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ΣΣεε  εεξξέέλλιιξξηη  οο  ααννοοιιχχττόόςς
ηηλλεεκκττρροοννιικκόόςς  

δδιιααγγωωννιισσµµόόςς  γγιιαα  ττηηνν
ααννάάππλλαασσηη  ττηηςς  

ππλλααττεείίααςς  ΗΗρρώώωωνν
σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα..

Η ηµεροµηνία λήξης των προσφορών
είναι η Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ
ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝ∆ΡΑ 
«Όλοι µαζί θα καταφέρουµε ναβγούµε από τη δοκιµασία που περνάει 

ο τόπος µας και θα ξαναφτιάξουµε την πόλη ακόµα καλύτερη» 
το µήνυµα της Γιάννας Κριεκούκη, προς τους πολίτες 

σσεελλ..    22

ΚΚοορριιννθθιιαακκόόςς  ΚΚόόλλπποοςς::  ΟΟιι  σσεειισσµµοολλόόγγοοιι  ββρρίίσσκκοοννττααιι  
σσεε  εεππιιφφυυλλαακκήή  ππααρραακκοολλοουυθθώώννττααςς  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή

Η περιοχή εµφανίζει τη
µεγαλύτερη αλλοίωση του
φλοιού της γης στη Χώρα, 

λένε ειδικοί, ενώ ο Άκης 
Τσελέντης για φήµες περί 

επικείµενου σεισµού
σηµειώνει :

 Αν διαπιστώσω κάτι,
θα ενηµερώσω τις Αρχές

ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΝΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ
ΑΛΛΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ::  ΠΠρροοχχωωρράά  ηη  
υυδδρροοδδόόττηησσηη  ττοουυ  

οοιικκιισσµµοούύ  ΠΠααννοορράάµµααττοοςς
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ΗΗ  σσχχοολλιικκήή  έέννττααξξηη  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  ΡΡοοµµάά  κκααιι  
οοιι  ίίσσεεςς  εευυκκααιιρρίίεεςς  ττοο  κκλλεειιδδίί  γγιιαα  ττηηνν  

εεννσσωωµµάάττωωσσηη  σσττιιςς  ττοοππιικκέέςς  κκοοιιννωωννίίεεςς
ΠΕ ∆υτικής Αττικής:
Απολογιστικό ∆ελτίο

2015-2017
για το Forum 

∆υτικής Αττικής για
θέµατα Ροµά

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ 
Ο TECH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ THΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΠρροοσσοοχχήή!!  ΟΟιι  δδηηµµόόττεεςς
σσααςς,,  σσααςς  ββλλέέπποουυνν  

ααππόό  ττοο  κκιιννηηττόό  
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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Ασπρόπυργος

Λιόση Ιωάννα Σ. 
Σαλαµίνος 17 & Τσίγκου Α., 2105576927

Μάνδρα
ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ

Στρατηγού Ρόκα 56, 2105555550

Aχαρνές
ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ

Λεωφόρος Πάρνηθος 121, 2102465660

Άνω Λιόσια

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, Άνω Λιόσια,

2102474311

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, 

Πλησίον Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής,
2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις 

Η θερµοκρασία από 8 έως 15
βαθµούς Κελσίου 

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

   ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιεροµάρτυρος Θεοκτίστου του οµολογητού,

Μαρτύρων Πολυεύκτου και Λαυρεντίου, 
Νεοµάρτυρος Κυράννης 

εκ Βυσώκας Θεσσαλονίκης

ΕΕιισσρροοήή  υυδδάάττωωνν  κκααιι  µµιικκρρήήςς  έέκκτταασσηηςς  ρρύύππααννσσηη
σσεε  οοχχηηµµααττααγγωωγγόό  σσττοο  ΚΚεερρααττσσίίννιι

Μικρής έκτασης
ρύπανση στον Νέο
Μώλο ∆ραπε-

τσώνας, που αντιµετωπίστηκε
άµεσα, προκάλεσε, χθες, εισρ-
οή υδάτων στο επιβατηγό
οχηµαταγωγό καταµαράν
«CHAMPION JET 2» σηµαίας
Κύπρου, που ελλιµενίζεται στο
σηµείο, για εκτέλεση εργα-
σιών, στο πλαίσιο της ετήσιας
επιθεώρησής του.

Στο σηµείο κατέπλευσε σκά-
φος ιδιωτικής εταιρείας, το
οποίο τοποθέτησε πλωτό
φράγµα περιµετρικά του
πλοίου, ενώ ιδιώτης δύτης
πραγµατοποίησε προσωρινή
στεγανοποίηση των αναρροφ-
ήσεων των κύριων µηχανών στο αριστερό µηχανοστάσιο
του πλοίου.

Σύµφωνα µε το λιµενικό σώµα, η διαδικασία απάν-
τλησης των υδάτων στο αριστερό µηχανοστάσιο του
πλοίου πρόκειται να συνεχιστεί σήµερα µε βυτιοφόρα
οχήµατα ιδιωτικής εταιρείας, ενώ στο πλαίσιο του

αυτοφώρου συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α'
Μηχανικός του «CHAMPION JET 2», οι οποίοι στη
συνέχεια αφέθησαν ελεύθεροι.

Ο απόπλους του πλοίου απαγορεύτηκε µέχρι την
προσκόµιση πιστοποιητικού διατήρησης κλάσης από το
νηογνώµονα που το παρακολουθεί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο
ανοιχτός ηλεκτρονικός

διαγωνισµός για την αναπλα-
ση της πλατειας Ηρωων. Η
ηµεροµηνία λήξης των προ-
σφορών ειναι η Τρίτη 23 Ιανο-
υαρίου 2018.

Αποτελεί ένα από τα έργα
του ∆ήµου , εν όψει της Πολι-
τιστικής Πρωτεύουσας 2021,
που θα βελτιωσει την εικόνα
του κέντρου της πόλης συνο-
λικού προυπολογισµού
2.496.000 ευρώ . 

Το έργο χρηµατοδοτείται
από την Περιφέρεια Αττικής
και θα εκτελεστεί υπό την
επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρ-
εσίας του ∆ήµου.

ΣΣεε  εεξξέέλλιιξξηη  οο  ααννοοιιχχττόόςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκόόςς  δδιιααγγωωννιισσµµόόςς  γγιιαα
ττηηνν  ααννάάππλλαασσηη  ττηηςς  ππλλααττεείίααςς  ΗΗρρώώωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα..

