
ΘΘαα  ζζηηµµιιωωθθεείί  αακκόόµµηη  ππεερριισσσσόόττεερροο  ηη  ττοοππιικκήή  οοιικκοοννοοµµίίαα

H AΠΟΤΡΟΠΗ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΓΙΑ
ΜΟΝΑ∆Α ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 
Στο επίκεντρο συνάντησης του 

Αντιπεριφερειάρχη, Γ. Βασιλείου µε τον
 Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής, Κοκκινάκη Σπύρο

Μέσα στο 2018 επίκειται 
η κατασκευή των νέων αποδυτηρίων

στο γήπεδο του Πανοράµατος 
Εκπλήξεις από τη δηµοτική αρχή Φυλής
για την οµάδα του Εθνικού Πανοράµατος 

«Κολληµένοι» περισσότερο 
στα κοινωνικά δίκτυα 

οι Έλληνες γονείς παρά 
τα παιδιά τους!

 AΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2 ΕΩΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ 19/2  

""ΚΚααρρννααββααλλοούύπποολληη""  
ηη  µµεεγγάάλληη  γγιιοορρττήή  ττηηςς  ΜΜααγγοούύλλααςς

σσττοο  11οο  --33οο  δδηηµµοοττιικκόό  
σσχχοολλεείίοο,,  όόπποουυ  χχττυυππάά  ηη  κκααρρδδιιάά

ττωωνν  µµαασσκκααρράάδδωωνν..  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Έναρξη Μαθήµατων Ψηφιακής Φωτογραφίας Έναρξη Μαθήµατων Ψηφιακής Φωτογραφίας 

ΕΕννττυυππωωσσιιαακκόόςς  ααγγώώννααςς  
ττωωνν  ππααλλααιιµµάάχχωωνν  

Ασπροπύργου-Ακράτητου, 
µε αρκετές φάσεις και γκολ
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ΗΗµµεερρίίδδαα  γγιιαα  ττηηνν  
εεννηηµµέέρρωωσσηη  ττωωνν  

ππλληηγγέέννττωωνν  πποολλιιττώώνν,,  
σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηηνν  

δδιιααδδιικκαασσίίαα  
εεππιισσκκεευυήήςς  κκττιιρρίίωωνν  

∆ιοργανώνει ο ∆ήµος Μάνδρας - 
Ειδυλλίας στις 14 Φεβρουαρίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:  Ξεκινά η <<Κατασκευή 
Εξωτερικών ∆ιακλαδώσεων Αποχέτευσης στην Κάτω Ελευσίνα>> 

Πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων να παραλάβουν τη σχετική αίτηση 
σύνδεσης και να ενηµερωθούν για τον τρόπο αυτής.
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ΤΑΙΠΕ∆: Νέος κύκλος 
συζητήσεων για τις 

επενδυτικές ευκαιρίες που
µπορεί να παρουσιάσει το

Λιµάνι Ελευσίνας 
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Περισσότεροι από 30 τόνοι οινόπνευµα  είναι «παρκαρισµένοι» στους ειδικούς χώρους
της ∆ίωξης, ενώ οι αποθήκες είναι γεµάτες µε µηχανήµατα παρασκευής, τα οποία

κατασχέθηκαν από επιχειρήσεις του Σ∆ΟΕ σε Ασπρόπυργο, Μενίδι, Αιγάλεω κι αλλού.

ΣΣΣΣΕΕΕΕ    ΑΑΑΑΣΣΣΣΠΠΠΠΡΡΡΡΟΟΟΟΠΠΠΠΥΥΥΥΡΡΡΡΓΓΓΓΟΟΟΟ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙ    ΜΜΜΜΕΕΕΕΝΝΝΝΙΙΙΙ∆∆∆∆ΙΙΙΙ        
««««µµµµααααγγγγεεεειιιιρρρρεεεεύύύύεεεειιιι»»»»    ηηηη    µµµµααααφφφφίίίίαααα    ττττοοοουυυυ    ααααλλλλκκκκοοοοόόόόλλλλ



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

���������

2-θριάσιο Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018  

Ασπρόπυργος
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ
Αχαρν ών  7, 2105576029

Ελευσίνα 
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Κουγιουµτζόγλου 1, Ελευσίνα - Πλατεία Εθνικής
Αντιστάσεως, 2105561131

Μάνδρα
Kληρονόµοι Βασιλείου Ισιδώρα Π. 

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 67, 2105555236

Άνω Λιόσια

Κατζιλιεράκη Βασιλική Α. Τσακάλωφ 11 & 
Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660

Αχαρνές
Φιλιππάτου Αικατερίνη Β. Λεωφόρος Αθηνών 40,

Αχαρνές, 13671, ΑΤΤΙΚΗΣ2102461015

Χαϊδάρι
(Μανίκαρος Ιωάννης ∆.) 

Καραϊσκάκη 84, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Λιακάδα    

Η θερµοκρασία από 7 έως 17
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

   ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παρθένιος, Παρθένης, 
Παρθενία, Παρθενόπη

Τους τελευταίους µήνες, τα στελέχη του Σώµατος
∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος έχουν αρχίσει
να σκιαγραφούν τον τρόπο δράσης των οµάδων

που εµπλέκονται σε παράνοµη διακίνησης αλκοόλ στη
χώρα µας, η οποία αποτελεί µία µακροχρόνια πληγή που
κατατρώει τα δηµόσια έσοδα και προκαλεί ζηµιά δεκά-
δων εκατοµµυρίων ευρώ σε ∆ηµόσιο και εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο τοµέα.

Η γειτονικ ή Βουλγαρία αποτελεί τον πρώτο «σταθµό»
του «τρένου» της παράνοµης διάθεσης αιθυλικής αλκο-
όλης, καθώς η εισαγωγή γίνεται από εκεί. Στη συνέχεια
το οινόπνευµα µεταφέρεται στις εγκαταστάσεις που διαθ-
έτουν τα µέλη τέτοιων κυκλωµάτων, «µαγειρεύεται» και
γίνεται -κατ’ εικόνα τουλάχιστον- µία ωραιότατη βότκα, η
οποία παίρνει τον «µαύρο» δρόµο για τα καταστήµατα.

Ποιο είναι όµως το modus operandi των εν λόγω οµά-
δων; Αρχικά πραγµατοποιείται, όπως προαναφέρθηκε, η
εισαγωγή αλκοόλης από τη Βουλγαρία.

Τα µέλη της οµάδας φροντίζουν να κρύβουν τις ποσότ-
ητες αυτές σε εµπορεύµατα που εκφορτώνονται δύσκο-
λα, όπως ανάµεσα σε προϊόντα ξυλείας κι άλλα, ώστε ο
έλεγχος να καθίσταται δύσκολος. 
Στη συνέχεια οι ποσότητες αυτές παραλαµβάνονται από

τους «οδηγούς» των κυκλωµάτων και µεταφέρονται σε
αποθήκες, όπου ξεκινά και το «µαγείρεµα».

Όταν πια το «µαγείρεµα» τελειώσει και το αλκοόλ είναι
έτοιµο για διάθεση, τότε συµβαίνουν δύο πράγµατα.

Είτε τα κυκλώµατα γεµίζουν µε αλκοόλ κενές φιάλες, τις
οποίες έχουν ήδη εισαγάγει (κυρίως από την Κίνα), κολ-
λώντας και την ετικέτα µε την αντίστοιχη γνωστή φίρµα
(πλαστή προφανώς προερχόµενη και αυτή από Κίνα),
είτε χρησιµοποιούν κανονικά-νόµιµα µπουκάλια από τη
Βουλγαρία, τα οποία φέρουν την ειδική επισήµανση
φόρου κατανάλωσης (είναι πολύ µικρότερος από τον
ελληνικό), ξεκολλούν τις βουλγαρικές ετικέτες και κολλούν
-πλαστές- ελληνικές.

Συνεχίζεται στη σελ. 8

Ενηµερώνουµε  τους  κατοίκους  του  ∆ήµου Ελευ-
σίνας  ότι  πρόκειται  να ξεκινήσει  το  έργο <<
Κατασκευή  Εξωτερικών  ∆ιακλαδώσεων  Αποχέ-

τευσης  στην  Κάτω  Ελευσίνα  >> προϋπολογισµού
1.357.000  Euro µε ΦΠΑ.(  Αρ. Μελέτης 2 / 2016 ).

Για την καλλίτερη οργάνωση της υλοποίησης του έργου
παρακαλούνται αρχικά , οι ιδιοκτήτες ακινήτων των οδών
που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα ,να προσέλθουν
στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ( 1ος όροφος  Χατ-
ζηδάκη 41 & ∆ήµητρος ) προκειµένου να παραλάβουν
την σχετική αίτηση της σύνδεσης και  να ενηµερωθούν
για τον τρόπο της σύνδεσης.

Συνεχίζεται στη σελ. 10

ΣΣΕΕ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕΝΝΙΙ∆∆ΙΙ    
««µµααγγεειιρρεεύύεειι»»  τταα  ααππααγγοορρεευυµµέένναα  

ηη  µµααφφίίαα  ττοουυ  ααλλκκοοόόλλ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ξεκινά η <<Κατασκευή  Εξωτερικών  ∆ιακλαδώσεων  
Αποχέτευσης  στην  Κάτω  Ελευσίνα>>

Πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων  να παραλάβουν τη σχετική 
αίτηση σύνδεσης και να ενηµερωθούν 
για τον τρόπο αυτής.

