατου  απινιδωτη
στο Κέντρο της Ελληνικής Καρδιολογικής
Εταιρίας , λαµβάνοντας παράλληλα και την 

σχετική πιστοποίηση.   
Η αποτελεσµατική εθελοντική µας παρέµ-

βαση προϋποθέτει  διαρκή πιστοποιηµένη
εκπαίδευση κάτι που ήδη έχει πραγµατο-
ποιηθεί ,στα πλαίσια της ένταξης µας στην
ΓΓΠΠ , µε την ουσιαστική συνδροµή της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ∆υτικής Αττικής
και αφορά τον τοµέα της δασοπροστασίας.   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  αναγνωρίζοντας
την ουσιαστική και ευγενική πρωτοβουλία
συµπολιτών και τοπικών επιχειρήσεων να
σταθούν αρωγοί στο έργο του, απένειµε
τίτλους ευχαριστίας στα Ελληνικά Πετρέλαια
ΑΕ, στην Ανώνυµη Εταιρεία Alfa Frost, στο
Κέντρο Μελέτης Point Ασπροπύργου, στο
ζαχαροπλαστείο Ναιάς, στην κάβα Σαµπάν-
ης, στο ανθοπωλείο Ροδανθός, στο ζαχαρ-
οπλαστείο “∆ηµήτρης”, στο κατάστηµα All
About Men, στην κα Τζήµα Μαρία, στο χρω-
µατοπωλείο Σεµερτζίδου Νόπη και στην
εταιρεία “Μηχανική”.    

Τέλος, η  ΘΡΙΑ ευχαριστεί από καρδίας
όλες και όλους, τα Μέλη, τους Φίλους, τους
υποστηρικτές, τη  ∆ηµοτική Αρχή, την Αντι-
περιφέρεια ∆υτικής Αττικής και τους τοπι-
κούς Συλλόγους, που στέκονται πάντα στο
πλευρό της.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: Ο ∆ήµα-
ρχος Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου,
η Περιφερειακή Σύµβουλος κα. Γιώτα
Παππά, ο Περιφερειακός Σύµβουλος  κ. 

Ταξιάρχης Φαρµάκης, ο Πρόεδρος του
Πνευµατικού Κέντρου κ. Μελέτιος Μπουρ-
αντάς, η Αντιπρόεδρος του Πνευµατικού
Κέντρου κα. Πεχλιβανίδου Σούλα, ο Αντιπρ-
όεδρος ΟΑΦΝΤΗ  κ. Ιωάννης Κατσαρός, ο
Επικεφαλής του συνδυασµού «Αλλάζουµε»
κ. Ιωάννης Ηλίας, ο προϊστάµενος του τµή-
µατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρει-
ας ∆υτικής Αττικής  κ. Λειβαδάρος Σπύρος.  

Επιπρόσθετα την εκδήλωση τίµησαν µε
την παρουσία τους εκπρόσωποι τόσο των
τοπικών Συλλόγων αλλά και ευρύτερα  της
∆υτικής Αττικής.

Ειδικότερα, από τον Σύλλογο Γυναικών «
Κροκωνίς»  η Πρόεδρος  κα. Μαρία Ρηγά-
του, από την Τοπική Οργάνωση Νέας
∆ηµοκρατίας  η Πρόεδρος  κα. Γεωργία
Πηλιχού, από τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο
ο Πρόεδρος κ. Ζηκόπουλος Κωνσταντίνος,
από τον Αθλητικό Σύλλογο  “Πανελευσι-
νιακός”o Πρόεδρος κ. Φιλλίπου Ιωάννης ,
από την Εθελοντική Οµάδα Μεγάρων
“Κούρος” ο Πρόεδρος κ. Μελέτιος Ρήγας,
από την Οµάδα Εθελοντών Μεγαριτων η
κα. Μαρία Κουτσάι, από το Γυναίκειο κίνηµα
η εκπρόσωπος κα. Γκούµα Μαρία, από την
“My Grand Road” o κ. Σωτήρης Γιαννόπου-
λος και από τους  Συλλόγους Γονέων και
Κηδεµόνων των τοπικών ∆ηµοτικών και
Γυµνασίων ο κ. Ντούρος Θεόδωρος, η κα.
Νιάου Γεωργία, ο κ. Πίνης Αχιλλέας,

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 ,µετά τις 13.00
το µεσηµέρι ,πραγµατοποιήθηκε όπως κάθε
χρόνο, η καθιερωµένη ετήσια εκδήλωση µας, στο

Χρυσό Βαρέλι στην Χασιά.
Παραβρέθηκαν εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής

υπολοίπου Αττικής κ.Νάσος Αθανασίου,εκ µέρους των
ΑΝΕΛ ο βουλευτής υπολοίπου Αττικής κ.Κώστας
Κατσίκης,εκ µέρους της Ν∆ οι βουλευτές υπολοίπου Αττι-
κής κύριοι:Οικονόµου Βασίλης, Βλάχος Γιώργος, Καντε-
ρές Νικόλαος, Μπούρας Αθανάσιος.

Εκ µέρους της περιφέρειας ο Αντιπεριφερειάρχης
Βασιλείου Ιωάννης, οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι
κ.Φαρµάκης Ταξιάρχης και Βάβουλα Αριστέα.

Εκ µέρους του ∆ήµου Φυλής ο ∆ήµαρχος Χρήστος
Παππούς, οι Αντιδήµαρχοι Καµπόλης ∆ηµήτριος, Μπάρα
Τζένυ, Μαυροειδάκος Ιωάννης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Γιώργος Κρητικός,Σάββας Σάββας, Κουράση Χρυ-
σούλα,ο κ.Καµατερός, ο Γιώργος Καραισκάκης πρόεδρ-
ος της Γρίζας µε εκπροσώπους του ∆.Σ της, η Πρόεδρος
του ∆.Σ. του ∆ήµου Φυλής κ. Αρβανιτάκη Ζωή, ο Πρόε-
δρος Πρωτοβάθµιας σχολικής επιτροπής κ.Κροµύδας
Ιωάννης και ∆ευτεροβάθµιας σχολικής επιτροπής κ. Χατ-
ζητρακόσιας Νικόλαος, ο Πρόεδρος Μακεδόνων Θρακών
κ.Πουρλίτης Νικόλαος, ο πρώην πρόεδρος της Γρίζας
κ.Σύρµας Αλέκος, ο Πρόεδρος ΚΑΠΗ ∆ήµου Φυλής
κ.Μάρκου Ιωάννης, η Πρόεδρος του συλλόγου ΑΓΑΠΩ
κ.Ελενα Σερεπίσου, το ∆.Σ του πρωταθλητή αθλητικού
συλλόγου ΕΥΠΙΡΙ∆ΑΙ όσον αφορά την γυναικεία πάλη
και το τάε κβο ντο , ο Πρόεδρος του αθλητικού συλλόγου 