Η ηµεροµηνία λήξης των προσφορών είναι η Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ Ο TECH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ THΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΠρροοσσοοχχήή!!  ΟΟιι  δδηηµµόόττεεςς  σσααςς,,  σσααςς  ββλλέέπποουυνν  ααππόό  ττοο  κκιιννηηττόό  

Σ
το 80% περίπου βρίσκεται στην  Ελλάδα η καταν άλωση δεδοµέν ων
από το κιν ητό τηλέφων ο,  εν ώ η πορεία της κίν ησης mobile data
(κυκλοφορία δεδοµέν ων  µέσω δικτύων  κιν ητής τηλεφων ίας) εκτο-

ξεύθηκε σε παγκόσµιο επίπεδο το 3ο τρίµην ο του 2017, σε ύψη-ρεκόρ σε
επίπεδο εξαετίας. Συγκεκριµέν α, το εξεταζόµεν ο διάστηµα, η κίν ηση mobile
δεδοµέν ων  αυξήθηκε κατά 115% σε σχ έση µε έν α χ ρόν ο ν ωρίτερα, σε
παγκόσµια βάση. Σύµφων α µε στοιχ εία, που επικαλείται η εταιρεία Strategy
Analy tics σε σχ ετικό της report.

Οι αν αλυτές της Strategy  Analy tics σχ ολιάζουν  ότι τα “πακέτα” µε απερ-
ιόριστα δεδοµέν α οδήγησαν  στην  επιτάχ υν ση της αύξησης της κυκλοφο-
ρίας δεδοµέν ων .

Αυτό σηµαίν ει ότι εν ώ η επικοιν ων ία των  δήµων  διαµορφών εται από τα desktop PC µέσα στα δηµαρχ εία και
στα Social Media χ ρειάζεται µεγάλη προσοχ ή διότι οι δηµότες δεν  βλέπουν  τις αν αρτήσεις σε διαµόρφωση µεγάλ-
ης οθόν ης αλλά από την  καθετοποιηµέν η διάταξη των  κιν ητών . Κάτι τέτοιο πρέπει ν α ληφθεί σοβαρά υπόψη ως
προς την  εµφάν ιση των  δεδοµέν ων  για ν α είν αι λειτουργικά και ευαν άγν ωστα.

Το µεγάλο δε ποσοστό µετάδοσης δεδοµέν ων  γίν εται από τα Social Media και µε τεράστια άν οδο τον  τελευταίο
καιρό στο Instagram, εν ώ το twitter θεωρείται πολύ πιο αποδοτικό για αν ακοιν ώσεις από το Facebook αλλά µε
αρκετά λιγότερους χ ρήστες.

Πολύ σηµαν τικό στοιχ είο στην  έρευν α αποτελεί το γεγον ός ότι τα περισσότερα site των  δήµων  (τα οποία
γεν ικότερα έχ ουν  πολύ µικρή απόδοση), δεν  συν εργάζον ται µε κιν ητά τηλέφων α και η αν ίχ ν ευση των  πληρο-
φοριών  από αυτά µέσω κιν ητών  είν αι σχ εδόν  αδύν ατη.



Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας 
– Μια ζεστή αγκαλιά για 
εκατοντάδες παιδιά και 

οικογένειες εδώ και 53 χρόνια 

Μέρες γιορτινές αυτές που διανύουµε και όλοι θέλουµε να
προσφέρουµε σε αυτούς που το έχουν περισσότερο
ανάγκη. Υπάρχουν ωστόσο άνθρωποι που έχουν

συσπειρωθεί σε οργανώσεις και κέντρα προσφοράς, παρέχον-
τας καθηµερινά, οργανωµένα και µε όραµα σε όσους πραγµατι-
κά το έχουν ανάγκη, για δεκαετίες τώρα.
Ένα τέτοιο µέρος είναι το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, η Φιλική
Γωνιά Ελευσίνας. Μια ζεστή αγκαλιά για τις αδύναµες οικονοµι-
κά κοινωνικές οµάδες, που µε την πεποίθηση πως όλοι πρέπει
να έχουν ίσες ευκαιρίες στη ζωή παρέχει συµπαράσταση και
οργανωµένες παιδαγωγικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια
των ταλέντων και δεξιοτήτων τους.
Όλα ξεκίνησαν το 1928 από έναν ευαισθητοποιηµένο άνθρωπο,
που τότε ακόµα νέος φοιτητής, θα ιδρύσει το πρώτο νυχτερινό
γυµνάσιο της χώρας, τις κατασκηνώσεις για τους εργαζόµενους
νέους και το πρώτο Λαϊκό Πανεπιστήµιο. Βραβεύεται το 1940 για
αυτό του έργο από την Ακαδηµία Αθηνών και ακούραστος, µε
πάθος και όραµα συνεχίζει το σηµαντικό του έργο, ιδρύοντας
τελικά το 1964 το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας που µέχρι σήµερα,
στηριζόµενο αποκλειστικά σε ανιδιοτελείς συνδροµές µελών και
φίλων, συνεχίζει το ακούραστο έργο του.
Να στηρίζει ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και να προσφέρει
απλόχερα αγάπη θυµίζοντάς καθηµερινά σε όλους µας την
έννοια της ανιδιοτέλειας και κοινωνικής ευθύνης. Συναντηθήκαµε
και µιλήσαµε µε τον κ. Πυρουνάκη, γιο του ιδρυτή του Κέντρου
Πατήρ Γεώργιου Πυρουνάκη και µάθαµε πολλά που µοιραζόµα-
στε εδώ.

συνεχίζεται στη σελ. 11
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«Όλοι µαζί θα βγούµε από τη δοκιµασία που περνάει ο τόπος µας 
και θα ξαναφτιάξουµε την πόλη ακόµα καλύτερη» 

το µήνυµα της Γιάννας Κριεκούκη, προς τους πολίτες 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ
ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝ∆ΡΑ 

Ανήµερα της Πρωτοχρ-
ονιάς πραγµατοποι-
ήθηκε η κοπή της

πίτας στο ∆ηµαρχείο της Μάν-
δρας. Φέτος το κλίµα ήταν
συναισθηµατικά φορτισµένο
καθώς η πόλη δοκιµάζεται
ακόµα από τις συνέπειες της
πληµµύρας της 15ης Νοεµ-
βρίου 2017 και δεκάδες οικο-
γένειες αντιµετωπίζουν  σοβα-
ρά προβλήµατα.

Η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριε-
κούκη, φανερά συγκινηµένη,
αναφέρθηκε στις πρωτοφα-
νείς συνθήκες που δηµιο-
υργήθηκαν από το γεγονός
και τις προσπάθειες που γίνονται για την αποκατά-
σταση της καταστροφής ενώ έδωσε ένα µήνυµα
αγώνα και ενότητας τονίζοντας ότι θα γίνει ότι είναι
ανθρωπίνως δυνατό όχι µόνο να επανέλθει η πόλη
στους φυσιολογικούς ρυθµούς αλλά να γίνει ακόµα
καλύτερη. «’Έχουµε ένα δύσκολο, µεγάλο και

ανηφορικό δρόµο να διανύσουµε. Όµως όλοι µας,
ενωµένοι, έχουµε τη  δύναµη να τα καταφέρουµε.
Εκ µέρους της ∆ιοίκησης εκφράζω την βαθιά µας
συµπαράσταση και την απόλυτη στήριξη σε όλες
τις οικογένειεςR

Εύχοµαι το 2018 να είναι η αρχή για ένα νέο
ξεκίνηµα.» δήλωσε η κ. Κριεκούκη µεταξύ άλλων. 

ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΝΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΑΛΛΑ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ::  ΠΠρροοχχωωρράά  ηη  υυδδρροοδδόόττηησσηη  
ττοουυ  οοιικκιισσµµοούύ  ΠΠααννοορράάµµααττοοςς

Μ
ετά απο διακοπή αρκετών µηνών
για γραφειοκρατικούς λόγους -
προχωρά και το έργο της υδρ-

οδότησης του Πανοράµατος (πρ. οικισµος
ΤΙΤΑΝ ∆ηµου Μανδρας) - µε εσκαφές για
την τοποθέτηση παροχής νερού στους
δρόµους του οικισµου, δηµιουργίας δύο
αντλιοστασίων, καθώς και της δεξαµενής.
Παρότι - σύµφωνα µε τον Αντιπεριφερεια-
ρχή κ. Γ. Βασιλείου, θα χρειαστεί να λυθ-
ούν νάα προβληµατα, που προέκυψαν εξ'
αιτίας των πληµµυρών, όπως όλα
δειχνουν, το έργο σύµφωνα µε την µελέτη
θα ολοκληρωθεί µέχρι το καλοκαίρι του
2018.



Ακριβότερα κατά €0,05 έως €0,10
θα πληρώνουν τα ταξίδια τους οι
οδηγοί σε σχεδόν ολόκληρη την

Ελλάδα, αφού από τα µεσάνυχτα της
Κυριακής αναπροσαρµόστηκαν οι τιµές
διοδίων στους βασικότερους αυτοκινητο-
δρόµους.

Οι νέες τιµές που ορίζονται µε βάση την
ετήσια τιµαριθµική προσαρµογή διοδίων
τελών θα ισχύσουν στους αυτοκινητόδρο-
µους της Νέας Οδού και του Μορέα, ενώ
ήδη από 1η Ιανουαρίου αυξήθηκαν και τα
διόδια στον Αυτοκινητόδροµο Αιγαίου.

Συγκεκριµένα, αυξήθηκαν τα διόδια στη
διαδροµή από Πελασγία έως Κλειδί της
Εθνικής Οδού Αθήνας – Θεσσαλονίκης,
καθώς οι τιµές αναπροσαρµόστηκαν
προς τα πάνω για 10 λεπτά ανά διέλευση
σε 10 από τους 12 σταθµούς που διαχει-
ρίζεται ο Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιά-
ζονται αναλυτικά οι νέες τιµές ανά αυτο-
κινητόδροµο και σταθµό διοδίων.

Ειδικότερα οι νέες τιµές των διοδίων
είναι οι ακόλουθες:

Στον µετωπικό σταθµό της Κλόκοβας
θα ισχύουν οι εξής τιµές:

*∆ίκυκλα και τρίκυκλα 2,10 ευρώ.

*ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,00 ευρώ.

*Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήµα-
τα µε λιγότερους από τέσσερις άξονες
7,50 ευρώ.

*Φορτηγά και άλλα οχήµατα µε τέσσερ-
ις ή περισσότερους άξονες 10,50 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθµό του Μεσολογ-
γίου οι τιµές θα είναι οι ακόλουθες:

*∆ίκυκλα και τρίκυκλα 0,85 ευρώ.

*ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,25 ευρώ.

*Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήµα-
τα µε λιγότερους από τέσσερις άξονες
3,15 ευρώ.

*Φορτηγά και άλλα οχήµατα µε τέσσερ-
ις ή περισσότερους άξονες 4,40 ευρώ.

Στον µετωπικό σταθµό του Αγγελοκά-
στρου οι τιµές θα είναι οι εξής:

- ∆ίκυκλα και τρίκυκλα 2,45 ευρώ.

- ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,50 ευρώ.
- Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήµα-

τα µε λιγότερους από τέσσερις άξονες
8,85 ευρώ.

- Φορτηγά και άλλα οχήµατα µε τέσσε-
ρις ή περισσότερους άξονες 12,35 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθµό Κουβαρά οι
τιµές θα είναι οι ακόλουθες:

- ∆ίκυκλα και τρίκυκλα 1,15 ευρώ.

- ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,60 ευρώ.

- Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήµα-
τα µε λιγότερους από τέσσερις άξονες
4,10 ευρώ.

- Φορτηγά και άλλα οχήµατα µε τέσσε-
ρις ή περισσότερους άξονες 5,75 ευρώ.

Στα µετωπικά διόδια του Μενιδίου θα
ισχύουν οι εξής τιµές:

- ∆ίκυκλα και τρίκυκλα 2,10 ευρώ.

- ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,00 ευρώ.

- Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήµα-
τα µε λιγότερους από τέσσερις άξονες
7,50 ευρώ.
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ΟΟΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΥΥΞΞΗΗΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  
Σε ισχύ οι νέες τιµές στα διόδια στους

βασικότερους αυτοκινητοδρόµους

ΛΛιιγγόόττεερραα  τταα  ττρροοχχααίίαα  ααττυυχχήήµµαατταα  
ττιιςς  γγιιοορρττέέςς  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ππέέρρυυσσιι  

Κ
ατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, της
Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων (από 22 ∆εκεµβρίου 2017 έως
07 Ιανουαρίου 2018) καταγράφηκαν σε όλη την επικράτεια λιγότερα

τροχαία ατυχήµατα και τραυµατισθέντες, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο.

Υπενθυµίζεται ότι η σωστή οδική συµπεριφορά των χρηστών του οδικού
δικτύου και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋ-
ποθέσεις, τόσο για την ασφαλή µετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των
τροχαίων ατυχηµάτων.

∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων µας.

Οδηγώ µε Ασφάλεια σηµαίνει:

Μαθαίνω και εφαρµόζω τον Κ.Ο.Κ.
∆εν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευµατώδη ποτά.
Σέβοµαι τα όρια ταχύτητας.
∆εν κάνω αντικανονικά προσπεράσµατα.
∆εν παραβιάζω τον κόκκινο σηµατοδότη.
Σταµατώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα.
∆ίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Σέβοµαι τα σήµατα και τις υποδείξεις των τροχονόµων.
Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας.
Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισµα του αυτοκινήτου και τους φορώ

ζώνη ασφαλείας.
Σε περίπτωση που οδηγώ ή είµαι συνεπιβάτης σε µοτοσικλέτα φορώ

πάντα κράνος.
Πριν ξεκινήσω για ταξίδι ελέγχω το όχηµα που θα οδηγήσω.
Για περισσότερες χρήσιµες συµβουλές στον τοµέα πρόληψης τροχαίων

ατυχηµάτων και οδικής ασφάλειας, οι πολίτες µπορούν να επισκέπτονται τον
ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνοµίας http://www.hellenicpolice.gr.