  φφωωττοογγρρααφφίίαα  ααππόό  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ττοουυ  ΣΣ∆∆ΟΟΕΕ  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο..



ΤΑΙΠΕ∆: Νέος κύκλος συζητήσεων για τις
επενδυτικές ευκαιρίες που µπορεί 

να παρουσιάσει το Λιµάνι Ελευσίνας 

Με το σχέδιο του Αττικού Λιµενικού Άξονα, που χρονολογείται από την δεκαετία του ’90 το ΤΑΙΠΕ∆ επιχει-
ρεί την αξιοποίηση των υπολοίπων λιµανιών της Αττικής µετά την παραχώρηση του ΟΛΠ στην Cosco. Το
πρόγραµµα παραχωρήσεων του ΤΑΙΠΕ∆ αν και βασίζεται στο παλιό σχέδιο µε διαφορετική οπτική γωνία,

θεωρείται σίγουρο πως θα πυροδοτήσει και πάλι κύκλο συζητήσεων για τις επενδυτικές ευκαιρίες, που µπορεί να
παρουσιαστούν.

Το ενδιαφέρον πέφτει πλέον στα υπόλοιπα τρία λιµάνια της Αττικής, σε Λαύριο, Ραφήνα και Ελευσίνα, µε το τελευ-
ταίο να δείχνει περισσότερο δελεαστικό για τους τυχόν επενδυτές. Το λιµάνι της Ελευσίνας µε καθαρά εµπορική δρα-
στηριότητα και ιδιαίτερα στα χύδην φορτία, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως «συνέχεια» του λιµανιού του Πειραιά,
µε αποτέλεσµα ναυτιλιακοί κύκλοι να µην αποκλείουν µετά τον Πειραιά και τον ΟΛΠ, η Ελευσίνα και ο ΟΛΕ να προ-
σελκύσουν το ενδιαφέρον της Cosco.

Ο κινεζικός κολοσσός όµως δεν αποκαλύπτει προς το παρόν τις προθέσεις του, τη στιγµή που το ΤΑΙΠΕ∆ θεωρεί
ότι µε την αύξηση του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ, ένα σηµαντικό κοµµάτι θα κατανεµηθεί και στα υπόλοιπα λιµάνια
της Αττικής µε προβλεπόµενο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Υπενθυµίζουµε ότι το ενδιαφέρον του Πεκίνου για το
λιµάνι της Ελευσίνας καταγράφεται λεπτοµερώς στο ελληνοκινεζικό µνηµόνιο συνεργασίας, γνωστό και ως τριετές
σχέδιο συνεργασίας σε βασικούς τοµείς για τα έτη 2017-2019, που υπεγράφη από τις δύο πλευρές τον προηγούµε-
νο Μάιο στο Πεκίνο, στο περιθώριο του φόρουµ για τη διεθνή συνεργασία, στο πλαίσιο του Νέου ∆ρόµου του Μετα-
ξιού (One Belt One Road), παρουσία του Ελληνα πρωθυπουργού.
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H AΠΟΤΡΟΠΗ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΑ∆Α
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 

Στο επίκεντρο συνάντησης του Αντιπεριφερειάρχη, Γ. Βασιλείου µε τον Γενικό 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, Κοκκινάκη Σπύρο

Την ∆ευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018, ο Αντιπεριφερ-
ειάρχης ∆υτικής Αττικής, Βασιλείου Γιάννης
συναντήθηκε µε τον Γενικό Γραµµατέα της Απο-

κεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής κ. Κοκκινάκη Σπύρο, ενω
στη συνάντηση συµµετείχε και ο Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α
Πάντζας Γιώργος. 

Οι κ.κ. Βασιλείου και Πάντζας εξέφρασαν την διαφωνία
τους σε σχέδια για  δηµιουργία µονάδας ιχθυοκαλλιέργει-
ας  στο Πόρτο Γερµενό, του ∆ήµου Μάνδρας -  Ειδυλλίας
& Ερυθρών.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη τεκµηρίωσαν τις απόψεις τους προς
τον Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, αναφέρ-
οντας πως, η συγκεκριµένη περιοχή (Πόρτο Γερµενό)
αποτελεί τουριστικό πόλο έλξης, κυρίως την θερινή περίο-
δο, για τους πολίτες ολόκληρης της Αττικής. 

Επιπλέον, τόνισαν πως µε τη δηµιουργία µίας τέτοιας
δραστηριότητας, θα ζηµιωθεί ακόµη περισσότερο η τοπι-
κή οικονοµία, που έχει ήδη πληγεί από τις πρόσφατες
πληµµύρες µε την καταστροφή µέρους της ΠΕΟΑΘ.  

Η συνάντηση µε τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρ-
ωµένης ∆ιοίκησης Αττικής πραγµατοποιήθηκε σε θετικό
κλίµα, για την ικανοποίηση όµως του αιτήµατος απαιτείται
εκ νέου ύπαρξη δηµοκρατικών αντιδράσεων από φορείς
και πολίτες για την αποτροπή δηµιουργίας µονάδας ιχθ-
υοκαλλιέργειας στο Πόρτο Γερµενό, παρά τις δικαστικές
εκκρεµότητες που βρίσκονται αυτή τη στιγµή σε εξέλιξη. 

ΗΗµµεερρίίδδαα  γγιιαα  ττηηνν  
εεννηηµµέέρρωωσσηη  ττωωνν  

ππλληηγγέέννττωωνν  πποολλιιττώώνν  
σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηηνν  

δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεππιισσκκεευυήήςς
κκττιιρρίίωωνν  δδιιοορργγααννώώννεειι  οο

∆∆ήήµµοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς  --  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς

Μετά από πρωτοβουλία και αίτηµα του ∆ήµου
προς το Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφο-
ρών και ειδικότερα προς την Γενική ∆ιεύθυ-

νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστρο-
φών διοργανώνεται ηµερίδα ενηµέρωσης την Τετάρτη 14
Φεβρουαρίου 2018 στις 5 το απόγευµα. 

Στόχος του ∆ήµου είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη
και πληρέστερη ενηµέρωση των πληγέντων πολιτών
σχετικά µε τις προθεσµίες και τη διαδικασία χορήγησης
στεγαστικής συνδροµής για ανακατασκευή, αυτοστέγα-
ση,  αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που υπέστησαν
ζηµιές από την πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου 2017.

Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών από την
πλευρά του αποδέχτηκε το αίτηµα του ∆ήµου έτσι ώστε
ειδικοί και αρµόδιοι υπάλληλοί του θα βρίσκονται στο
∆ηµαρχείο (αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) της
Μάνδρας την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου από τις 5 προ-
κειµένου να ενηµερώσουν αλλά και να λύσουν τις απο-
ρίες των πολιτών.

Σας καλούµε στην ηµερίδα ενηµέρωσης σχετικά µε τις
προθεσµίες και τη διαδικασία χορήγησης στεγαστικής,
αποπεράτωσης και επισκευής κτιρίων των πληγέντων
που θα γίνει την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 στις
5.00µµ στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

(1ος όροφος ∆ηµαρχείου Τ.Ε. Μάνδρας).

Η ∆ήµαρχος
Γιάννα Κριεκούκη



ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΗΗ  ΣΣκκλλήήρρυυννσσηη  ΚΚααττάά  ΠΠλλάάκκααςς  σσττιιςς
µµηη  αανναασσττρρέέψψιιµµεεςς  ππααθθήήσσεειιςς  

Τέλος τα επαναλαµβανόµενα ΚΕΠΑ

Σ
τις µη αν αστρέψιµες παθήσεις εν τάσσεται και η
Σκλήρυν ση Κατά Πλάκας. Αυτή είν αι η εισήγ-
ηση της Ειδικής Επιστηµον ικής Επιτροπής

που έχ ει συσταθεί για τα ποσοστά αν απηρίας και τις
µη αν αστρέψιµες παθήσεις. 

Η Επιτροπή έτσι, αλλάζει πρόσφατη δική της αρχ ι-
κή εισήγηση, που άφην ε εκτός αυτής της κατηγορίας
µη αν αστρέψιµων  παθήσεων , τη συγκεκριµέν η πολύ
σοβαρή ασθέν εια.

Η Επιτροπή εισηγήθηκε την  έν ταξη στις µη αν α-
στρέψιµες παθήσεις της ασθέν ειας της Σκλήρυν σης
Κατά Πλάκας, στις περιπτώσεις της πρωτοπαθώς ή
δευτεροπαθώς προϊούσας µορφής της ν όσου όπου ο
πάσχ ων  δεν  επαν έρχ εται σε φυσιολογικά επίπεδα
λειτουργικότητας, ικαν οποιών τας το σχ ετικό αίτηµα
της Παν ελλήν ιας Οµοσπον δίας Ατόµων  µε Σκλήρυν ση
Κατά Πλάκας (Π.Ο.Α.µ.Σ.Κ.Π.).

Η επιτροπή συν εδρίαζε χ θες  µετά από πρωτοβου-
λία της υπουργού Εργασίας, Έφης Αχ τσιόγλου. Όπως
έγιν ε γν ωστό, το αµέσως επόµεν ο διάστηµα θα εκδοθ-
εί ν έα Υπουργική Απόφαση, η οποία θα περιλαµβάν ει
τις συγκεκριµέν ες τροποποιήσεις. 