Αχιλλέας κ.Μάρκος Ηλιάδης, ο Πρόεδρος συλλόγου
Νέων κ.Φωτεινή Κόκκινου, ο Πρόεδρος συλλόγου ∆ρο-
σούπολης κ.Ζουρίδης Μιχάλης, η κ.Ιβάνοβα Βικτώρια
εκπρόσωπος αθλητικού σωµατείου ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΗ, η
πολιτευτής Αττικής µε την Ν.∆. κ.Σαφαρίκα Κατερίνα, ο
επίτιµος Πρόεδρος εργαζοµένων του Ενιαίου Συνδέσµου
κ.Χάρδας Γιώργος και ο ∆ιευθυντής του Ενιαίου Συνδέ-
σµου κ.Μνηµαντίδης Κώστας,ο πρώην Αντιδήµαρχος
Μενιδίου κ.Ελευθεριάδης Στέλιος, ο Γιώργος Λέλας
εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου –Αχαρνών και
Πετρουπόλεως, εκπρόσωποι εργαζοµένων του ΞΕΝΙΟΥ
κλπ.

Βραβεύτηκαν όλα τα παιδιά και οι γυναίκες µέλη µας
που παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς από Μικρά
Ασία, Πόντο ,Θράκη, καθώς και Τανγκό ,χιπ χοπ, ακρο-
βατικά. Επίσης  οι Καντερές Νικόλας ,Πουρλίτης Νικόλα-
ος, Σερεπίσου Ελενα, Βασιλείου Ρούλα, Μάρκου Ιωάν-
νης, ∆αυίδ Μαύρος, Βασίλης Πέλεχας, για την προσφο-
ρά τους .

Από αθλήτριες του συλλόγου ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΗ ,παρουσιά-
στηκε και ένα πρόγραµµα Ρυθµικής Γυµναστικής.

Ο κόσµος διασκέδασε µε το µουσικό σχήµα της Έφης
Πάνου και υποδεχτήκαµε το τριώδιο µε τον καλύτερο
τρόπο.

Ευχαριστούµε ολόψυχα όλους τους γονείς ,όλες τις
οικογένειες που µας στηρίζουν αναγνωρίζοντας το διαχρ-
ονικό µας έργο.

Επίσης  τον αντιδήµαρχο Φυλής κ.Μπρέµπο Σπύρο
που µας συνόδευσε µε την υπέροχη φωνή του, µέχρι 

αργά το βράδυ της εκδήλωσης.
Τέλος ευχαριστούµε  ιδιαίτερα τον Πρόεδρο ΝΠ∆∆

Αθλητισµού –Πολιτισµού ΠΑΡΝΗΘΑ κ.Μαυροειδή Γεώρ-
γιο που βρίσκεται πάντα κοντά µας ,αλλά και σε όλους
τους συλλόγους του ∆ήµου Φυλής.

ΜΑΡΙΑ Κ.ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ

<<Ετήσια εκδήλωση Κέντρου Αθλητισµού Πολιτισµού & Τεχνών 
Φυλής CSCA,σε συνεργασία µε το πολιτιστικό Όµιλο ΦΕΡΕΝΙΚΗ>>
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
ΤΗΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 

∆ηµιουργία Οµάδας 
Ψυχολογικής Υποστήριξης

Ο∆ήµος Μάνδρας σε συνεργασία  µε το
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ¨∆ιεθνής Ιατρι-
κή-∆ιαχείριση Κρίσεων Υγείας¨ της Ιατρικής

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στήµιου Αθηνών ανακοινώνει την δηµιουργία Οµά-
δας Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους πληγέντες
µε σκοπό την παροχή  υπηρεσιών ψυχολογικής
στήριξης και ενδυνάµωσης  κάθε Πέµπτη στο
∆ηµαρχείο 5-7µµ. 
Παράλληλα συστήνεται  Υπηρεσία Υγείας µε σκοπό
την παροχή στοχευµένης ενηµέρωσης των
δηµοτών.
Οι δράσεις τελούν υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε  ηη  δδααππάάννηη  γγιιαα
ττηηνν  ααπποοζζηηµµίίωωσσηη  γγηηςς  σσττηηνν

ππεερριιοοχχήή  ΑΑεερροοδδρρόόµµιιοο  

Απόφαση για την πραγµατοποίηση δαπάνης για
την αποζηµίωση γης στην περιοχή Αεροδρόµιο
πήρε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ελευ-
σίνας.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε σύµφωνα µε την
Πράξη Εφαρµογής 2/2010 και αφορά στη διάθεση
ποσού 180.000 ευρώ.

Το 1ο Ε.Κ. ∆υτικής Αττικής, θα πραγµατοποιήσει πρόγραµµα δράσης, στα πλαίσια ενηµέρωσης της
µαθητικής κοινότητας των σχολείων που εξυπηρετούνται από αυτό, και σε σχέση µε το Πρόγραµµα Αγω-
γής Υγείας που έχει αναλάβει το σχολείο µας, θα πραγµατοποιηθεί  πρόγραµµα δράσης των µαθητών µε

θέµα: «Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα και AIDS – Πρόληψη».
Η δράση θα πραγµατοποιηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης &  Αντι-

µετώπισης του AIDS (ΕΕΜΑΑ) σε συνεργασία µε το 1ο Ε.Κ. ∆υτικής Αττι-
κής, στο Εργαστήριο της Νοσηλευτικής του 1ου Ε.Κ.

Για τους µαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας  
Πέµπτη  1/2/2018  9:00 – 14:00 

Για τους µαθητές του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας 
Πέµπτη  22/2/2018  16:00 – 20:30 

Η δράση αποτελείται από δυο µέρη:
Θεατρικό παιχνίδι µε ενεργό συµµετοχή όλων των µαθητών.

∆ιαδραστική ενηµερωτική οµιλία από ιατρό Λοιµωξιολόγο, ενεργό
συµµετοχή όλων των µαθητών µέσω τηλεψηφοφορίας και συζήτ-
ηση.

Η ∆ιευθύντρια
Λιάσκου Αικατερίνη

ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγος

1ο  Εργαστηριακό Κέντρο (ΕΚ) ∆υτικής Αττικής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ  ΘΕΜΑ: «Σεξουαλικώς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ  ΘΕΜΑ: «Σεξουαλικώς 
Μεταδιδόµενα Νοσήµατα και Μεταδιδόµενα Νοσήµατα και AIDS – AIDS – Πρόληψη»Πρόληψη»
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Υ
πέροχο θέαµα και εντυπω-
σιακά περάσµατα από τους
καλύτερους οδηγούς σας

υπόσχεται  το 28ο ΑΤΤΙΚΟ
ΡΑΛΛΥ, που θα πραγµατοποιηθεί
το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018,
στην περιοχή της Φυλής.