Ειδικότερα, τα τροχαία ατυχήµατα και οι παθόντες είναι:



Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018 θριάσιο-5 

Τ
ην Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018, στην
Τρίτη θεµατική ενότητα: Ιστορία και
Ύφασµα, η τεχνολόγος αρχαίου υφά-

σµατος κα. Σοφία Τσουρινάκη, θα δώσει διάλεξη
µε θέµα: «Ιστοί της Γνώσης: Αναλύοντας την
Παραγωγή του Υφάσµατος στην Αρχαιότητα». 

Είναι το 10ο µάθηµα του Λαϊκού Πανεπι-
στηµίου, του Ακαδηµαϊκού έτους 2017-2018,
που συνεχίζει για 3η συνεχή χρονιά και που
αποτελεί τον επιτυχηµένο θεσµό του Τµήµατος
Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 

Βιογραφικό Σηµείωµα Σοφία Τσουρινάκη:
Ιστορικό Υφαντουργείο του ΣΕΝ & Ελληνικό

Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας
Μπόταση 85, Πειραιάς & Καίσαρι  Κορινθίας
τηλ.  6980266166, 27420 71044, 210

3238918
email: tsourinaki@yahoo.gr
Ειδίκευση: Αρχαιολογία της κλωστοϋφ-

αντουργικής παραγωγής, µε ιδιαίτερη έµφαση
στην πειραµατική αρχαιολογία, που στηρίζεται
στον συνδυασµό της υφαντικής τεχνογνωσίας
και της θεωρητικής ανάλυσης του υφάσµατος και
των εργαλείων.

Σπουδές: 
1974 – 1977 Υφαντική και Three-

Dimensional Design στο Ravensbourne College
of Art and Design, Λονδίνο. 

1982 – 1984  Υφαντική, Βαφική και Ιστορία
του υφάσµατος στο Textile Art Center. 

2001 - 2002 Εξειδικεύτηκε στη µελέτη
του αρχαιολογικού υφάσµατος στο Musée
Historique des Tissus στην Λυών, Γαλλία. 

∆ιδασκαλία/Επιστηµονικές θέσεις
1986–2015: ∆ιδάσκει Υφαντική, Βαφική,

Τεχνολογία υλικών και Ιστορία του υφάσµατος σε
διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισµούς. 

1988–1995 Συνεργάστηκε µε το Πολιτιστικό
Κέντρο Πανόραµα διδάσκοντας στα ακόλουθα
σεµινάρια:

1988, «Αναζητώντας τις τεχνικές των
Κοπτικών Υφάνσεων σε ένα τελάρο».

1990, «Τέσσερις Υφάνσεις της Μικράς Ασίας
και της Ανατολίας: kilim, cicim, zili, soumak».

1990, «Ένα ταξίδι στον Κόσµο µέσα από
Στηµόνια και Υφάδια».

1991, «Υφάσµατα των Άνδεων ή η Μνήµη των
Χεριών».

1992, «Τα Υλικά της Ιστορίας: λινάρι, βαµβάκι,
µετάξι, µαλλί». 

1995, «Φυλές, Καραβάνια και Υφάσµατα του
Νεπάλ».

1989-1999: Εργάστηκε ως επιστηµο-
νικός συνεργάτης του Μουσείου Μπενάκη στην
ανάλυση και µελέτη των υφασµάτων της Κοπτι-
κής Συλλογής για τον υπό έκδοση κατάλογο.

1996 -1999  Συνεργάστηκε µε το Μουσείο
Μπενάκη για το πρόγραµµα «Tissus», A
European Program for Textiles.

2007-σήµερα: Συνεργάστηκε µε τον ΣΕΝ
για την ανακαίνιση του Ιστορικού Υφαντουργείου
του ΣΕΝ, όπου διευθύνει και διδάσκει µέχρι
σήµερα.

2008-2009: Συνεργάστηκε µε το Μου-
σείο Μετάξης, Σουφλί, ως επιστηµονικός
σύµβουλος για την επανέκθεση του µουσείου. 

2015   Συνεργάστηκε ως επιστηµονικός συνε-
ργάτης µε το                        Αρχαιολογικό Μου-
σείο Θηβών στην επανέκθεση των µυκηναϊκών
υφαντικών εργαλείων και στην δηµιουργία εργα-
στηρίου Υφαντουργίας και εκπαιδευτικού προ-
γράµµατος για την Ιστορία της Υφαντικής και της
Ένδυσης.

2017           Αναπληρώτρια, γενική γραµµατεύς
του Ελληνικού Ινστιτούτου Αιγυπτιολογίας.

Οργάνωση/συµµετοχή σε συνέδρια και ∆ρά-
σεις Πειραµατικής Αρχαιολογίας

2001, «Vourgies, the Traditional Bags from
the Highlands of Crete. Some of the Textile
Elements», 53rd Annual Meeting of the Costume
Committee of the ICOM, Ναύπλιο και Αθήνα.

2002, «Late Antique Textiles of the Benaki
Museum with Bucolic and Mythological
Iconography», 8th Annual meeting of the
European Association of Archæologists in
Thessaloniki, Θεσσαλονίκη.

2003, «Looped Pile Weaves in the Benaki
Museum: Techniques, Technology and Looms»,
First International Conference on Ancient
Textiles, held at Lund, Sweden, and
Copenhagen, Σουηδία και ∆ανία.

2003, «Looped Pile Weaves in the Benaki
Museum: More Observations on the
Classification of Techniques and the Technology
of Textiles», 9th Annual Meeting of the European
Association of Archæologists in St. Petersbourg,
Ρωσσία. 

2007, «Ο αργαλειός – ένα ανώνυµο εργαλείο
και τα πολυώνυµα έργα του στην Κρήτη του
18ου – 20ου αιώνα», Ιστορικό Υφαντουργείο
ΣΕΝ, Αθήνα.

2008, «Υφάσµατα και Τεχνικές Ύφανσης στην
Αίγυπτο και στη Μεσόγειο κατά τους Ύστερους
Ρωµαϊκούς και τους Πρώιµους Βυζαντινούς Χρό-
νους», Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου
της Ινδιανάπολης, Αθήνα.

2009, «Υφάσµατα και Τεχνικές Ύφανσης στην
Αίγυπτο και στη Μεσόγειο κατά τους Ύστερους
Ρωµαϊκούς και τους Πρώιµους Βυζαντινούς Χρό-
νους», Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο,
Αθήνα.

2009 «Τα Βυζαντινά Μεταξωτά Υφάσµατα
στην Ανατολική Μεσόγειο, 3ος-12ος  αι.», Μου-
σείο Τέχνης του Μεταξιού, Σουφλί.

2010, «Στα Νήµατα του Φεγγαριού», Ηµερίδα
Αφιερωµένη στην Ύφανση και το Πάθος του
Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ιστορικό Υφαντουρ-
γείο ΣΕΝ, Αθήνα.

2011, «Το Κροσσωτό Ζωνάρι της Πελοποννή-
σου: Παρατηρήσεις σχετικά µε την Τεχνολογία
και την Συνέχεια των Κροσσωτών Ζωνών της
Αρχαιότητας», Ιστορικό Υφαντουργείο ΣΕΝ,
Αθήνα.