Με τον  τρόπο αυτό, επ ιδιώκει το υπουργείο
Εργασίας ν α δείξει ότι η βελτίωση της καθηµεριν ότητας
και η αν ακούφιση των  ατόµων  µε αν απηρία, αποτελεί
προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας του.

Υπεν θυµίζεται ότι:

-Ο προϊσχ ύων  κατάλογος µε τις µη αν αστρέψιµες
παθήσεις, που καταρτίστηκε το Νοέµβριο του 2013,
δεν  περιελάµβαν ε την  ασθέν εια της Σκλήρυν σης Κατά
Πλάκας.

-Η απόδοση των  ποσοστών  αν απηρίας αν ά πάθη-
ση και ο χ αρακτηρισµός µίας πάθησης ως µη αν α-
στρέψιµης πραγµατοποιείται µετά από γν ώµη της Ειδι-
κής Επιστηµον ικής Επιτροπής (αποτελούµεν ης από
γιατρούς διαφόρων  ιατρικών  ειδικοτήτων , καθηγητών
παν επιστηµίων  κλπ.), η οποία λαµβάν ει υπόψη τα
πορίσµατα και τις γν ώµες των  αρµόδιων  επιστηµο-
ν ικών  συλλόγων  και φορέων .

-Ο Εν ιαίος Πίν ακας Προσδιορισµού Ποσοστών
Αν απηρίας αν αθεωρήθηκε τον  ∆εκέµβριο του 2017.

-Με την  Υπουργική Απόφαση της 8ης Ιαν ουαρίου
2018, οι µη αν αστρέψιµες παθήσεις διευρύν θηκαν
από 43 σε 143.
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‘Ψάρευε’ ανήλικες µέσω διαδικτύου και τις βίαζε
Συνελήφθη 29χρονος που κατηγορείται

ότι παρέσυρε στο διαµέρισµά του δύο ανή-
λικες (15 και 16 ετών) τις οποίες γνώρισε
µέσω διαδικτύου και, αφού τους έδωσε
ναρκωτικά, τις βίασε.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία, ο 29χρονος,

που κατοικεί σε περιοχή των νοτίων προα-
στίων της Αττικής, «ψάρευε» ανήλικες
µέσω διαδικτύου και τις έπειθε να τον επισ-
κεφθούν στο σπίτι του. Μόλις οι δύο κοπέ-
λες πήγαν στο σπίτι του εκείνος τους
έδωσε διάφορες ναρκωτικές ουσίες και στη
συνέχεια, όταν εκείνες ήταν ανίκανες να
αντιδράσουν, τις βίασε.

Η υπόθεση αυτή αποκαλύφθηκε όταν η 15χρονη, που ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, είπε σε στενούς
συγγενείς της τι ακριβώς είχε συµβεί και εκείνοι ενηµέρωσαν αµέσως την αστυνοµία.

Σηµειώνεται, ότι συνεχίζεται η αστυνοµική έρευνα, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν έχουν πέσει θύµα-
τα του δράστη και άλλες κοπέλες.

ΚΚΕ: Ερώτηση για τα προβλήµατα στο Τµήµα 
Αιµοδοσίας του Θριάσιου Νοσοκοµείου

Ερώτηση για τα προβλήµατα λειτο-
υργίας του Τµήµατος Αιµοδοσίας
του Θριάσιου Νοσοκοµείου κατέθε-

σαν πριν µερικές ηµέρες στη Βουλή προς
τον υπουργό Υγείας οι βουλευτές του ΚΚΕ
Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος
Κατσώτης και ∆ιαµάντω Μανωλάκου. Αναλ-
υτικά αναφέρουν:

«Σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας
αντιµετωπίζει το τµήµα Αιµοδοσίας στο
Θριάσιο Νοσοκοµείο, λόγω των
ελλείψεων σε προσωπικό.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην τελευταία
τροποποίηση του οργανισµού του νοσοκο-
µείου, οι οργανικές θέσεις γιατρών στην

Αιµοδοσία µειώθηκαν σε τρεις, αν και διενεργούνται 5.500 - 6.500 αιµοληψίες, διενεργούνται 90.000 -
120.000 εξετάσεις και η κίνηση παραγώγων ξεπερνά τις 10.000 (13.000 - 15.000) ετησίως. 

Αποτέλεσµα είναι ότι στο Τµήµα εργάζονται µόνο δύο µόνιµοι (η µία σε µετακίνηση από το Αιµατολο-
γικό Εργαστήριο) και δύο επικουρικοί ειδικευµένοι γιατροί, ενώ ο διευθυντής γιατρός µε το που διο-
ρίστηκε, αποσπάστηκε στο ΕΚΕΑ.

Παρόµοιες είναι οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό (εργάζονται µόνο οκτώ µόνιµοι νοσηλευτές
και µία από πρόγραµµα του ΟΑΕ∆), παραϊατρικό (εργάζονται µόνο πέντε µόνιµοι εργαζόµενοι και µία
από πρόγραµµα του ΟΑΕ∆), ενώ υπάρχει µόνο µία επισκέπτρια Υγείας και µία διοικητική υπάλληλος.

Συνολικά η στελέχωση του Τµήµατος Αιµοδοσίας είναι πολύ κατώτερη από τις ανάγκες ενός νοσοκο-
µείου που διαθέτει πάνω από τετρακόσια κρεβάτια και καλύπτει µία εκτεταµένη περιοχή, αλλά και από
τις προϋποθέσεις που θέτει η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία Νοσοκοµειακών Μονά-
δων Αιµοδοσίας.

Αυτά είναι τα αποτελέσµατα της πολιτικής υποβάθµισης των δηµόσιων νοσοκοµείων που συνεχίζει
και η σηµερινή συγκυβέρνηση, όπως και οι προηγούµενες κυβερνήσεις Ν∆ και ΠΑΣΟΚ. 

Η πολιτική αυτή στοχεύει στη συρρίκνωση της κρατικής χρηµατοδότησης για την Υγεία, για να εξα-
σφαλιστούν κονδύλια για τη στήριξη του κεφαλαίου, αλλά κυρίως στο να διευκολυνθεί ακόµη περισσό-
τερο η επέκταση της επιχειρηµατικής δράσης στον χώρο της Υγείας.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. υπουργός, ποια µέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε:
1. Να λυθεί άµεσα το πρόβληµα µε τη θέση του διευθυντή της Αιµοδοσίας.
2. Να τροποποιηθεί ο Οργανισµός µε βάση τις σύγχρονες και πραγµατικές ανάγκες της περιοχής και

να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις γιατρών στην Αιµοδοσία.
3. Να ενισχυθεί η Αιµοδοσία µε προσλήψεις του αναγκαίου µόνιµου προσωπικού.
4. Να µονιµοποιηθούν οι επικουρικοί γιατροί και οι εργαζόµενοι µέσω προγραµµάτων του ΟΑΕ∆».
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Μίνι εκδροµή στον Ασπρόπυργο πραγ-
µατοποίησαν αυτή τη ∆ευτέρα οι
παλαίµαχοι του Ακράτητου, φιλοξε-

νούµενοι από την οµώνυµη οµάδα παλαιµάχων.
Ο εξαιρετικός αγωνιστικός χώρος - πραγµατικό
χαλί- βοήθησε στο να γίνει ένας εντυπωσιακός
αγώνας, µε αρκετές φάσεις και γκολ.

Με σκορ 0-2 έκλεισε το ηµίχρονο µε τέρµατα
των Λαγού και Χουλιάρα ενώ στην επανάληψη το
0-3 έκανε ο Γιαγτζής. Το τελικό 1-3 σηµειώθηκε µε
πέναλτι , πέντε λεπτά πριν τη λήξη.Εξίσου
ενυπωσιακό ήταν και το γ' ηµίχρονο, σε παρα-
κείµενη ταβέρνα, µε καλό φαγητό-κρασί και πολύ
γέλιο.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Τριανταφυλλίδης,Τσιάρας,Γιαν-
νάκης,Σκαρλάτος,Γιαγτζής,Τσαντής,Σκέρλος,Πολ-
υµενάκος,Λαγός,Γκούβρας,Χουλιάρας (Τασσιό-
πουλος,Μικρός,Λαγός Τ.,Κριτής).

Εντυπωσιακός αγώνας των παλαιµάχων 
Ασπροπύργου-Ακράτητου, µε αρκετές φάσεις και γκολ

ΜΜεεγγάάλλοο  ααττοοµµιικκόό  ρρεεκκόόρρ
στο µίλι από τον Α. Βασιλείου

Στο Κάµελ Σίτι αγωνίστηκε ο Άγγελος Βασι-
λείου µε την οµάδα του Γουέικ Φόρεστ,
τρέχοντας στο µίλι όπου πραγµατοποιήσει

καλή εµφάνιση και ατοµικό ρεκόρ.
Ο Βασιλείου είχε ατοµικό ρεκόρ στον κλειστό

στίβο 4:13.29 και τρέχοντας σε 4:10.38 ολοκλήρω-
σε στην 7η θέση (πρώτος για το Γουέικ Φόρεστ) µε
τον Ντάνιελ Γουόλις του Κουίνς να είναι ο νικητής
µε 4:04.86.