Είναι ο πρώτος αγώνας για το
2018 και διοργανώνεται από την
Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτων
(Α.Λ.Α), το παλαιότερο αθλητικό
σωµατείο αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

Το 28ο ΑΤΤΙΚΟ ΡΑΛΛΥ αποτε-
λείται από δύο (2) Ειδικές ∆ιαδρο-
µές που επαναλαµβάνονται . Τη
γνωστή και Κλασική Ειδική ∆ιαδρο-
µή Στεφάνη (Ε.∆. 1 & 3), στην περ-
ιοχή «ΤΙΤΑΝ» και την Τεχνική
Ειδική ∆ιαδροµή Φυλής (Ε.∆. 2 &
4), στην περιοχή της Φυλής.

Η εκκίνηση και ο τερµατισµός
του αγώνα θα γίνουν µπροστά στο
∆ηµαρχείο Φυλής. Ώρα εκκίνησης
10:30 π.µ. 

Ο δρόµος των ειδικών διαδρ-
οµών θα κλείσει στις 9:30πµ.

Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, αφού
κάνουν τον πρώτο κύκλο (loop) των
Ειδικών ∆ιαδροµών «Ε.∆ 1 & 2»,
θα συγκεντρωθούν για ενδεχόµε-
νες επισκευές σε ειδικά διαµορφω-
µένο χώρο (Service Park) επί της
Λεωφόρου Φυλής. 

Κατόπιν, θα συνεχίσουν για το δεύτερο κύκλο
των Ειδικών ∆ιαδροµών «Ε.∆. 3 & 4», όπου και
θα τερµατίσουν.

Το 28ο ΑΤΤΙΚΟ ΡΑΛΛΥ αποτελεί συνέχεια
της πρωτοποριακής δράσης της Α.Λ.Α, η οποία
στα 50 χρόνια ιστορίας της έχει αφήσει ανεξίτηλο
το στίγµα της στο µηχανοκίνητο αθλητισµό. Καθο-
ριστική είναι και η συµβολή των αντιδηµάρχων
∆.Ε. Φυλής και ∆.Ε. ∆ερβενοχωρίων, κ.κ. Σπύρ-
ου Μπρέµπου και Νίκου Πέτρου αντίστοιχα, οι
οποίοι από την πρώτη στιγµή αγκάλιασαν το εν
λόγω εγχείρηµα.

Να είστε όλοι εκεί για να παρακολουθήσετε την
προσπάθεια σπουδαίων ελληνικών πληρωµά-
των, µε το θέαµα να ικανοποιεί ακόµα και τον πιο
δύσκολο θεατή.

Μείνετε συντονισµένοι και παρακολουθήστε τα
νέα και τις εξελίξεις του αγώνα στο site µας
www.ala-racingclub.gr και στη σελίδα µας στο
facebook www.facebook.com/alaracingclub/. 

Στο link του site , θα βρείτε όλα τα χρήσιµα έγρ-
αφα του αγώνα. 

Το Γραφείο Τύπου Α.Λ.Α
Αναστάσιος Γαλάνης
Μαρία Αµαξοπούλου

Τ
ην  Παρασκευή 9 Φεβρουα-
ρίου 2018 θα πραγµατοποι-
ηθούν  στην  αίθουσα

εκδηλώσεων  του ∆ήµου Αχ αρν ών  ,
τα εγκαίν ια της έκθεσης φωτογρα-
φίας µε θέµα <<ΞΩΚΛΗΣΙΑ>>

Στην  έκθεση παρουσιάζον ται
εξήν τα τέσσερις επιλεγµέν ες φωτο-
γραφίες που προήλθαν  µέσα από
µια φωτογραφική περιπλάν ηση
δεκαέξι φωτογράφων  στα εξωκλήσια
των  Αχ αρν ών  και της Πάρν ηθας. 

Οι φωτογράφοι του τµήµατος
φωτογραφίας της ∆Η.Κ.Ε.Α αφιέρω-
σαν  πολλές ώρες φωτογράφησης και
αν αζήτησης µε σκοπό ν α παρου-
σιάσει ο καθέν ας την  δική του οπτι-
κή και εσωτερική προσέγγιση στα
εξωκλήσια της περιοχ ής .

Στην  έκθεση συµµετέχ ουν  οι φωτογράφοι: 
Άλν τα Στέφα ,Βάν α Προκόπη ,Βαρβάρα

Νικολαΐδου ,Βίκυ Βάσσου ,Γεώργιος Γεωργιάδ-
ης ,Γιώργος Συρσίρης ,∆ηµήτρης Κάκος ,Ελέν η
Μαράν του ,Επαµειν ών δας Κλεάν θης ,Ηρώ
Ζάβου ,Θωµάς Κατραούρας ,Ιωάν ν ης Νούκος
,Κων σταν τίν ος Μαρίν ης ,Μιχ άλης Μαλαµάς
,Όλγα Παπαν δρικοπούλου ,Χρυσούλα Λαζο-
πούλου

Επιµέλεια:Γιώργος Συρσίρης 
Εγκαίν ια: Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

στις 20:00
∆ιάρκεια: 9 Φεβρουαρίου έως 16 Φεβρουα-

ρίου
Ωράρια: Καθηµεριν ά 18:30 έως 21:00

Αίθουσα εκδηλώσεων  δήµου Αχ αρν ών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα . ∆ηµαρχ είο Αχ α-
ρν ών

Υπέροχο θέαµα και εντυπωσιακά περάσµατα από τους 
καλύτερους οδηγούς υπόσχεται το 28ο ΑΤΤΙΚΟ ΡΑΛΛΥ

 Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018, στην περιοχή της Φυλής.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΞΩΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 
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ΠΠΠΠρρρρόόόόγγγγρρρρααααµµµµµµµµαααα    ΑΑΑΑθθθθλλλληηηη ττττιιιι κκκκώώώώνννν    ∆∆∆∆ρρρραααασσσσττττηηηη ρρρρ ιιιι οοοοττττήήήή ττττωωωωνννν
ττττοοοουυυυ     ΟΟΟΟ....ΑΑΑΑ....ΦΦΦΦ....ΝΝΝΝ....ΤΤΤΤ....ΗΗΗΗ....     ∆∆∆∆ήήήή µµµµοοοουυυυ     ΑΑΑΑσσσσππππ ρρρροοοοππππ ύύύύ ρρρργγγγοοοουυυυ