2011, «The Red Peloponnesian Zonari », in
Fabricating the Body, Textiles and Human
Health in Historic Perspective, Centre of Medical
History, University of Exeter, Αγγλία.

2012, «Πλουµιστές Γοργόνες και Άλλα Ξόµ-
πλια στη Κρητική Κεντητική του 16ου-19ου αι.»,
Ιστορικό Υφαντουργείο ΣΕΝ, Αθήνα.

2012, «The fringed Zonari of Peloponnesus:
Μore Observations on the Classification and the
Technology of the String Belts», in Mode und
Bewegung, The University of Fine Arts, Zurich,
Ελβετία.

2013, «Τυπολογική Εξέταση των Μάλλινων
Υφαντών στις Ορεινές Κοινωνίες της Κρήτης και
του Μετσόβου: Προϋποθέσεις και Τεχνικές
συνέχειας», στο CANEPAL, Η Ευρωπαϊκή Κληρ-
ονοµιά της Αιγοπροβατοτροφίας και του Ποιµενι-
κού Βίου, Κέντρο Μείζονος Ελληνισµού, Αθήνα.

2007, «Ο αργαλειός – ένα ανώνυµο εργαλείο
και τα πολυώνυµα έργα του στην Κρήτη του
18ου–20ου αιώνα», Ιστορικό Μουσείο Αιγίου,
Αίγιο.

2014, «Γαµήλιες Παραστάσεις στα Κεντήµατα
της Ηπείρου, 16ος – 19ος αι.», Ιστορικό Υφαντο-
υργείο ΣΕΝ, Αθήνα.

2014, «Spotlight on the fringed Zostra from
the Peloponnesian Folklore Foundation: More
Observations on the Origin, Function and the
Technology of the String Belts», in Dress and
Politics, Annual Meeting of the of the ICOM
Costume Committee, Nafplion – Athens, 7-13
September 2014, Ναύπλιο και Αθήνα. 

2015, «Νεολιθικά, Υφαντικά Εργαλεία σε Σπή-

λαια: η Περίπτωση του Σαρακηνού», ∆’ Ηµερίδα
της Ελληνικής Εταιρείας Ενδυµασιολογίας,
Αθήνα.

2015, «Καὶ χλαµύς Rοὐ γὰρ ἀφ ἑνὸς µένει
χρώµατος, ἀλλὰ τρέπεται κατὰ τὴν Ἶριν καὶ µετα-
νθεῖ»: η συµβολή της Άννας Αποστολάκη στην
βαφική και υφαντική τέχνη της ύστερης αρχαιότ-
ητας, Ηµερίδα «Αντίδωρο στην Άννα Αποστολά-
κι, η Ζωή, το Έργο, η Προσφορά της», Μουσείο
Μπενάκη, Αθήνα.

2015, «∆ράση Πειραµατικής Αρχαιολογίας:
Προϊστορική Υφαντουργία», Αιγεύς – Εταιρεία
Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Ιστορικό Υφαντουρ-
γείο ΣΕΝ, Αθήνα.

2016, «Νήµατα Ζωής: οι γονιµικές και φυλακ-
τικές ιδιότητες του Πελοποννησιακού, κροσσω-
τού ζωναριού», ∆ιεθνής Ηµέρα Μουσείων 2016,
Ιστορικό – Λαογραφικό Μου-
σείο Κορίνθου, Κόρινθος.

2016, «Ένας πρώιµος,
βυζαντινός Χιτώνας ως τεχνο-
λογικό φαινόµενο και βάση
δεδοµένων», Ηµερίδα
Συντήρησης Υφάσµατος,
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσα-
λονίκης. 

2016, «Το γυναικείο φου-
στάνι του 16ου-19ου αι., ως
µία αποσπασµατική εικόνα της
κεντητικής συνέχειας στην
Κρήτη», 12ICCS, ∆ιεθνές Κρη-
τολογικό Συνέδριο, 21-
25.9.2016, Ηράκλειο.         

2016, «RΕὐπήνοις ὑφαῖς,
ὕφανεν, εἰκὼ τ̉ ἐν ἱστοῖς ἡλίου
µετάστασιν»: αρχαιολογικές
µελέτες, βιωµατικές δράσεις
και ανασυνθέσεις του υφάσµα-
τος, Ηµερίδα του Κέντρου
Έρευνας και συντήρησης
Αρχαιολογικού Υφάσµατος
(ARTEX), Ελληνικό Τµήµα
ICOM, Αθήνα. 

2016, «Κιθωνίσκος λινοῠς
ἒξαστιν ἁλοργήν ἒχων» ή από
τους µαλλωτούς χιτώνες στα
λάσια και ἀµφίµιτα υφάσµατα
της αρχαιότητας», «Το Αρχαίο
Ύφασµα», Ηµερίδα στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, 9
∆εκεµβρίου, Αθήνα.

2017, «Purple Organic
colourants in late Antique
Textiles” in Environment &
Religion & Coptic Egypt:
Sensing the Cosmos through
the Eyes of the Devine,
Proceedings of the First
Egyptological Conference of
the People’s University of
Athens, organized by the
Hellenic Institute of Egyptology
& the Calligraphy Centre of
Bibliotheca Alexandrina, under
the High Auspices of the
Eminence Mgr Damianos,
Archbishop of Sinai, Athens, 1-
3 February, 2017. 

2017, «∆ιαπλοκαί εµ
πλαισίω»: το Κροσσωτό
Ζωνάρι της Πελοποννήσου ως
διαχρονικό Σύµβολο Γονιµότ-
ητας και Προστασίας», Λύκειο
Των Ελληνίδων Βόλου, Βόλος.

2017, «Τhe Cult of the Nile
and the Element of Water as a
Source of Inspiration on Late
Antique Textiles”, 5th
International School of the
Prof. Dr. Fuad Sezgin
Research Foundation for the
History of Science in Islam,
Κωνσταντινούπολη.

2017, «Ο Πολιτισµός του
Νείλου και το στοιχείο του
Ύδατος ως Πηγή Έµπνευσης
στα Υφάσµατα της Ύστερης 

Αρχαιότητας», Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιο-
λογίας και Σύνδεσµος Ελληνίδων Επιστηµόνων,
Αθήνα.