Να σηµειωθεί ότι η πίστα του Κάµελ Σίτι είναι
χωρίς κλίση στις στροφές και για το λόγο αυτό η
επίδοση που δίνεται στο αµερικάνικο πρωτάθληµα
βγαίνει µε τον πολλαπλασιαστή 0,9874 επί του
χρόνου που επιτευθει για να βγει ο πραγµατικός
χρόνος καταγραφής. 

Στην περίπτωση του Βασιλείου η επίδοση είναι
το 4:07:28.

Μορφωτικός 
Αθλητικός Όµιλος

“ΚΟΡΟΙΒΟΣ” 
Α Κ Α ∆ Η Μ Ι Α -
VIVA VOLLEY 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

To ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Μ.Α.Ο.
«ΚΟΡΟΙΒΟΣ» σας προσκαλεί στην κοπή της

πρωτοχρονιάτικης πίτας το Σάββατο 10 Φεβρουα-
ρίου 2018 και ώρα 18:00  στις εγκαταστάσεις του 

MEGARA SPORTS CLUB, Βυζαντίου 35

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

Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων σε καφέ κάδους στην Ελευσίνα

Άρχισε να εφαρµόζεται από τον δήµο Ελευσίνας
η χωριστή συλλογή πόρτα – πόρτα των βιοα-
ποβλήτων από οικίες και καταστήµατα εστία-

σης, πιλοτικά στην περιοχή της Κάτω Ελευσίνας.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος θα διατε-

θούν στους δηµότες και στις επιχειρήσεις της περιοχής
µικροί κάδοι καφέ χρώµατος, όπου θα συλλέγουν τα
βιοαπόβλητα. 

Τα απορρίµµατα θα συλλέγονται 2 φορές την εβδο-
µάδα από τις οικίες και θα οδηγούνται προς παραγωγή
υψηλής ποιότητας κοµπόστ, µε σηµαντικά οφέλη για το
∆ήµο και τους δηµότες.

Να σηµειωθεί ότι υπήρξε σχετική ενηµέρωση των
κατοίκων για το πρόγραµµα, τις προηγούµενες ηµέρες.
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Μέσα στο 2018 επίκειται η κατασκευή των νέων
αποδυτηρίων στο γήπεδο του Πανοράµατος 
Εκπλήξεις από τη δηµοτική αρχή Φυλής για την

οµάδα του Εθνικού Πανοράµατος 

Μια αθλητική χρονιά µε πολλές επιτυχίες και χωρίς τραυµατισµούς ευχήθηκε ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς στην εκδήλωση για τη κοπή της Βασιλόπιτας του Εθνικού
Πανοράµατος που πραγµατοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 3 Φεβρουαρίου στην

κατάµεστη αίθουσα εκδηλώσεων του «Αθλητικού Πάρκου Πάρνηθας» 
Ο ∆ήµαρχος, κληθείς στο βήµα της εκδήλωσης από τον συνονόµατό του και Γραµµατέα του

«Εθνικού Πανοράµατος» Χρήστο Κ. Παππού, έδωσε καλές ειδήσεις  σε ό,τι αφορά στις αθλητι-
κές υποδοµές αναφέροντας ότι, «η µελέτη είναι ήδη έτοιµη προκειµένου να τοποθετηθεί χλοο-
τάπητας σε τρία γήπεδα του ∆ήµου Φυλής: Στο Πανόραµα, στον Ακράτητο και στο 7χ7 του Ζεφ-
υρίου.» 

«Άσσους στο µανίκι» έκρυβε όµως και ο Πρόεδρος του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισµού
η «Πάρνηθα» Γιώργος Μαυροειδής ο οποίος εις επίρρωση των δεσµεύσεων του ∆ηµάρχου πρό-
σθεσε ότι µέσα στο 2018 επίκειται η κατασκευή των νέων αποδυτηρίων του γηπέδου του Πανο-
ράµατος. Πρόσθεσε επίσης ότι ο ∆ήµος Φυλής πέτυχε και µια σπουδαία παραχώρηση έκτασης,
περί τα 60 στρέµµατα στο Στρατόπεδο Λιόση για τη δηµιουργία γηπέδου και βοηθητικών γηπέ-
δων.  Ο Γιώργος Μαυροειδής άλλωστε που είχε τη χαρά να βραβεύει τους νέους Αθλητές του
Πανοράµατος τους επεφύλαξε την ευχάριστη έκπληξη της ανανέωσης του αθλητικού ρουχισµού
µε φόρµες και µπουφάν τα οποία και παρέλαβαν το ίδιο βράδυ. 

Κ
άθε προσδοκία ξεπέρασε
η ανταπόκριση του
κόσµου στην πρόσκληση

του Συλλόγου Τσουκλιδίου, που
το µεσηµέρι της Κυριακής 4
Φεβρουαρίου  έκοψε την... απο-
κριάτικη βασιλόπιτα του, στο
κατάµεστο από κόσµο κέντρο
διασκέδασης “Χρυσό Βαρέλι” 

Φιλόξενος ο Πρόεδρος Νίκος
Νικολόπουλος καλώντας στο
πλευρό του όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου έκανε
έναν σύντοµο απολογισµό κι
έθεσε του νέους διεκδικητικούς
στόχους για το 2018. 

Μαζί του στο βήµα βρέθηκαν
κι έδωσαν τις ευχές τους τα µέλη
του ∆.Σ. και πιο συγκεκριµένα ο
Αντιπρόεδρος Βασίλης Καλα-
µούτσος, η Ταµίας Γιώτα Φου-
ντούκη, ο Γραµµατέας Κώστας Λουπέλης και οι Χριστίνα
Γαλανοπούλου, Βλαδίµηρος Γκολίνεφ,  Νίκος ∆ραπα-
νιώτης. 

Το “παρών” και τις ευχές τους µε την προτροπή ο
Πρόεδρος να συνεχίσει να είναι το ίδιο µαχητικός έδω-
σαν ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς , που έφτα-
σε καθυστερηµένος λόγω της συµµετοχής του στο
Συλλαλητήριο για την Μακεδονία, η Περιφερειακή
Σύµβουλος Αριστέα Βάβουλα και ο Γενικός Γραµµατέας
του ∆ήµου Φυλής Αργύρης Αργυρόπουλος. 

Σηµαντική υπήρξε και η συµµετοχή εκπροσώπων Κοι-
νωνικών, Πολιτικών, Αθλητικών και Πολιτιστικών
Φορέων του τόπου. 

Έτσι τις ευχές τους µαζί µε την κοπή της πίτας έδωσαν,
η Πρόεδρος του Συλλόγου Αλληλεγγύης “ΑΓΑΠΩ” Έλενα
Σερεπίσου, ο Οικονοµολόγος Γιάννης Τριανταφύλλου,

ο Πρόεδρος του Συλλόγου ∆ροσούπολης Μιχάλης
Ζουρίδης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης Κλασικού
Αυτοκινήτου Τάσος Σµυρλόγλου, ο Αναπληρωτής Ο.Μ
Σύριζα Φυλής Ακρίδας Βασίλης, ο Γραµµατέας του Σκα-
κιστικού Οµίλου “Τριαντάφυλλος Σιαπέρας” Κώστας Λου-
πέλης, ο Αντιπρόεδρος των Ηπειρωτών Ζεφυρίου Απο-
στόλης Βαδεβούλης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου “Γεν-
νηµατά 2” Νείλος Βαρλόκωστας , η Αντιπρόεδρος του
Συλλόγου Επτανησίων Στεφανία Κολυβοδιάκου και  η
Πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Φυλής Κατερίνα
Μπλουχάρη. 

Ξεχωριστή έκπληξη της εκδήλωσης αποτέλεσαν οι
µικροί µασκαράδες καθώς και η εµφάνιση του νεοσύστα-
του Χορευτικού Τµήµατος του Συλλόγου, που παρά το
γεγονός ότι έχει λίγο καιρό που έχει ξεκινήσει µαθήµα-
τα έδωσε µια εξαίσια µίνι παράσταση που κέρδισε τις 

εντυπώσεις και το θερµό χειροκρότηµα του κόσµου.
Υπό τη διδασκαλία των Σύλβια Σκαρµούτσου και Στέρ-
γιου ∆ήµου  οι γυναίκες του χορευτικού έδωσαν επί
σκηνής τον καλύτερο τους εαυτό, δικαιώνοντας απόλυτα
τους χοροδιδακάλους αλλά και τον προσωπικό τους
κόπο. Και σ’  άλλα µε υγεία λοιπόν µε πολλούς και
καλούς χορούς. 

Ζεστή φιλοξενία και εξαίσιο χορευτικό 
στη Βασιλόπιτα του Συλλόγου Τσουκλιδίου η “Ένωση” 
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Μετονοµασία και επέκταση λεωφορειακών γραµµών στο Μενίδι

Η γραµµή 712 Αχαρναί Εργ. Πολ/κίες – Ά. Λιόσια µετονοµάζεται σε 712 Αχαρναί Εργ. Πολ/κίες – Ά. Λιό-
σια (Πανόραµα) και τροποποιείται η διαδροµή της.

Μετονοµάζεται η λεωφορειακή γραµµή 725 Αχαρναί – Θρακοµακεδόνες σε 725 Αχαρναί (Μεσονύχι) –
Θρακοµακεδόνες (πλ. Αριστοτέλους) και επεκτείνεται ώστε να συνδέεται η περιοχή του Μεσονυχίου µε
τους Θρακοµακεδόνες.