ΟΟΟΟ ∆∆∆∆ ήήήή µµµµααααρρρρ χχχχοοοο ςςςς     ΑΑΑΑ σσσσππππρρρρ οοοο ππππύύύύ ρρρρ γγγγοοοο υυυυ     κκκκααααιιιι     ΠΠΠΠρρρρ όόόό εεεε δδδδ ρρρρ οοοο ςςςς     ττττοοοο υυυυ     ΟΟΟΟρρρρ γγγγαααανννν ιιιι σσσσµµµµοοοο ύύύύ     ΆΆΆΆ θθθθ λλλληηηη σσσσηηηη ςςςς     κκκκααααιιιι     ΦΦΦΦρρρρ οοοο ννννττττίίίί δδδδ ααααςςςς ,,,,     ΝΝΝΝεεεε οοοο ----
λλλλααααίίίί ααααςςςς     κκκκααααιιιι     ΤΤΤΤ ρρρρ ίίίί ττττηηηη ςςςς     ΗΗΗΗλλλλ ιιιι κκκκ ίίίί ααααςςςς ,,,,     κκκκ....     ΝΝΝΝιιιι κκκκόόόό λλλλααααοοοο ςςςς     ΜΜΜΜ εεεε λλλλεεεε ττττίίίί οοοο υυυυ     κκκκααααιιιι     οοοο     ΑΑΑΑ ννννττττιιιι ππππρρρρ όόόό εεεε δδδδ ρρρρ οοοο ςςςς     ττττοοοο υυυυ     ΟΟΟΟ ....ΑΑΑΑ ....ΦΦΦΦ....ΝΝΝΝ....ΤΤΤΤ ....ΗΗΗΗ.... ,,,,
κκκκ ....     ΙΙΙΙωωωω άάάάννννννννηηηη ςςςς     ΚΚΚΚ ααααττττσσσσααααρρρρ όόόό ςςςς ,,,,     σσσσααααςςςς     εεεε ννννηηηη µµµµεεεε ρρρρ ώώώώ ννννοοοο υυυυ νννν    γγγγ ιιιι αααα    ττττοοοο     ΠΠΠΠρρρρ όόόό γγγγρρρρ ααααµµµµµµµµ αααα    ττττωωωωνννν     ΑΑΑΑ θθθθ λλλληηηη ττττιιιι κκκκώώώώνννν     ∆∆∆∆ ρρρρ αααασσσσττττηηηη ρρρρ ιιιι οοοο ----

ττττήήήή ττττωωωω νννν,,,,     ππππ οοοο υυυυ     ππππ ρρρρ ααααγγγγµµµµ ααααττττοοοο ππππ οοοο ιιιι εεεε ίίίί ττττααααιιιι     ααααππππ όόόό     ττττοοοο νννν    ΟΟΟΟρρρρ γγγγαααανννν ιιιι σσσσµµµµ όόόό ....     ΓΓΓΓ ιιιι αααα    ππππ λλλληηηη ρρρρ οοοο φφφφοοοο ρρρρ ίίίί εεεε ςςςς     ––––     εεεε γγγγγγγγρρρρ ααααφφφφέέέέ ςςςς     µµµµ πππποοοο ρρρρ εεεε ίίίί ττττεεεε     νννναααα
ααααππππεεεε υυυυ θθθθ ύύύύ ννννεεεε σσσσττττεεεε ,,,,     κκκκααααθθθθ ηηηη µµµµ εεεε ρρρρ ιιιι ννννάάάά    ααααππππόόόό     ττττιιιι ςςςς     8888 :::: 0000 0000     έέέέ ωωωω ςςςς     ττττιιιι ςςςς     1111 6666 :::: 0000 0000 ,,,,     σσσσττττοοοο     ΚΚΚΚ ττττίίίί ρρρρ ιιιι οοοο     ττττοοοο υυυυ     ΑΑΑΑ ’’’’     ΚΚΚΚ ΑΑΑΑ ΠΠΠΠΗΗΗΗ,,,,     εεεε ππππίίίί     ττττωωωω νννν    οοοο δδδδ ώώώώνννν
ΣΣΣΣωωωωττττήήήή ρρρρ ηηηη     ΠΠΠΠέέέέ ττττρρρρ οοοο υυυυ λλλλαααα    κκκκααααιιιι     ΕΕΕΕ ιιιι ρρρρ ήήήή ννννηηηη ςςςς ,,,, ((((όόόό ππππ ιιιι σσσσθθθθ εεεε νννν    ττττοοοο υυυυ     ΙΙΙΙ εεεε ρρρρ οοοο ύύύύ     ΝΝΝΝααααοοοο ύύύύ     ΑΑΑΑ γγγγ ίίίί οοοο υυυυ     ∆∆∆∆ ηηηη µµµµ ηηηη ττττρρρρ ίίίί οοοο υυυυ )))),,,,     σσσσττττοοοο νννν    2222 οοοο     όόόό ρρρρ οοοο φφφφοοοο ,,,,
σσσσττττοοοο     ΤΤΤΤ µµµµήήήή µµµµαααα    ΑΑΑΑ θθθθ λλλληηηη ττττιιιι κκκκώώώώνννν     ∆∆∆∆ ρρρρ αααασσσσττττηηηη ρρρρ ιιιι οοοο ττττήήήή ττττωωωω νννν    ττττοοοο υυυυ     ΟΟΟΟ ....ΑΑΑΑ ....ΦΦΦΦ....ΝΝΝΝ....ΤΤΤΤ ....ΗΗΗΗ....     ΤΤΤΤ αααα    δδδδ ιιιι κκκκααααιιιι οοοο λλλλοοοο γγγγηηηη ττττιιιι κκκκάάάά    ππππ οοοο υυυυ     ααααππππααααιιιι ττττοοοο ύύύύ ννννττττααααιιιι
γγγγ ιιιι αααα    ττττιιιι ςςςς     εεεε γγγγγγγγρρρρ ααααφφφφέέέέ ςςςς     εεεε ίίίί ννννααααιιιι ::::
•••• ΦΦΦΦωωωωττττοοοο γγγγρρρρ ααααφφφφίίίί αααα
•••• ΙΙΙΙ ααααττττρρρρ ιιιι κκκκήήήή     ΒΒΒΒ εεεε ββββ ααααίίίί ωωωωσσσσηηηη ,,,,     ((((ΠΠΠΠααααιιιι δδδδ ίίίί ααααττττρρρρ οοοο ////     ΠΠΠΠααααθθθθ οοοο λλλλόόόό γγγγοοοο     ήήήή     ΚΚΚΚ ααααρρρρ δδδδ ιιιι οοοο λλλλόόόό γγγγοοοο ))))
•••• ΑΑΑΑ ίίίί ττττηηηη σσσσηηηη     ((((δδδδ ίίίί δδδδ εεεε ττττααααιιιι     ααααππππ όόόό     ττττηηηη νννν    υυυυ ππππηηηη ρρρρ εεεε σσσσίίίί αααα))))
•••• ΕΕΕΕ ττττήήήή σσσσιιιι αααα    ΣΣΣΣυυυυ ννννδδδδ ρρρρ οοοο µµµµήήήή     1111 0000     εεεε υυυυ ρρρρ ώώώώ