Για το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Ο Πρόεδρος
Κ. Βασίλης Αγριµάκης

10ο Μάθηµα Λαϊκού Πανεπιστηµίου Ελευσίνας 2017-2018
∆∆ιιάάλλεεξξηη  µµεε  θθέέµµαα::  ««ΙΙσσττοοίί  ττηηςς  ΓΓννώώσσηηςς::  ΑΑννααλλύύοοννττααςς  
ττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  ττοουυ  ΥΥφφάάσσµµααττοοςς  σσττηηνν  ΑΑρρχχααιιόόττηητταα»»  



Ο
∆ήµος Μεγαρέων και τo Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Αθλητισµού του ∆ήµου Μεγαρέων
«Ηρόδωρος» σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Απόλ-

λων ∆υτικής Αττικής & τους ∆ροµείς Μεγάρων «Ο Όρσιππος»
προς τιµή του Βύζαντα σπουδαίου αποικιστή και θαλασσοπόρ-
ου του 8ου αιώνα π.Χ. και ιδρυτή της πόλης Βυζάντιο (µετέπει-
τα Κωνσταντινούπολη) και άλλων πόλεων στη Μεσόγειο
θάλασσα (π.χ. Υβλαία Μέγαρα στη Σικελία) διοργανώνουν και
προκηρύσσουν αγώνα υπεραπόστασης µε την επωνυµία
«1ος Βυζαντινός Αγώνας 50 χιλιοµέτρων» µε εκκίνηση και τερ-
µατισµό στην πλατεία Βασιλίσσης Φρειδερίκης (πλατεία
Λυτάρα) των Μεγάρων.

Ηµεροµηνία διεξαγωγής
Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018, ώρα 09:00
∆ικαίωµα συµµετοχής στον αγώνα έχουν οι δροµείς που

έχουν συµµετάσχει και τερµατίσει σε έναν (1) τουλάχιστον µαρ-
αθώνιο δρόµο κατά την τελευταία τριετία.

Κοινωνικό Πρόγραµµα – «Τρέχουµε για καλό σκοπό»
Σε ακόµα έναν αγώνα δρόµου θα εφαρµόσουµε το πρόγρ-

αµµα συλλογής – ανακύκλωσης χρησιµοποιηµένων αθλητικών
παπουτσιών σε συνεργασία µε την Κοινωνική Υπηρεσία του
Ν.Π.∆.∆. «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» µε το σύνθηµα «ΑΣΤΑ ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΝ
ΞΑΝΑ».

Όλοι οι δροµείς έχουν ένα δεύτερο ζευγάρι αθλητικά
παπούτσια που δεν χρησιµοποιούν. Αντί να καταλήξουν στα
σκουπίδια, θα έχουν πλέον την δυνατότητα να τα παραδώσουν
(µε την προϋπόθεση να είναι προς χρήση) σε ειδικούς κάδους
που θα βρίσκονται στην 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ -ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ.
Στη συνέχεια, αφού αξιολογηθεί η κατάστασή τους, προωθ-

ούνται σε οµάδες συνανθρώπων µας που τα έχουν ανάγκη, όχι
µόνο για να τρέξουν και να αθληθούν αλλά και να τα χρησιµο-
ποιήσουν στην καθηµερινότητά τους.

Οργανωτικές – Τεχνικές πληροφορίες
Η διαδροµή του 1ου Βυζαντινού Αγώνα ∆ρόµου είναι 50.000

µ., είναι εξ ολοκλήρου ασφάλτινη και συνδυάζει όλες τις πτυχές
και εκφάνσεις της όµορφης µεγαρικής φύσης. Οι δροµείς
εξέρχονται σύντοµα του οικιστικού ιστού των Μεγάρων και ακο-
λουθούν πορεία µέσα σε φυστικεώνες, ελαιώνες, αµπελώνες
και µεγάλα δασώδη κοµµάτια, ενώ για πέντε (5) περίπου χιλιό-
µετρα τρέχουν στη µαγευτική παραλία Αλεποχωρίου – Ντο-
υράκου. Τα υψοµετρικά του αγώνα θα δοθούν σε εύλογο χρο-
νικό διάστηµα και πάντως το αργότερο µέχρι την 15η Νοεµ-
βρίου 2017.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονι-
σµούς, που προβλέπουν σταθµούς ανεφοδιασµού ανά 5 χλµ
και ιατρική µέριµνα.

Στους αγώνες θα ισχύσουν οι επίσηµοι κανονισµοί του
Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Ό,τι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθµίζεται από
τους Τεχνικούς υπευθύνους των αγώνων και τον Αλυτάρχη των
αγώνων.Η χρονοµέτρηση των αγώνων θα γίνει ηλεκτρονικά µε
RFID chip (Dag Timing System).Τα νούµερα θα παραληφθούν
την ηµέρα του αγώνα από την αφετηρία στα Μέγαρα.

Ο αγώνας θα έχει διάρκεια 7 ώρες και 30 λεπτά. Μετά το
πέρας των χρονικών ορίων (λήξη αγώνα στις 16:30) οι δροµείς
θα συνεχίσουν να αγωνίζονται µε δική τους ευθύνη.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα (7ώρες και 30 λεπτά) τον τελευ-
ταίο δροµέα θα ακολουθεί λεωφορείο στο οποίο θα επιβιβά-
ζονται οι δροµείς που εγκαταλείπουν τον αγώνα (όχηµα-
σκούπα).

Για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα θα µεριµνήσει το
Τµήµα Τροχαίας Μεγάρων.

Για την άρτια διεξαγωγή του αγώνα και την παροχή υπηρε-
σιών προς τους δροµείς θα χρησιµοποιηθούν εθελοντές, τόσο
στους σταθµούς τροφοδοσίας όσο και στην εκκίνηση/τερµατι-
σµό.

Σταθµοί Ανεφοδιασµού
Θα υπάρχουν 9 σταθµοί ελέγχου/ανεφοδιασµού ως εξής:
5 χλµ, 10 χλµ, 15 χλµ, 20 χλµ, 25 χλµ, 30 χλµ, 35 χλµ, 40 χλµ

και 45 χλµ
Όποιος δροµέας θελήσει να έχει δικό του σκεύασµα σε

κάποιο σταθµό θα πρέπει να το παραδώσει στη γραµµατεία
του αγώνα το αργότερο µία ώρα πριν την εκκίνηση του αγώνα,
δηλαδή έως τις 8:00 π.µ..

Μεταφορά ∆ροµέων
Πούλµαν για την µεταφορά των αθλητών θα ξεκινήσει την

Κυριακή 14/1/2018 στις 06:45 από την πλατεία Καραϊσκάκη
στην Αθήνα

Για την επιστροφή των δροµέων στη Αθήνα θα αναχωρήσει
πούλµαν από την πλατεία Βασιλίσσης Φρειδερικής (Λυτάρα)
στις 18:00.

Ιατρικό Έλεγχος
Κάθε δροµέας οφείλει να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις

πριν από τον αγώνα αναλαµβάνοντας ο ίδιος την πλήρη
ευθύνη της συµµετοχής του.

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόµενοι συµµετέχουν µε
δική τους αποκλειστική ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν φέρουν
καµία ευθύνη για ό,τι πιθανόν συµβεί σε οποιονδήποτε από
τους συµµετέχοντες αθλητές, κατά τη διάρκεια του αγώνα, σχε-
τικά µε θέµατα ΥΓΕΙΑΣ που οφείλονται σε έλλειψη προληπτικού
ιατρικού ελέγχου.

Από τους διοργανωτές δεν θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις
για κανένα αθλητή ή αθλήτρια καθώς οι συµµετέχοντες
αγωνίζονται µε δική τους αποκλειστική ευθύνη.