Ιδρύεται η γραµµή 726 Αχαρναί (Μεσονύχι) – Θρακοµακεδόνες (Βουνό).

Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας 

Έναρξη Μαθήµατων Έναρξη Μαθήµατων 
Ψηφιακής Φωτογραφίας Ψηφιακής Φωτογραφίας 

Η
Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας ανακοινώνει
την έναρξη Μαθήµατων Ψηφιακής Φωτογρα-
φίας: Τεχνική & Αισθητική, διάρκειας 4 µηνών

µε εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καραδενιζλή.
Οι συµµετέχοντες αν διαθέτουν φωτογραφικό εξοπ-

λισµό θα µπορούν να τον φέρνουν µαζί τους σε κάθε
µάθηµα. Στα µαθήµατα επιπλέον θα γίνονται αναφο-
ρές στο έργο αλλά και τη βιογραφία µεγάλων φωτο-
γράφων.

Οι 8 ενότητες που θα καλυφθούν είναι οι εξής:

1η : Ανακάλυψη & Ιστορία της Φωτογραφίας. Μέρη
Φωτογραφικής Μηχανής & Είδη Φωτογραφικών
Μηχανών. (2 Ώρες)

2η : Οπτική Αντίληψη – Προοπτική – Πορτρέτο –
Φόρµες & Σχήµατα στην Εικόνα – Χρυσή Τοµή. (2
Ώρες)

3η : Είδη Φακών & η Χρησιµότητά τους ανάλογα µε
το Είδος της Φωτογραφικής Μηχανής – Πλεονεκτήµα-
τα & Μειονεκτήµατα. (2 Ώρες)

4η :Τι είναι: Φωτοµέτρηση – Φωτόµετρο – ∆ιάφραγ-
µα – Ταχύτητα Φωτοφράκτη – Ευαισθησία Αισθητήρα
& Νόµος της Αµοιβαιότητας. (10 Ώρες)

5η : Εστιακή Απόσταση, Βάθος Πεδίου & Πάγωµα
της Κίνησης. (2 Ώρες)

6η : Φλας, Φωτισµός & Πάγωµα της Κίνησης µε τη
χρήση του. (2 Ώρες)

7η : Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας – Jpeg ή
Raw; (2 Ώρες)

8η : Νυχτερινή Φωτογραφία – Πειραµατισµοί στο
Σκοτάδι. (8 Ώρες)

Ανάλογα µε τις γνώσεις των συµµετεχόντων οι ενότ-
ητες µπορούν να προσαρµοστούν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ: Κάθε Πέµπτη 19.00 – 21.00
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 15/02 – 31/05/2018
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καπάκι (Πλατεία Ηρώων, Ελευσίνα)
ΕΝΑΡΞΗ: 15 Φεβρουαρίου 2018

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 10 ευρώ
Για την παρακολούθηση των µαθηµάτων οι συµµε-

τέχοντες θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να
κάνουν εγγραφή στη Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας.

Οι συµµετέχοντες µπορούν να επιλέξουν να παρα-
κολουθήσουν είτε µία είτε όλες τις ενότητες µε το ίδιο
κόστος.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ µέχρι 11/02
Στο e-mail της Λέσχης f.l.e.elefsina@gmail.com    
Με µήνυµα στη σελίδα στο facebook ( Φωτογραφική

Λέσχη Ελευσίνας )
Τηλεφωνικά στο 6937 80 33 53
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Περισσότεροι από 30 τόνοι οινόπνευµα
είναι «παρκαρισµένοι» στους ειδικούς χώρους της 

∆ίωξης, ενώ οι αποθήκες είναι γεµάτες µε µηχανήµατα
παρασκευής, τα οποία κατασχέθηκαν από επιχειρήσεις της

υπηρεσίας σε Ασπρόπυργο, Μενίδι, Αιγάλεω κι αλλού.

Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι µόλις
πριν από δύο ηµέρες στελέχη του
Σ∆ΟΕ εντόπισαν έπειτα από έρευνα σε
αποθηκευτικό χώρο στο Μενίδι και
κατάσχεσαν περισσότερες από 40.000
φιάλες που έφεραν τη φίρµα γνωστών
εταιρειών.

Φυσικά, σηµαντικό ρόλο στο όλο εγχείρ-
ηµα έχουν και οι λεγόµενοι «φύλακες».
Πρόκειται για αυτούς που, καθ’ όλη τη δια-
δικασία, κρατούν τα µάτια τους ανοιχτά για
ενδεχόµενο έλεγχο από τις Αρχές και
ενηµερώνουν σχετικά τουςO επικεφαλής.

Έρευνα για όλες τις ποτοποιίες

Η επέκταση του φαινοµένου είναι τόσο
µεγάλη, που πρόσφατα δόθηκε εισαγγελι-
κή εντολή για έρευνα του Σ∆ΟΕ σε όλες τις
ποτοποιίες, καθώς υπάρχουν ισχυρές
ενδείξεις (και σε κάποιες περιπτώσεις
αποδείξεις) ότι κάποιες από αυτές συνε-
ργάζονται µε τα κυκλώµατα λαθρεµπο-
ρίας.

Ενδεικτική είναι η αναφορά πηγής µε
γνώση της υπόθεσης: Οι ποτοποιίες παρ-
ασκευάζουν και διαχειρίζονται µεγάλες
ποσότητες αλκοόλ. 

Κάποιες -µεγάλες- ποσότητες από αυτές
είναι άχρηστες, πετιούνται και εµφανίζον-
ται ως φύρα. Ωστόσο, υπάρχουν περι-
πτώσεις που µεγάλες ποσότητες αλκοόλ
που εµφανίζονται ως φύρα, αντί να
πετιούνται, διοχετεύονται σε παράνοµα
κέντρα διακίνησης και πωλούνται µαύρα
στην αγορά.

Αντιδρούν γνωστές εταιρείες αλκοο-
λούχων ποτών

Τα συνεχή κρούσµατα παράνοµης
διακίνησης έχουν δηµιουργήσει πονοκέφ-
αλο στις εταιρείες που ειδικεύονται στον
συγκεκριµένο τοµέα.

Ήδη, σύµφωνα µε πληροφορίες, έχουν
αντιδράσει οι εταιρείες που παράγουν τις
βότκες Absolut και Stolichnaya, καθώς,
όπως αναφέρουν καλά ενηµερωµένες
πηγές, η παρασκευή βότκας αποτελεί την
πιο εύκολη υπόθεση, αφού είναι διαφανής
µε µεγάλη ποσότητα οινοπνεύµατος και
ως εκ τούτου «µαγειρεύεται» εύκολα. Απο-
τελεί, άλλωστε, το νούµερο 1 ποτό µαύρης
διακίνησης.

Οι ποσότητες, δε, λαθραίων ποτών που
έχουν κατασχεθεί από το Σ∆ΟΕ µόνο τον
τελευταίο χρόνο προκαλούν ίλιγγο. Περισ-
σότεροι από 30 τόνοι οινόπνευµα είναι
«παρκαρισµένοι» στους ειδικούς χώρους
της ∆ίωξης, ενώ οι αποθήκες είναι γεµάτες
µε µηχανήµατα παρασκευής, τα οποία
κατασχέθηκαν από επιχειρήσεις της
υπηρεσίας σε Ασπρόπυργο, Μενίδι, Νέα
Χαλκηδόνα, Αιγάλεω κι αλλού.

«Όλοι οι δρόµοι καταλήγουν στο ίδιο
σηµείο. Μπορεί στη χώρα µας να δρα-
στηριοποιούνται διαφορετικές οµάδες,
όλες όµως συνδέονται µε τη Βουλγαρία. Ο
κεντρικός πυρήνας του κυκλώµατος
βρίσκεται εκεί, ενώ εδώ βρίσκονται υποο-
µάδες που συνεργάζονται µε το κύκλωµα
της γειτονικής χώρας» σηµειώνει άτοµο µε
γνώση της υπόθεσης.

Αίσθηση, µάλιστα, προκαλεί ο ισχυρι-
σµός του ότι τα περισσότερα νυχτερινά
µαγαζιά, λίγο έως πολύ, έχουν κατά καιρ-
ούς προµηθευτεί αλκοολούχα ποτά από
τέτοια παράνοµα κέντρα, αφήνοντας να
εννοηθεί ότι η έρευνα συνεχίζεται και ότι τα
αποτελέσµατα θα είναι συγκλονιστικά.

1100--1111//22  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ
∆ιήµερη διαµονή στο SEMANTRON 4* στον Ελαιώνα µε
πρωινό και βραδινό, Καλάβρυτα, Καστανιά, Πλανητερο,
Βυτίνα - ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

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 ( συµπεριλαµβάνεται )
επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγιας Προυσιώτισσας
- 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€

«Κολληµένοι» περισσότερο στα κοινωνικά δίκτυα
οι Έλληνες γονείς παρά τα παιδιά τους!

Τ
ο ∆ιαδί κτυο παραµένει  ι δι αί τερα µεταβλητό και  τα πάντα αλλάζουν µε ταχύτατο ρυθµό, οπότε
"οφεί λουµε να εί µαστε αναγκαστι κά σε µια διαδι κασία δια βί ου εκπαίδευσης έτσι  ώστε να
αντι λαµβανόµαστε τι ς αλλαγές, τι ς προκλήσει ς αλλά και  τους κι νδύνους" τόνισε µι λώντας στον

ραδιοφωνι κό σταθµό του Αθηναϊ κού-Μακεδονι κού Πρακτορεί ου Ειδήσεων, «Πρακτορεί ο 104,9 FM».
Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ελληνι κού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδι κτύου, Γιώργος Κορµάς, µε την
ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο ∆ιαδί κτυο (Safer Internet Day), που γι ο-
ρτάζεται  κάθε χρόνο στι ς 6 Φεβρουαρίου.