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
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ΚΚΡΡΟΟΥΥΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΒΒΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΑΑ
ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΛΛΕΕΙΙ  ΗΗ  ΠΠΟΟΕΕ∆∆ΗΗΝΝ  

Ασθενής επιτέθηκε µεH σουγιά σε νοσηλευτή επειδή δεν του άρεσε το φαγητό στο Κρατικό
Νίκαιας, ενώ στο Θριάσιο άνδρας Ροµά επιτέθηκε σε υπάλληλο βοηθό θαλάµου  

Γ
ια κρούσµατα βίας που σηµειώνονται σε
νοσοκοµεία κάνει λόγο η ΠΟΕ∆ΗΝ αναφ-
έροντας συγκεκριµένα περιστατικά που

υποστηρίζει ότι έγιναν τις τελευταίες ηµέρες.

Συγκεκριµένα, η Οµοσπονδία αναφέρει:«Χθες
το απόγευµα ∆ευτέρα 29/1/2018 στη Νίκαια ασθε-
νής Ρουµανικής καταγωγής στη Γ’ Παθολογική κλι-
νική µε σουγιά επιτέθηκε σε νοσηλευτή επειδή δεν
του άρεσε το φαγητό. Ευτυχώς παρενέβησαν γρή-
γορα και προκάλεσε ελαφρά τραύµατα στο
νοσηλευτή.Την περασµένη ∆ευτέρα 22/1/2018 στο
ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκοµείο κατά την εφηµερία προσή-
λθε στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών, άντρας
Ροµά µε τον πατέρα του που έπασχε από καρκίνο
τελικού σταδίου. 

Οι γιατροί εξέτασαν τον ασθενή έδωσαν οδηγίες
και θεραπεία και έκριναν ότι η κατάστασή του δεν
χρίζει εισαγωγή στο Νοσοκοµείο.Ο γιός πήρε τον πατέρα
του φωνάζοντας και βρίζοντας και την πλήρωσε µία
υπάλληλος βοηθός θαλάµου η οποία µετέφερε εκείνη την
ώρα σεντόνια στα χέρια της. Της επιτέθηκε βρίζοντας και
απειλώντας και την χαστούκισε. Θεωρούσε υπεύθυνη
την βοηθό θαλάµου για την µη εισαγωγή του πατέρα του.

Στο πίσω µέρος του ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκοµείου, στο
πάρκιν έχουν καταστραφεί και έχουν κλαπεί κατ’ επανάλ-

ηψη αυτοκίνητα του προσωπικού. Κλοπές σε τσάντες
ασθενών, συνοδών και προσωπικού είναι καθηµερινό
φαινόµενο.

Πολλές φορές είναι βίαιες µπροστά στα µάτια ασθ-
ενών και συνοδών».

Όπως αναφέρει η ΠΟΕ∆ΗΝ, έχει αναδείξει τις αιτίες
που προκαλούν τα «τραγικά συµβάντα» που δεν είναι
άλλες από τις µεγάλες ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτι-
κού προσωπικού οι οποίες αυξάνουν τις ώρες αναµονής

για την εξυπηρέτηση των ασθενών και την
έλλειψη κονδυλίων.

«Οι γιατροί όµως δεν είναι ταχυδακτυλουρ-
γοί, ένας σε κάθε ιατρείο να εξετάζει ταυτόχρο-
να 40 και 50 ασθενείς. Οι παραβατικές συµπε-
ριφορές βέβαια δεν επιτρέπονται επ’ ουδενί,
ούτε όταν προέρχονται από αγανάκτηση και
ταλαιπωρία των ασθενών.

Την πληρώνει όποιος βρίσκεται µπροστά
τους. ∆εν έχουν εκείνη την ώρα µπροστά τους
τον κο Πολάκη να διαµαρτυρηθούν. 

Η έλλειψη κονδυλίων στα Νοσοκοµεία προ-
κειµένου να βελτιώσουν τα µέτρα ασφαλείας
και προσλάβουν επαρκή αριθµό φυλάκων»
υπογραµµίζει η οµοσπονδία.

Απευθυνόµενη στον κ. Πολάκη, χαρακ-
τηρίζει απαράδεκτες τις δηλώσεις του κατά τις
οποίες «στοχοποιεί τους εργαζόµενους και

οπλίζει τα άτοµα µε παραβατική συµπεριφορά οι οποίοι
χρησιµοποιούν βία σε βάρος γιατρών και νοσηλευτών».

«Ο Αν. Υπουργός Υγείας έχει πει κατ’ επανάληψη ότι οι
γιατροί και οι νοσηλευτές αποτελούν πλοκάµια του παρ-
ακράτους, τα παίρνουν, κάθονται και δεν κάνουν τη δου-
λειά τους. Θα πρέπει ο Πρωθυπουργός άµεσα να
παρέµβει. Πριν θρηνήσουµε θύµατα εργαζόµενους των
Νοσοκοµείων» καταλήγει η ανακοίνωση.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΕΘ
Με τον νόµο 30 ώρες 
την εβδοµάδα οι 
εκπαιδευτικοί στα σχολεία

Εκδόθηκε η εγκύκλιος του υπουργείου
Παιδείας για το εργασιακό και διδακτικό
ωράριο των  εκπαιδευτικών  και καθορίζει
τις 30 ώρες ώς υποχ ρεωτικής παραµο-
ν ής στα σχ ολεία της χ ώρας

Σύµφων α µε την  εγκύκλιο οι εκπαι-
δευτικοί των  σχ ολείων  Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα
πρέπει παραµέν ουν  υποχ ρεωτικά στο
σχ ολείο τους στις εργάσιµες ηµέρες,
πέρα από τις ώρες διδασκαλίας όπως
αυτές προβλέπον ται από τις κείµεν ες
διατάξεις, όχ ι όµως πέρα από έξι (6) 

ώρες την  ηµέρα ή τριάν τα (30) ώρες
την  εβδοµάδα.