Οι δροµείς είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη σωµατική τους

ακεραιότητα και παραιτούνται από κάθε απαίτηση εναντίον
των διοργανωτών για τυχόν ζηµία από οποιαδήποτε αιτία και
συναινούν στην ελεύθερη χρήση των ονοµάτων και φωτογρα-
φικού υλικού σχετικού µε τον αγώνα από τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης.

∆ηλώσεις Συµµετοχής
Οι δηλώσεις συµµετοχής στον «1ο Βυζαντινό Αγώνα 50

χιλιοµέτρων» θα γίνουν µέσω ηλεκτρονικής φόρµας που
υπάρχει στην ιστοσελίδα του αγώνα
vyzantinosagwnas50km.gr

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. ∆ηµήτριος Βόρδος
(τηλέφωνο 6932356312)

Κόστος Συµµετοχής
Το κόστος συµµετοχής στον αγώνα ανέρχεται στο ποσό των

τριάντα ευρώ (30,00 €) και περιλαµβάνει:
Αριθµό µε ηλεκτρονικό chip χρονοµέτρησης.
Αναµνηστικό µετάλλιο για όλους τους τερµατίσαντες.
Τεχνικό µπλουζάκι dry-fit για όλους τους συµµετέχοντες.
Ελαφρύ γεύµα αποκατάστασης στον τερµατισµό.
Αναµνηστικό δίπλωµα τερµατισµού.
«Τσάντα του αθλητή» µε διάφορα τοπικά προϊόντα των

Μεγάρων.
Η πληρωµή θα γίνεται στον τραπεζικό λογαριασµό του

Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισµού του ∆ήµου
Μεγαρέων «Ηρόδωρος» (ΙΒΑΝ Τράπεζας Πειραιώς GR
0801712750006275030020309).

Χιλιοµετρικές Ενδείξεις
Επί του οδοστρώµατος θα υπάρχει χιλιοµετρική αρίθµηση

ανά πέντε χιλιόµετρα (5 χλµ) καθώς επίσης και επαρκέστατη
σήµανση µε γαλάζια βέλη που θα υποδεικνύουν την κατεύθυ-
νση του αγώνα και κόκκινα Χ όπου απαγορεύεται και γενικά
όπου κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια των αθλητών.

Σε κάποια σηµεία της διαδροµής θα υπάρχει σήµανση και µε
πλαστική κορδέλα έργου (άσπρη – κόκκινη).

Κατηγορίες
Ανδρών
Γυναικών
Έπαθλα – ∆ιακρίσεις
Κύπελλο στους έξι (6) πρώτους άνδρες νικητές.
Κύπελλο στις έξι (6) πρώτες γυναίκες νικήτριες.
Αναµνηστικό µετάλλιο σε όλους τους τερµατίσαντες.
Αναµνηστικό δίπλωµα τερµατισµού
Κύπελλο στον πρώτο νικητή, δηµότη Μεγαρέων ανεξαρτή-

τως σειράς κατάταξης.
Κύπελλο στην πρώτη νικήτρια, δηµότη Μεγαρέων ανεξαρτή-

τως σειράς κατάταξης.

6-θριάσιο Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018 

Προσφορά αλληλεγγύης και φέτος από το 
πρόγραµµα «Οικονοµικής Υιοθεσίας»

Το πρόγραµµα «Οικονοµικής Υιοθεσίας» του Ελληνικού Καραβανιού Αλληλεγγύης, υλοποι-
είται στον ∆ήµο Αχαρνών από τη ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών (∆ΗΦΑ), προσφέροντας τακ-
τική οικονοµική ενίσχυση  σε ορφανά παιδιά οικογενειών  που κατοικούν στον ∆ήµο Αχα-

ρνών και αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα.
Οι ωφελούµενοι του Προγράµµατος «Οικονοµικής Υιοθεσίας» και η Κοινωνική Λειτουργός της
∆ΗΦΑ και υπεύθυνη του προγράµµατος κα Ντίνα Καραδήµα,  παραβρέθηκαν στην Χριστουγεν-
νιάτικη Εκδήλωση, που διοργάνωσε το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης στα γραφεία της Εταιρ-
είας  Ελλήνων Λογοτεχνών.
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια, Κάλαντα και παρ-
αµύθια από τους µουσικού και καλλιτέχνες: Μάνια Παπαδηµητρίου, Φώτη Θωµαΐδη και Κατερίνα
Καραµπάτσα, ενώ ατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι κηδεµόνες των παιδιν έλαβαν την τακτική
οικονοµική ενίσχυση από το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης.

∆ιεπιστηµονικό Κέντρο ∆ιαλέξεων ∆ήµου Αχαρνών 
∆ιάλεξη µε θέµα: "Το φάσµα του Αυτισµού στα σχολεία". 

Στα πλαίσια των διαλέξεων του ∆ιεπιστηµονικού Κέντρου ∆ιαλέξεων του ∆ήµου Αχα-
ρνών  2017-2018 σας ενηµερώνουµε ότι, την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 και ώρα
17:00 - 19:00 στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αχαρνών  Β΄ όρο-
φος θα  διεξαχθεί η  διάλεξη µε θέµα: "Το φάσµα του Αυτισµού στα σχολεία. 
"Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις" µε Εισηγήτρια την κ. ∆ρ. Χαριτάκη Γαριφαλλιά, ∆ρ. Ειδι-
κής Αγωγής και Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τµήµατος του Καποδιστριακού Πανε-
πιστηµίου Αθηνών. Μαθηµατικός – Ερευνητής.   

««ΤΤΡΡΕΕΧΧΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΓΓΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟ»»
Κυριακή 14/1/2018: 1ος Βυζαντινός Αγώνας 50 χιλιοµέτρων στα Μέγαρα Κυριακή 14/1/2018: 1ος Βυζαντινός Αγώνας 50 χιλιοµέτρων στα Μέγαρα 
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Φωτογραφική Λέσχη ΕλευσίναςΦωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας

Σεµινάριο ∆ηµιουργικής
Φωτογραφίας 16 ωρών µε εισηγητή 

τον Βασίλη Γεροντάκο. 

ΗΦωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας διορ-
γανώνει ένα Σεµινάριο ∆ηµιουργικής Φωτο-
γραφίας 16 ωρών µε εισηγητή τον Βασίλη

Γεροντάκο. Η διάρκεια του σεµιναρίου είναι από τις
27/01/18 µέχρι τις 28/04/18. (∆είτε παρακάτω στις
πληροφορίες αναλυτικά τις ηµεροµηνίες).

Οι συµµετέχοντες στο σεµινάριο αυτό:
-   Θα διδαχθούν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις
που αφορούν την επεξεργασία φωτογραφιών µε
την εκµάθηση των προγραµµάτων Lightroom και
Photoshop.
-  Θα εξοικειωθούν µε την αισθητική σηµαντικών
φωτογράφων που επηρέασαν τη δυναµική εξέλιξη
της φωτογραφίας, εστιάζοντας στους κύριους
παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη µας και
τη διαµόρφωση αυτού που βλέπουµε.
-  Θα κάνουν λήψεις σε εξωτερικό και εσωτερικό
χώρο µε την καθοδήγηση του Β.Γεροντάκου.