Μία στις τρεις κλήσεις στη Γραµµή  Help-line.gr το 2017 αφορούσε  εξάρτηση από το ∆ιαδίκτυο

Όπως ανέφερε ο κ. Κορµάς, µέσα στο 2017 η Γραµµή Βοήθειας Help-line.gr δέχτηκε 1.640 κλήσει ς
από τι ς οποί ες "33% αφορούσαν την εξάρτηση από το ∆ιαδί κτυο, που αναδει κνύεται  ως το µεγαλύτε-
ρο πρόβληµα (σσ: σε σχέση µε την ηλεκτρονι κή επι κοι νωνία) στη χώρα". Το ί δι ο ι σχύει  και  στην
Ευρώπη γενι κότερα µε βάση τα στατιστι κά δεδοµένα της Γραµµής Βοήθειας από 33 χώρες τι ς Γηρ-
αιάς Ηπείρου. ∆εύτερο σε αριθµό κλήσεων στην ει δι κή γραµµή στην Ελλάδα κατατάσσεται  το πρόβ-
ληµα του διαδι κτυακού εκφοβισµού (σ.σ cyber bullying) µε ποσοστό 20%. Έπεται  το ζήτηµα της ι διω-
τι κότητας που αγγί ζει  επίσης το 20%.
Σηµαντι κότατος όµως αναδει κνύεται  στη σηµερι νή εποχή και  ο ρόλος των κηδεµόνων, σύµφωνα µε τον
κ. Κορµά. Στοι χεί α ι δι αί τερα ανησυχητι κά προκύπτουν, όπως λέει , από νέα έρευνα που παρουσιά-
ζεται  από το Ελληνι κό Κέντρο Ασφαλούς ∆ιαδι κτύου, ενόψει  της εφαρµογής του ευρωπαϊκού κανονι -
σµού στα τέλη Μαΐου του 2018, βάσει  του οποίου οι  γονεί ς θα πρέπει  να δί νουν τη συγκατάθεσή τους
όταν τα παιδιά τους, έως 16 ετών, επιθυµούν να έχουν πρόσβαση στα κοι νωνι κά δί κτυα.
"Βλέπουµε (σσ: µε βάση τα στοι χεί α της νέας έρευνας του Ελληνι κού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδι κτύου)
ότι  οι  γονεί ς που χρησιµοποιούν το ∆ιαδί κτυο έχουν αφήσει  τα παιδιά τους κάτω των 13 ετών να µπουν
στα κοι νωνι κά δί κτυα σε ποσοστό 53%, ένα τεράστι ο ποσοστό" σηµειώνει  ο κ. Κορµάς ενώ ταυτόχρ-
ονα µεταφέρει  έτερη διαπίστωση που προκύπτει  από την επεξεργασία των δεδοµένων που αφορά
τι ς δι αδι κτυακές συνήθει ες των ί διων των γονέων. "Οι  γονεί ς χρησιµοποιούν τα κοι νωνι κά δί κτυα σε
ποσοστό της τάξης του 60%, µεγαλύτερο από αυτό των παιδιών τους" τονί ζει  ο Έλληνας ει δι κός ενώ
αναφέρει  πως πρόκει ται  "γι α συγκλονιστι κό δεδοµένο, γι ατί  καταλαβαί νει  κάποιος ότι  το πρότυπο
εί ναι  πολύ σηµαντι κό σε αυτές τι ς ηλι κί ες". 
Ταυτόχρονα όµως, και  παρά τη δι κή τους συµπεριφορά σε ό,τι  αφορά τη χρήση των µέσων κοι νωνι -
κής δι κτύωσης, το ι δι ότυπο -σύµφωνα µε τον κ. Κορµά- εί ναι  πως απαντώντας σε αντίστοι χο
ερώτηµα, οι  ί δι οι  γονεί ς εί ναι  που ανησυχούν σε ποσοστό άνω του 80% ότι  η προσωπικότητα των παι -
διών τους αλλάζει  µέσα από τη χρήση των κοι νωνι κών δι κτύων.  
Αναφερόµενος τέλος "στο ποσοστό του 37% των Ελλήνων", που δεν έχουν ανεπτυγµένες τι ς ψηφιακές

τους δεξι ότητες, ο κ. Κορµάς σηµείωσε πως ο ψηφιακός αναλφαβητισµός παραµένει  σηµαντι κός
παράγοντας στη διαµόρφωση της σχέσης των παιδιών της ελληνι κής κοι νωνίας µε τον ψηφιακό κόσµο
του διαδι κτύου, καθώς πρόκει ται  γι α "τεράστι ο νούµερο, που µας κατατάσσει  στην 26η θέση στι ς 28
χώρες στην Ευρώπη".
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Οδήµος Ελευσίνας γιορτάζει την Αποκριά 2018, η Κοινωφελής
Επιχείρηση και το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. σχεδιάζουν µοναδικές
εκδηλώσεις σε Ελευσίνα και Μαγούλα. Το Σάββατο 10/2  το

Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ανοίγει το πρόγραµµα και σας προσκαλεί στη µασκα-
ρεµένη πορεία από την πλατεία Λαού µέχρι την παραλία Ελευσίνας µε πολ-
λές ενδιάµεσες στάσεις µε διάφορα δρώµενα. Το κέφι και η σάτιρα γίνονται
ένα αντίδοτο στην κρίση και τη µιζέρια. "Ελάτε να ... µουτζουρωθούµε".

Πλησιάζοντας το τελευταίο τριήµερο της αποκριάς, η καρναβαλική διάθεση
του κόσµου κορυφώνεται και η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας
(Κ.Ε.∆.Ε.) σας καλεί από την Παρασκευή 16/2 έως και τη ∆ευτέρα 19/2, στην
"Καρναβαλούπολη"  τη µεγάλη γιορτή  της Μαγούλας στο 1ο -3ο δηµοτικό
σχολείο, όπου χτυπά η καρδιά των µασκαράδων. 

Σας καλούµε όλους,  µικρούς και µεγάλους, µε χαρά να απολαύσετε τα
εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεατρικές παραστάσεις, µεγάλες µουσικές
συναυλίες και δηµιουργικά εργαστήρια. Η Κ.Ε.∆.Ε., όπως κάθε χρόνο, συνε-
ργάζεται µε φορείς και συλλόγους της πόλης προκειµένου όλοι µαζί να δηµιο-
υργήσουµε τη δική µας Καρναβαλούπολη. 

Οι παιδαγωγοί των παιδικών σταθµών της πόλης µας, εθνικοτοπικοί σύλλο-
γοι, αθλητικοί φορείς, εθελοντές, σύλλογοι γονέων και µαθητές γινόµαστε µια
µεγάλη οµάδα και το ξεφάντωµα συνεπαίρνει την πόλη µας. 

Το Σάββατο 17/2 ετοιµαστείτε για ένα ολοήµερο διασκέδασης στο οποίο
ξεχωρίζουν στις 16.30 η µεγάλη παρέλαση καρναβαλιστών και αµέσως µετά
στις 18.30 η συναυλία µε τον µοναδικό ΤΟΝΙ ΣΦΗΝΟ!

Είστε παρέα µε κέφι; Αφήστε τη φαντασία σας να µεγαλουργήσει, βρείτε το
πιο αστείο όνοµα και φτιάξτε το δικό σας γκρουπ. 

Καλούµε όλους τους πολίτες να δηµιουργήσουν τη δική τους οµάδα και να
δηλώσουν συµµετοχή στην παρέλαση µέχρι την Τετάρτη 16/2. 

∆ηλώσεις συµµετοχής 2105565613-621, kede@elefsina.gr
Τα κούλουµα από τόπο σε τόπο γιορτάζονται διαφορετικά, µε διάφορες

εκδηλώσεις. Παντού, όµως, επικρατεί κέφι, χορός και τραγούδι. Τη ∆ευτέρα
19/2 στη Μαγούλα γιορτάζουµε την Καθαρά ∆ευτέρα µε τον Σύλλογο
Γυναικών Μαγούλας να πρωτοστατεί φέτος, παρουσιάζοντάς µας τοπικά
έθιµα. Τη γιορτή θα απογειώσει η συναυλία του Παναγιώτη Λάλεζα!

Σας περιµένουµε όλους!

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε.
Κωνσταντίνα Μαρούγκα

Aπό την Παρασκευή 16/2 έως και τη ∆ευτέρα 19/2 

""ΚΚααρρννααββααλλοούύπποολληη""    
ηη  µµεεγγάάλληη  γγιιοορρττήή  ττηηςς  ΜΜααγγοούύλλααςς  

σσττοο  11οο  --33οο  δδηηµµοοττιικκόό  σσχχοολλεείίοο,,  όόπποουυ
χχττυυππάά  ηη  κκααρρδδιιάά  ττωωνν  µµαασσκκααρράάδδωωνν..  
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Η σύνδεση των ακινήτων είναι 
υποχρεωτική και δηµότες πρέπει  να
καταθέσουν την ∆ήλωση Σύνδεσης 

για το ακίνητό τους 
έως την Παρασκευή 16/2/2018.