Στους εκπαιδευτικούς θα αν ατίθεν ται
από τα όργαν α διοίκησης της σχ ολικής
µον άδας υπηρεσίες που συν δέον ται µε
το γεν ικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως
η προετοιµασία του εποπτικού εκπαι-
δευτικού υλικού και των  εργαστηριακών
ασκήσεων , η διόρθωση εργασιών  και
διαγων ισµάτων , η καταχ ώρηση-εν ηµέρ-
ωση της αξιολόγησης των  µαθητών , η
συµµετοχ ή στην  προετοιµασία και την
πραγµατοποίηση εορταστικών , αθλ-
ητικών  και πολιτιστικών  εκδηλώσεων , ο
προγραµµατισµός και η αποτίµηση του
εκπαιδευτικού έργου, η επικοιν ων ία µε
δοµές υποστήριξης του εκπαιδευτικού
έργου, η συν εργασία µε εκπαιδευτικούς
που διδάσκουν  στο ίδιο τµήµα ή που
διδάσκουν  τα ίδια γν ωστικά αν τικείµε-
ν α, οι παιδαγωγικές συν αν τήσεις για την
κατάρτιση οµαδικών  ή εξατοµικευµέν ων
προγραµµάτων  υποστήριξης συγκεκρι-
µέν ων  µαθητικών  οµάδων  ή µαθητών , η
επίβλεψη σχ ολικών  γευµάτων , η
εν ηµέρωση των  γον έων  και κηδεµόν ων ,
η τήρηση βιβλίων  του σχ ολείου και η
εκτέλεση διοικητικών  εργασιών .

Η επίβλεψη σχ ολικών  γευµάτων  όπως
αν αφέρεται παραπάν ω, θεωρείται εξωδι-
δακτική αρµοδιότητα, χ ωρίς εξαιρέσεις.

Όπως αν αφέρει η εγκύκλιος ο γον έας
παιδιού µέχ ρι δύο (2) ετών  απαλλάσσε-
ται από την  αν άθεση εργασιών  οι
οποίες δεν  συν δέον ται µε το διδακτικό
έργο που τους αν ατίθεται από τα όργα-
ν α διοίκησης της σχ ολικής µον άδας
όπως είν αι η τήρηση βιβλίων  του σχ ο-
λείου και η εκτέλεση διοικητικών  εργα-
σιών .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 141
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πληροφορίες: Γράτσου Μαρία              
Αρ. Τηλεφώνου :2132006480
Αρ. τηλεοµοιότυπου :
21055571273
Ηλεκτρ. Ταχυδροµείο:
gratsou.m@gmail.com             

Ασπρόπυργος,  31 Ιαν ουαρίου
2018

Αρ. Πρωτ.: 2457

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ
ΦΟΥΣΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  ΜΕ ΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, ανα-
κοινώνει ότι, πρόκειται να προβεί
στην αγορά ενός (1) οικοπέδου,
του οποίου η έκταση θα πρέπει να
κυµαίνεται από τέσσερις (4) χιλιά-
δες τετραγωνικά µέτρα έως και έξι
(6) χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα, για
την  κατασκευή Κοινόχρηστου
χώρου, στην περιοχή  Άνω Φούσα
του ∆ήµου Ασπροπύργου, σε
εφαρµογή των υπ.’ αριθµόν 443,
480 & 595  / 2017 Αποφάσεων
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
Κατόπιν τούτου, καλούµε τους 

ενδιαφερόµενους να προσέλθουν
στην  ∆ιεύθυνση 
της Πολεοδοµίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου,  σε εργάσι-
µες µέρες και ώρες,
σε διάστηµα δέκα πέντε ηµερών
(15),  προσκοµίζοντας : α) τίτλος
ιδιοκτησίας, β) συµβόλαιο, γ)
τοπογραφικό σχεδιάγραµµα.   
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτ-
ηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων
του ∆ήµου,  θα αναρτηθεί στην
επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου
www.aspropyrgos.gr  και σε δύο
(2) Τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες
,ήτοι ΘΡΙΑΣΙΟ και
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ



Στην υπογραφή του  Μνηµονίου Συνεργασίας που
πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας, παρε-
υρέθηκε ο Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος σε
θέµατα Αθλητισµού Σπύρος Πάντζας.

Μνηµόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν σήµερα η
Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα ∆ούρου, µε τον Πρόεδρο
του ∆Σ της Ελληνικής Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης
(ΕΟΠΕ), Γιώργο Καραµπέτσο και το Γενικό Γραµµατέα
Νεκτάριο Χαλβατζή, µε στόχο τη διάδοση και ανάπτυξη
του αθλήµατος, τη βελτίωση των υποδοµών και την
ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισµού.

Η διάδοση και ανάπτυξη του αθλήµατος
της πετοσφαίρισης, η βελτίωση των αθλ-
ητικών υποδοµών και η ενίσχυση του ερασι-
τεχνικού αθλητισµού βρίσκονται στο επίκεν-
τρο του Μνηµονίου Συνεργασίας που υπο-
γράψαµε σήµερα, στα γραφεία της Περιφέρ-
ειας, µε τον Πρόεδρο του ∆Σ της Ελληνικής
Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ), Γιώργο Καραµ-
πέτσο και τον Γενικό Γραµµατέα, Νεκτάριο Χαλβατζή.

Το ενδιαφέρον της ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής
για τον µαζικό αθλητισµό, για το δικαίωµα των πολιτών
να αθλούνται, δεν είναι συγκυριακό.

Αποτελεί κύριο µέληµά µας µε στόχο τη βελτίωση της
καθηµερινότητας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσ-
σεται και η υπογραφή, σήµερα, του Μνηµονίου Συνερ-
γασίας της Περιφέρειας µε την Ελληνική Οµοσπονδία
Πετοσφαίρισης.

Πέµπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 θριάσιο-11

Ε.Β.Ε.Π.: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΕΧΕΙ «ΑΙΧΜΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΑΙΝΑΣ» ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪ́Α, 
ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ YACHTING

Ηδιαχρονική παρουσία της ελληνόκτητης Ακτοπλοίας, η γενικότερη δυναµική του
κλάδου της Κρουαζιέρας που αναπτύσσεται διαρκώς σε παγκόσµιο επίπεδο και
η ενίσχυση του yachting στην Ελλάδα µε επαγγελµατικά σκάφη, αποτέλεσαν τα

βασικά θέµατα συζήτησης στη συνάντηση, που πραγµατοποίησαν στην Επιχειρηµατική
Λέσχη του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιώς, οι κ.κ. Β. Κορκίδης,
Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π., Κ. Αχλαδίτης, Β  ́ Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε.Π., Ν. Μαυρίκος, Υπεύθυνος
Γ.Ε.ΜΗ. & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Ε.Β.Ε.Π., τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Επιµελητηρίου, Κ. Κορωνάκης, Α. Κανελλάτου, Γ. Πολέµη, Ι. Πολυχρονόπουλος, καθώς
επίσης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυ-
τιλίας, κ. Θεόδωρος Κόντες µε τον κ. Α. Καλούδη και ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Επιχει-
ρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, κ. Μ. Σακέλλης.