Σας γνωρίζουµε ότι , σύµφωνα µε τον Νόµο
1068/1980 , το Π.∆. 6/1986 και την ∆16γ/010/178Γ
η σύνδεση των ακινήτων είναι υποχρεωτική και για
αυτό καλείστε  να  παραλάβετε  την  αίτηση και   να
καταθέσετε την ∆ήλωση Σύνδεσης για το ακίνητο
σας έως την Παρασκευή 16/2/2018.

Σύµφωνα µε τον κανονισµό αποχέτευσης της
ΕΥ∆ΑΠ, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αυθαίρετη
σύνδεση χωρίς την έγκριση του ∆ήµου και τη κατα-
βολή της δαπάνης που είναι υποχρεωτική από την
σχετική νοµοθεσία στα πλαίσια της ανταποδοτικότ-
ητας του έργου. 

Σε περίπτωση που ο κύριος του ακινήτου δεν
προσκοµίσει τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασ-
κευή του εξωτερικού δικτύου του, ο ∆ήµος δύναται
να κατασκευάσει µε δική του πρωτοβουλία την εξω-
τερική διακλάδωση στην θέση που κρίνει κατάλ-
ληλη ,όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1.3 παρ. γ.
της   ∆16γ/010/178Γ (κανονισµός λειτουργίας ∆ικ-
τύου Αποχέτευσης) προκειµένου να υλοποιηθεί το
έργο.

Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών µε
περισσότερους από έναν ιδιοκτήτη, αυτές εκπρο-
σωπούνται από τον ∆ιαχειριστή η εκπρόσωπο  για
το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επίσης σας πληροφορούµε ότι η Ε.Υ.∆.Α.Π.  µας
γνωστοποίησε  την πρόθεση της :

1. Να συνεχίσει η χρηµατοδότηση για την

αντιµετώπιση της συνολικής δαπάνης σύνδεσης
στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. των
κατοίκων της περιοχής του Θριασίου Πεδίου, µε το
ποσό των 2.500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α} που ισχύει
έως 31/2/2018. 

2. την αποπληρωµή του ποσού σύνδεσης σε
περίοδο 72 µηνών (6 έτη) κατά µέγιστο. 

Πληροφορίες: κος Θεµιστοκλής Σακόβ (Τηλέφω-
νο:  210.5537201)

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  Τ.Υ.∆.Ε
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  22

48

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  ππρρόόγγρρααµµµµαα  γγιιαα  ααννέέρργγοουυςς  κκααιι  γγιιαα  µµιικκρροοµµεεσσααίίεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς

Το πρόγραµµα IdEATE της Ευρωπαϊκής Έν ωσης, προσφέρει δωρεάν  εκπαίδευση σε άτοµα που αν αζητούν
εργασία στον  τοµέα του τουρισµού, καθώς και σε µικροµεσαίες επιχ ειρήσεις του κλάδου.  Η πρωτοβουλια
της Ευρωπαϊκής Έν ωσης εν ισχ ύει τα προσόν τα των  υπαλλήλων  στην  Ελλάδα, την  Ιταλία, τη Γαλλία, την

Ισπαν ία, το Βέλγιο και την  Φιν λαν δία. Η µη κερδοσκοπικη εταιρία ΑΚΕΠ πρόκειται ν α διεξαγάγει εν ηµερωτική
συν άν τηση στις 15 Φεβρουαρίου.

Η Ευρωπαϊκή Έν ωση προσφέρει στους εργαζόµεν ους στον  κλάδο του τουρισµού στην  Ελλάδα την  ευκαιρία ν α
συµµετέχ ουν  δωρεάν  σε έν α online εκπαιδευτικό πρόγραµµα, ως µέρος µιας προσπάθειας ν α αν αβαθµιστεί ο
τοµέας στην  ευρύτερη περιοχ ή.

Με το πρόγραµµα IdEATE, όσοι αν αζητούν  εργασία, καθώς και οι µικροµεσαίες επιχ ειρήσεις έχ ουν  την  ευκαι-
ρία ν α λάβουν  µέρος σε έν αν  πιλοτικό εκπαιδευτικό κύκλο, διάρκειας 20 ωρών , ο οποίος έχ ει διαµορφωθεί από
εκπροσώπους από 6 χ ώρες (Ιταλία, Γαλλία, Ισπαν ία, Φιν λαν δία, Βέλγιο και Ελλάδα).

Η Ακαδηµία Επιχ ειρηµατικότητας (AKEP), µια µη κερδοσκοπική εταιρεία, είν αι υπεύθυν η για την  υλοποίηση του
προγράµµατος στην  Ελλάδα. Όσοι εν διαφέρον ται ν α συµµετάσχ ουν  στην  εκπαίδευση, χ ρειάζεται ν α
συµπληρώσουν  µια αίτηση online http://jobseekers.tourismcareers.eu/ (για άτοµα που αν αζητούν  εργασία) και
http://smes.tourismcareers.eu/ (για τις µικροµεσαίες επιχ ειρήσεις).

Η ΑΚΕΠ διοργαν ών ει επίσης έν α workshop, προσφέρον τας επιπλέον  πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρό-
γραµµα, στα γραφεία της ( Τσίλλερ 61, Αθήν α), στις 15 Φεβρουαρίου, στις 18.00.
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ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR    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

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος  (160τµ) το κέντρο του 

Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & 
Υψηλάντου). ∆ιαµορφωµένος χώρος

µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο 
περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

enosigoneonaspropirgou@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ  &

ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  

Αρ. Μητρώου 31277
Αρ. Αν:  277/2016 Αθηνών         
Ασπρόπυργος  05/02/2018                       

Αρ.Πρωτ: #36#    

προς:κ.κ ∆ιευθυντές & Συλλόγους
Γονέων και Κηδεµόνων 
Σχολικών µονάδων ∆ήµου Ασπροπύργου.

ΠΡ Ο ΣΚ Λ ΗΣΗ- Κ Ο ΠΗ
ΠΙΤΑΣ
Αξιότιµοι:  Κυρίες και Κύριοι έχουµε την χαρά
και την τιµή να σας προσκαλέσουµε στην
κοπή της Πρωτοχρον ιάτικης Πίτας της
Ένωσης  των συλλόγων Γονέων που θα
πραγµατοποιηθεί στο Πνευµατικό µας
Κέντρο την Τετάρτη 21/02/2018 και ώρα

19:30
Θα είναι χαρά µας και τιµή η παρουσία σας..

Με εκτίµηση. 
Για το ∆Σ

Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραµµατέας
ΤΣΟΚΑΝΗΣ                    ΝΤΟΥΡΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ               ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                
Tsokalex1917@mail.com                                     
τηλ . 6946682222   
theo.ntouros1963@gmail.com  
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Κοπή πίτας στη Νοµαρχιακή 
της Ν∆ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
µε οµιλητή το Νίκο ∆ένδια,

 την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  
Η ΝΟ∆Ε Ν∆ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΙ

∆ΗΜΤΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ,ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΩΝ-ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ, ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΝΝΕ∆ ΣΑΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11-2-18 ΚΑΙ ΩΡΑ : 11.00 
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ PUZZLE - ΠΑΡΑΛΙΑ

ΒΑΡΕΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ .
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΕΙ ΚΑΙ

ΘΑ ΜΑΣ ΧΑΡΟΠΟΙΗΣΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ. 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: 

Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ Ν∆ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β' ΑΘΗΝΩΝ 

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ   ∆ Ε Ν ∆ Ι Α Σ

Με εκτίµηση 
Λινάρδος Ιωάννης

Πρόεδρος ΝΟ.∆.Ε ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ: Λέσχη Ανάγνωσης από 7 Φεβρουαρίου 2018 και κάθε Τετάρτη

Τ
ο Πν ευµατικό Κέν τρο Θρακοµακεδόν ων  προτίθεται ν α οργαν ώσει Παιδική
Λέσχ η Αν άγν ωσης για παιδιά 6-11 ετών  κάθε Τετάρτη από τις 19:15 µέχ ρι τις
20:30 στο χ ώρο της Βιβλιοθήκης. Στην  παιδική Λέσχ η Αν άγν ωσης τα παιδιά

γίν ον ται φίλοι µε το βιβλίο. Μέσω της δραµατοποιηµέν ης αφήγησης και διάφορων  θεα-
τρικών  και εικαστικών  δραστηριοτήτων  γν ωρίζουν  φαν ταστικούς κόσµους και δηµιο-
υργούν  τους δικούς τους.

Παιδική λέσχη ανάγνωσης µε τη Σίσσυ Καπετάνου
Η Βιβλιοθήκη του Πν ευµατικού κέν τρου Θρακοµακεδόν ων  µαζί µε την  φιλόλογο

και ηθοποιό Σίσσυ Καπετάν ου ξεκιν ά την  παιδική λέσχ η αν άγν ωσης για παιδιά 6-
11 ετών . Ασκήσεις δηµιουργικής γραφής, θεατρικές και εικαστικές ασκήσεις, δραµα-
τοποίηση ιστοριών , συζήτηση και παιχ ν ίδι µε κέν τρο το βιβλίο!