Ειδικότερα, συµφωνήθηκε ότι, στο πλαίσιο της διαβούλευσης µε την Ο.Λ.Π. ΑΕ, οι φορ-
είς θα αποστείλουν τις εξειδικευµένες προτάσεις και τα σχόλιά τους για την τελική διαµόρ-
φωση του Σχεδίου Ανάπτυξης Λιµένα Πειραιά το οποίο, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει τα
εξής αναπτυξιακά έργα προτεραιότητας: Eπέκταση Επιβατικού Λιµένα στη Νότια Ζώνη,
κατασκευή νέου επιβατικού σταθµού Κρουαζιέρας, βυθοκόρηση κεντρικού λιµένα, µετατρ-
οπή αποθηκών σε επιβατικό σταθµό Κρουαζιέρας για επιπλέον 580.000 επιβάτες, οικολο-
γικά λεωφορεία, υπόγειες οδικές συνδέσεις, ανάπλαση χώρων αποθήκευσης σε ανα-
ψυχής και εστίασης, καθώς και τη δηµιουργία πολυτελών ξενοδοχείων.

Όπως αναφέρθηκε, πρέπει να δοθεί περισσότερη έµφαση στις λιµενικές και εµπορικές
δραστηριότητες και λιγότερο σε άλλες δραστηριότητες, ενώ κρίνεται απαραίτητη η συµµε-
τοχή των φορέων σε εµπορικές χρήσεις τύπου αεροδροµίου, στα παλιά και νέα Cruise
Terminals. 

Όσον αφορά στην πορεία υλοποίησής τους, ο κ. Β. Κορκίδης, υπογράµµισε πως «δεν
υπάρχει ορατός κίνδυνος απόκλισης από τα χρονοδιαγράµµατα ολοκλήρωσης. Εποµέ-
νως, τα επόµενα τρία χρόνια, ο Πειραιάς αναµένεται να αναπτυχθεί, τόσο επενδυτικά, όσο
επιχειρηµατικά και χωροταξικά». Μάλιστα, στο πλαίσιο του εν λόγω ολοκληρωµένου
σχεδίου για την ανάπτυξη των λιµενικών και εµπορικών δραστηριοτήτων του µεγαλύτερ-
ου λιµανιού της Χώρας και της Ν.Α. Μεσογείου, πρότεινε να αναλάβει το Ε.Β.Ε.Π. το κόστος
εκπόνησης συµπληρωµατικής µελέτης, µε στόχο τη βελτίωση του κυκλοφοριακού της
πόλης, σε συνεργασία πάντα µε το ∆ήµο και την Περιφέρεια Πειραιά, λαµβάνοντας σοβα-
ρά υπόψη τη δυνατότητα σύνδεσης µε το σχέδιο της ΟΧΕ.

Επίσης, τονίστηκε, η αναγκαιότητα εφαρµογής του ISPS Code (International Ship and
Port Facility Security) στην κλειστή λιµενική χερσαία ζώνη για την ενίσχυση της ασφάλειας
των λιµένων και των πλοίων, γεγονός που θα εξυπηρετήσει τον Κλάδο της Ακτοπλοΐας.
Ακόµη, ζητήθηκε από τον Εµπορικό Σύλλογο Πειραιώς να αποστείλει τις θέσεις του, σχετι-
κά µε τη δηµιουργία εµπορικών κέντρων στη χερσαία λιµενική ζώνη. Σύµφωνα µε το Σ.Α.Λ.,
τα ξενοδοχεία και άλλες υπηρεσίες, θα ενισχύσουν το "home porting" και θα δηµιουργή-
σουν ενδιαφέρον για µεγαλύτερης διάρκειας παραµονή επιβατών της Κρουαζιέρας και της
Ακτοπλοΐας στο λιµάνι, αλλά και την πόλη.

Επιπρόσθετα, ο κλάδος του yachting αποτελεί βασικό παράγοντα ενίσχυσης του θαλάσ-
σιου τουρισµού στη χώρα µας, δεδοµένου ότι η «πολυνησία» και οι αµέτρητες παραλίες
προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους απαιτητικούς πελάτες του. Ο εκσυγχρονισµός
ελέγχου σκαφών και η εξυπηρέτηση µαρίνων, µε νοµιµοποίηση των Υπηρεσιών και στόχο
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, είναι άµεσα θέµατα που πρέπει να επιλυθούν για να
εξελιχθεί η χώρα µας σε πρώτο προορισµό του yachting.

Υπεγράφη την Τρίτη 30 Ιανο-
υαρίου 2018, η Σύµβαση
µεταξύ του Ιδρύµατος Νεο-

λαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.) και του Οργανισµού
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), που διασφαλίζει από
τις αρχές Φεβρουαρίου το δικαίωµα
µετακίνησης για το σύνολο των 5.846
σπουδαστών των ∆ηµοσίων Ινστι-
τούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(∆.ΙΕΚ) Αττικής µε µειωµένο τύπο
κοµίστρου στα Μέσα Μαζικής Μεταφ-
οράς αρµοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.Σ.Υ.
και ΣΤΑ.ΣΥ.), δηλαδή στα Λεωφορεία,
Τρόλεϊ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδροµο,
Τραµ και Μετρό µε τη χρήση έξυπνης
κάρτας.

Σε επιστολή του προς τους σπου-
δαστές και σπουδάστριες ο Υφυπο-
υργός Παιδείας ∆ηµήτρης Μπαξεβα-
νάκης αναφέρεται στις συστηµατικές
προσπάθειες που κατέβαλε το Υπο-
υργείο Παιδείας ξεπερνώντας γραφει-
οκρατικά εµπόδια ώστε να εξασφαλι
στεί το ποσό των 310.000 ευρώ, που 

απαιτείται για την κάλυψη δαπάνης
για το µειωµένο τύπο κοµίστρου.

Ο κ. Μπαξεβανάκης εκφράζει τις
ευχαριστίες του προς  τη διοίκηση του
Ο.Α.Σ.Α., το προσωπικό του
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. και το ανθρώπινο δυνα-
µικό της ∆ιεύθυνσης ∆ια Βίου Μάθη-
σης του Υπουργείου Παιδείας και επι-
σηµαίνει ότι η επίτευξη αυτού του
στόχου αποτελεί ένα ακόµα βήµα
στην προσπάθεια του Υπουργείου
Παιδείας για αναβάθµιση της Επαγγε-
λµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης (ΕΕΚ).

Επιπλέον, σε συνέχεια της υπ.
αριθµ. 70061/3873/ΦΕΚ 3958/Β/10-
11-2017 κοινής απόφασης των Υπο-
υργών Οικονοµικών και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων το Υπουρ-
γείο Παιδείας βρίσκεται σε επικοι-
νωνία µε τον Οργανισµό Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
(Ο.Α.Σ.Θ.) προκειµένου να υπογραφ-
εί αντίστοιχη σύµβαση για τη
µετακίνηση των σπουδαστών που
φοιτούν στα ∆.ΙΕΚ Θεσσαλονίκης. 

Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ Περιφέρειας Αττικής - ΕΟΠΕ
για την ανάπτυξη της πετοσφαίρισης 

και τη στήριξη του ερασιτεχνικού Αθλητισµού

Μειωµένο εισιτήριο ΜΜΜ 
για τους σπουδαστές 
∆ηµοσίων ΙΕΚ Αττικής
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Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος  (160τµ) το κέντρο του 

Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & 
Υψηλάντου). ∆ιαµορφωµένος χώρος

µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο 
περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
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

44//22  ΑΑΡΡΑΑΧΧΩΩΒΒΑΑ
Μονοήµερη, ώ ρα αναχώ ρησης 
8.00 τιµή 15€

1100--1111//22  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ
∆ιήµερη διαµονή στο SEMANTRON 4* στον
Ελαιώ να µε πρω ινό και βραδινό, Καλάβρυ-
τα, Καστανιά, Πλανητερο, Βυτίνα
ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 75€

1188//22  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑ
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 15€

33--44//33  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ
∆ιήµερη διαµονή στο Καρπενήσι στο
ΕΛΒΕΤΙΑ µε πρω ινό, γεύµα Σαββάτου στην
ταβέρνα ΦΩΛΙΑ στο Καρπενήσι 
( συµπεριλαµβάνεται ) επίσκεψη στην Ιερά
Μονή Παναγιας Προυσιώ τισσας
ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 75€
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το ∆.Σ. του συλλόγου µας 

«ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ 
ΑΦΑΙΑΣ – ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ»,  

µε χαρά σας προσκαλεί να τιµήσετε 
µε την παρουσία σας την εκδήλωση µας

για την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικής πίτας.

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 
στις 12:30 µ.µ. στην 

αίθουσα του κέντρου ηµερήσιας 
φροντίδας ¨Η ΕΛΠΙ∆Α¨, στις οδούς 

Σ. Θεολόγου & Πούλιας 
στην Κάτω Αφαία Χαϊδαρίου.

Θα ακολουθήσει φαγητό και χορός µε την
συνοδεία εξαιρετικής µουσικής.
Θα υπάρχουν εκπλήξεις για τους 

µικρούς µας φίλους.

Να είστε όλοι εκεί, 
σας περιµένουµε!

Το ∆.Σ. του συλλόγου

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ 
ΑΦΑΙΑΣ – ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΖΕΡΒΑ

ΜΕΓΑΛΗ Η 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ 
2ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  

Μ
ε επιτυχ ία ολοκληρώθηκε το 2ο
Τουρν ουά Πετοσφαίρισης, που
διοργάν ωσε το Τµήµα Αθλ-

ητικών  ∆ραστηριοτήτων  του Οργαν ι-
σµού Άθλησης και Φρον τίδας, Νεο-
λαίας και Τρίτης Ηλικίας του ∆ήµου
Ασπροπύργου στις 20 Ιαν ουαρίου
2018. Στους αγών ες συµµετείχ αν

συν ολικά 170 παιδιά, ηλικίας 6 έως 17 ετών ,
από τον  Α.Ο. “ΣΕΙΡΙΟΣ” Ασπροπύργου, τον
Γ.Σ. “ΚΕΡΑΤΕΑΣ”, τον  Α.Σ. “ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ” και το Τµήµα Πετοσφαίρισης του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. Την  πρώτη θέση στις Παγκορ-
ασίδες, κατέλαβε ο Α.Σ. “ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ”, εν ώ στις Κορασίδες ο Α.Σ.
“ΣΕΙΡΙΟΣ” Ασπροπύργου. Στο Τουρν ουά
παραβρέθηκαν , ο Αν τιπρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός, οι Αν τι-
δήµαρχ οι, κ.κ. Αν αστάσιος Παπαδόπουλος,
Αβραάµ Κων σταν τιν ίδης, ο Εν τεταλµέν ος
∆ηµοτικός Σύµβουλος και Μέλος του ∆.Σ. του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Αν τών ιος Κον αξής και το
Μέλος του Οργαν ισµού η κ. Μαρία Γκούµα. Ο
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. ευχ αριστεί θερµά τους Συλλόγο-
υς για την  αν ταπόκριση στο κάλεσµα και ευελ-
πιστεί σε µελλον τική συν εργασία.

Στη ρύθµιση των 12 δόσεων και ο ΕΝΦΙΑ

Τ
η δυνατότητα να εντάξουν στη ρύθµιση των 12 δόσεων για
τις µη ληξιπρόθεσµες οφειλές τους προς την εφορία, η
οποία ενεργοποιήθηκε ήδη µε το άνοιγµα της ειδικής

εφαρµογής στο TAXIS, έχουν οι φορολογούµενοι για την
τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ.
Η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ έληξε βέβαια εχθές  ενώ ήδη από
το πρωί στην ιστοσελίδα της ΑΑ∆Ε (www.aade.gr) άνοιξε η
ειδική εφαρµογή στην οποία µπορούν να µπουν οι φορολο-
γούµενοι κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών τους στο
TAXIS, προκειµένου να ρυθµίσουν τις µη ληξιπρόθεσµες
οφειλές τους σε έως 12 δόσεις. 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 

Την Τσικνοπέµπτη 8 Φεβρουαρίου 
θα πραγµατοποιηθεί γλέντι για την

Τρίτη Ηλικία. Σας περιµένουµε 
να ξεφαντώσουµε µε χορό-ζωντανή 
µουσική- Καλό φαγητό και ποτό 

στο Κέντρο «Έπαυλη»
Ώρα 12.30µ.µ. Τιµή: 5 ευρώ
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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 ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

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 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

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 νοσοκοµείο "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
αγροτικό αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφορίας
ΧΑΤ9437. Το αυτοκίνητο ανήκει σε
καρκινοπαθή ο οποίος βρισκόταν στο
νοσοκοµείο για τη χηµειοθεραπεία του.
∆εδοµένου ότι ζει στην επαρχία, η
απώλεια του αυτοκινήτου του καθιστά
τη µετακίνηση του στην Αθήνα για τις
θεραπείες του απελπιστικά δύσκολη.
Οποιαδήποτε πληροφορία που θα
βοηθήσει στην εύρεσή του, θα εκτιµηθ-
εί 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    ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΗΗ//ΥΥ
∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΩΩΝΝ  ,,
ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΣΣ
ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ((MMSS  SSQQLL))

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ελάχιστο ΙΕΚ 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά , επιπέδου
Lower
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΗΗΣΣ
ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΣΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΑΑΚΚΙΙ    

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή

ΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  
ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ  ((ααννεειιδδίίκκεευυττοοιι))
Άντρες - Γυναίκες
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου,
Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου. 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr



16-θριάσιο Πέµπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 