Οι συν αν τήσεις θα πραγµατοποιούν ται κάθε Τετάρτη στην  αίθουσα της βιβλιοθήκης από τις 19:15 µέχ ρι τις
20:30 εν ώ ο αριθµός συµµετεχ όν των  είν αι περιορισµέν ος. Η συµµετοχ ή είν αι ελεύθερη.

Το Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων προτίθεται να οργανώσει Σχολή Γονέων 
µε εισηγήτρια την κα. Αφροδίτη Μηλιώρη.

Οι Σχ ολές Γον έων  καλούν ται ν α υποστηρίξουν  τους γον είς στο δύσκολο ρόλο τους  που είν αι γεµάτος µε
έν τον ες προκλήσεις και απαιτήσεις. Ο ρόλος αυτός  που  πιθαν όν  ν α είν αι ο σηµαν τικότερος που αν αλαµβά-
ν ει έν α άτοµο  πρέπει ν α αν τιληφθούµε πως δεν  χ ρειάζεται µόν ο έν στικτο αλλά και γν ώσεις. Μελέτες ψυχ ο-
λογίας έχ ουν  διαπιστώσει  πως η προσωπικότητα του παιδιού διαµορφών εται κατά τα πρώτα χ ρόν ια ζωής και
σήµερα θεωρούµε πως τα σηµαν τικότερα είν αι τα πρώτα τρία έτη  που συν ήθως το παιδί µεγαλών ει µέσα στην
οικογεν ειακή εστία. Γι’ αυτό είν αι αν αγκαίο οι γον είς ν α είν αι προετοιµασµέν οι ώστε ν α παρέχ ουν  τα κατάλληλα
εφόδια για ψυχ ική υγεία στο παιδί τους και εκείν ο ν α αν απτυχ θεί µε το καλύτερο δυν ατό τρόπο. Στόχ ος µας
είν αι η ΠΡΟΛΗΨΗ.

Το ν α είσαι γον έας δεν  είν αι αυτοσχ εδιασµός είν αι «επάγγελµα».
Μηλιώρη Αφροδίτη  - Σύν τοµο βιογραφικό
Η Μηλιώρη Αφροδίτη φοίτησε στο Καποδιστριακό Παν επιστήµιο Αθην ών  στο τµήµα Φιλολογίας Παιδαγωγικής

Ψυχ ολογίας µε ειδικότητα στην  Ψυχ ολογία µε στόχ ο ν α πάρει τα κατάλληλα εφόδια, για ν α γίν ει εκπαιδευτικός.
Μετά το πέρας τον  σπουδών  της και εν ώ είχ ε ξεκιν ήσει την  εκπαιδευτική της καριέρα παρακολούθησε σεµι-
ν άρια παιδοψυχ ολογίας στο Παιδαγωγικό Ιν στιτούτο και ασχ ολήθηκε µε ν έες εκπαιδευτικές µεθόδους, όπως η
εκπαίδευση µέσω Τέχ ν ης που στόχ ο είχ αν  τη βιωµατική µάθηση.

Η ιδιαίτερη ευαισθησία της ως προς τα παιδιά αλλά και ως προς τον  πάσχ ον τα άν θρωπο της έδωσαν  το έν αυ-
σµα ν α συν εχ ίσει τις σπουδές σε έν α Μεταπτυχ ιακό πρόγραµµα στην  Εκπαίδευση Εν ηλίκων  µε απώτερο
στόχ ο ν α ασχ οληθεί µε τις Σχ ολές Γον έων . Το θέµα γον είς για εκείν η ήταν  ιδιαίτερα σηµαν τικό, καθώς µέσα
από τη 10ετή εµπειρία της στην  ιδιωτική εκπαίδευση διαπίστων ε συν εχ ώς την  αν άγκη για εκπαίδευση των
γον έων , αφού η απόδοση των  παιδιών  τους στη µάθηση είχ ε άµεση σχέση µε την  επαφή και την  επικοιν ων ία
που είχ αν  στο πλαίσιο του οικογεν ειακού περιβάλλον τος. Ασχ ολήθηκε µε οµάδες εν ηλίκων  για 5 χ ρόν ια ως
εκπαιδεύτρια στις «Σχ ολές Γον έων » που οργάν ωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Συν εχ ίζει ν α εργάζεται ως εκπαιδευτικός εν ώ παράλληλα δραστηριοποιείται ως ∆ηµοτικός Σύµβουλος στο ∆ήµο
Αχ αρν ών   έχ ον τας τη θέση της Αν τιπροέδρου στην  Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση.

Η συµµετοχ ή είν αι ελεύθερη. Περιορισµέν ος αριθµός συµµετεχ όν των .
Το πρόγραµµα θα διαρκέσει 30 ώρες και θα πραγµατοποιείται στην  κάτω αίθουσα του Πν ευµατικού Κέν τρου

κάθε Σάββατο από τις 15:00 µέχ ρι τις 17:30.
Οι εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α δηλώσουν  συµµετοχ ή µέχ ρι 20 Φεβρουαρίου στα τηλέφων α 2132140322 και

6944596632. Πρώτη συν άν τηση το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018.

ΗΗΗΗλλλλεεεεκκκκττττρρρροοοοννννιιιικκκκόόόό    ππππααααρρρράάάάββββοοοολλλλοοοο
σσσσεεεε    όόόόλλλλοοοουυυυςςςς    ττττοοοουυυυςςςς    δδδδήήήήµµµµοοοουυυυςςςς    
κκκκααααιιιι     τττταααα    δδδδιιιικκκκαααασσσσττττήήήήρρρριιιιαααα

Τη χ ρήση ηλεκτρον ικού παρ-
αβόλου σε όλους τους δήµους
και τα δικαστήρια επεκτείν ει

το υπουργείο Οικον οµικών , εν ώ
έρχ εται η πληρωµή τους µέσω
ΑΤΜ και POS.

Όπως αν αφέρεται σε αν ακοίν ω-
ση της Γεν ικής Γραµµατείας Πληρ-
οφοριακών  Συστηµάτων , η επέκ-
ταση της εφαρµογής e-παράβολο
στους δήµους, τα δικαστήρια και
άλλους φορείς, αν αµέν εται ν α εκτι-
ν άξει τη χ ρήση των  e-παραβό-
λων , η οποία αυξάν εται µε ραγ-
δαίους ρυθµούς, εν ώ προχ ωρά και η έκδοση και πληρ-
ωµή τους µέσω ΑΤΜ και POS.

Η ΓΓΠΣ, σε συν εργασία µε την  Κεν τρική Έν ωση
∆ήµων  Ελλάδος (ΚΕ∆Ε), την  Αν εξάρτητη Αρχ ή
∆ηµοσίων  Εσόδων  (ΑΑ∆Ε) και το υπουργείο Εσωτερ-
ικών , επεκτείν ει τη δυν ατότητα χ ρήσης ηλεκτρον ικών
παραβόλων  σε όλους τους δήµους της χ ώρας.

Oι πολίτες, µέσω της ηλεκτρον ικής πλατφόρµας «e-
παράβολο», µπορούν  ήδη ν α εκδίδουν  τα παράβολα
για την  άδεια πολιτικού γάµου και την  αν αγγελία
άσκησης επαγγέλµατος. Εν τός του 2018 θα έχ ουν  τη
δυν ατότητα ν α εκδίδουν  ηλεκτρον ικά το σύν ολο των

παραβόλων  των  δήµων . 
Η ηλεκτρον ική έκδοση των  παραβόλων  των  δήµων

υποστηρίζεται από το Κέν τρο ∆ιαλειτουργικότητας του
Υπουργείου Οικον οµικών  και τον  κόµβο υπηρεσιών  

της ΚΕ∆Ε, ο οποίος φιλοξεν είται στο πλέον  σύγχ ρο-
ν ο υπολογιστικό κέν τρο του ∆ηµοσίου, το G-cloud της

ΓΓΠΣ.
Τους τελευταίους µήν ες εν τάχ θη-

καν  στο e-παράβολο τα παράβολα
της Αρχ ής Εξέτασης Προδικα-
στικών  Προσφυγών  και µεγάλος
αριθµός παραβόλων  του υπουρ-
γείου ∆ικαιοσύν ης για τα δικαστήρ-
ια της χ ώρας.

Παράλληλα, αν απτύσσον ται ν έες
υπηρεσίες που θα προσφέρουν
σύν τοµα τη δυν ατότητα έκδοσης
και πληρωµής παραβόλων  µέσω
των  ΑΤΜ και των  συσκευών  POS,
χ ωρίς, δηλαδή, ν α απαιτείται µετά-

βαση και αν αµον ή των  πολιτών  στα ταµεία των  τρα-
πεζών . Η λειτουργία αυτών  των  ν έων  υπηρεσιών
υποστηρίζεται, επίσης, από το Κέν τρο ∆ιαλειτουρ-
γικότητας του υπουργείου Οικον οµικών .

Αξιοσηµείωτο είν αι ότι µέσω της ιστοσελίδας της
ΓΓΠΣ, των  ΚΕΠ και των  τραπεζών , έχ ουν  συν ολικά
διατεθεί πάν ω από 14 εκατοµµύρια e-παράβολα από
την  έν αρξη λειτουργίας της εφαρµογής. Μόν ο το 2017
εκδόθηκαν  5 εκατοµµύρια e-παράβολα και πραγµατο-
ποιήθηκαν  συν αλλαγές ύψους 280 εκατ. ευρώ (αύξηση
47% από το 2016).
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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

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  



16-θριάσιο Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 