Επιπλέον θα γίνει κριτική φωτογραφιών, σχολιά-
ζοντας και αναλύοντας θέµατα που κρίνονται απα-
ραίτητα για την καλύτερη κατανόηση, µε σκοπό την
καλλιέργεια του βλέµµατος και την δηµιουργία µιας
προσωπικής µατιάς. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Σάββατο 16.00 -
18.00
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στο Καπάκι (πλατεία Ηρώων, Ελευ-
σίνα)
ΕΝΑΡΞΗ: 27 Ιανουαρίου 2018

Μ
ε κάθε επισηµότητα πραγ-
µατοποιήθηκε ο Καθαγια-
σµός των Υδάτων στον

Ενοριακό Ι. Ναό Αναλήψεως Χρι-
στού Παραλίας Ασπροπύργου &
στην Σχολή Εµποροπλοιάρχων της
περιοχής Ιερουργούντος του Πανο-
σολογιοτάτου Αρχιµανδρίτου π.
Κυρρίλου... και παρουσία του
∆ηµάρχου Ασπροπύργου κ. Νικ.

Μελετίου, του Προέδρου ∆ηµ.
Συµβουλίου κ. Α. Καραµπούλα, των
Αντιδηµάρχων κ.κ. Ισ. Τσίγκου, Α.
Παπαδόπουλου & Α. Κωνσταντινίδη,
του Προέδρου Attica TV κ. Κ. Τσολε-
ρίδη, του Προέδρου Πνευµατικού
Κέντρου κ. Μ.Μπουραντά, του Εντε-
ταλµένου ∆ηµ. Συµβούλου- Αντιπρ-
οέδρου Κοινωφελούς Επιχείρησης &
Α/βάθµιας Εκπαίδευσης κ. Αντ.

Κοναξή, του Προέδρου Β/βάθµιας κ.
Γ. Φίλη, του Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος κ. ∆. Παπαδόπουλου
,του Αντιπροέδρου Οργανισµού
Άθλησης κ. Ι. Κατσαρου & των Εντε-
ταλµένων ∆ηµ. Συµβούλων Κοινω-
νικών ∆οµών κ. ∆. Καγιά & Πολεο-
δοµίας κ. Θ. Τσίγκου, Αξιωµατικών
της Σχολής, εκπροσώπων φορέων
και πλήθος κόσµου.

Όλοι µαζί ευχήθηκαν το Άγιο
Πνεύµα να είναι φωτεινός οδηγός
και συνοδοιπόρος όλων των
πολιτών στις δυσκολίες που έρχον-
ται τη νέα χρονιά

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Ε Σ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ:

1η. 27/01/18

2η. 10/02/18

3η. 24/02/18

4η. 03/03/18

5η. 17/03/18

6η. 31/03/18

7η. 14/04/18

8η. 28/04/18

∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 16 ώρες (8
συναντήσεις)

ΚΟΣΤΟΣ: 80 € (4
δόσεις)
Για την παρακολούθη-
ση του σεµιναρίου οι
συµµετέχοντες θα
πρέπει να κάνουν
εγγραφή στη Φωτογρ-
αφική Λέσχη Ελευ-
σίνας.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
Μέχρι 20/01
Στο email της Λέσχης
f.l.e.elefsina@gmail.c
om
Με µήνυµα στη σελίδα
στο facebook ( Φωτο-
γραφική Λέσχη Ελευ-
σίνας )
Τηλεφωνικά στο 6937
803 353

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Με κάθε επισηµότητα ο Αγιασµός των Υδάτων 

στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου
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Τα ξηµερώµατα της τελευταίας ηµέρας του 2017,
η περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου σείστηκε
από µια σεισµική δόνηση. Η οποία δεν ήταν

ιδιαίτερα ισχυρή αλλά αρκετά αισθητή. Ο σεισµός στον
Κορινθιακό ήταν µεγέθους 4,7 βαθµών της κλίµακας
Ρίχτερ. 

Οι σεισµολόγοι δηλώνουν ότι είναι πολύ νωρίς να
κρίνουν αν πρόκειται για τον κύριο ή για προσεισµό.
Ωστόσο, ο Κορινθιακός Κόλπος είναι η περιοχή µε την
υψηλότερη παραµόρφωση του φλοιού της Γης σε όλη
την Ελλάδα. Συνεπώς αξίζει να δούµε τις εκτιµήσεις των
ειδικών. Εκτιµήσεις που δηµοσιεύονται σε σχετικό άρθρο
του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής. 

Σεισµός στον Κορινθιακό – Παράγοντας παραµόρφω-
ση 

Όπως προαναφέρθηκε, η περιοχή του Κορινθιακού
Κόλπου είναι εκείνη µε τη µεγαλύτερη αλλοίωση του
φλοιού της Γης στην Ελλάδα. Αλλοίωση που όµως δεν
δικαιολογείται από τη σεισµική δραστηριότητα, σύµφωνα
µε την έρευνα του διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναµικού
Ινστιτούτου, Αθανάσιου Γκάνα. Κι αυτό γιατί η συγκεκρι-
µένη παραµόρφωση και σε τέτοια ταχύτητα προκαλείται
συνήθως µε σεισµούς άνω των 6,5 Ρίχτερ.

Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, η βόρεια και η νότια
ακτή του Κορινθιακού Κόλπου αποµακρύνονται µεταξύ

τους µε ετήσιο ρυθµό έως 15 χιλιοστών.
Η περιοχή του Ξυλοκάστρου µέχρι Αλεποχώρι

«ανοίγει» κατά ένα εκατοστό το χρόνο. Από την περ-
ιοχή του Αιγίου, ο Κόλπος καταγράφει παραµόρφω-
ση περίπου 1,5 εκατοστό το χρόνο! 

ΚοιτούνR στο παρελθόν 

Γι′ αυτό και είναι πολύ σηµαντικό να ερευνηθεί κατά
πόσο τα ευρήµατα της παραµόρφωσης υποδηλώνουν
επερχόµενους ισχυρούς σεισµούς. Ή αν απλώς
εξελίσσεται κάποιο τοπικό γεωλογικό φαινόµενο, όπως
σηµειώνει ο κ. Γκάνας. 

Από την πλευρά του, ο δρ. Γεράσιµος Παπαδόπουλος,
διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Αθη-
νών, σηµειώνει ότι στην επιστηµονική έρευνα διεθνώς
για τους προσεισµούς έχει παρατηρηθεί πως και οι µικρ-
ότερης έντασης σεισµοί έχουν προσεισµούς. Και όχι
µόνο οι µεγάλοι. 

«Αν και τα πρώτα 24ωρα εξελίσσονται οµαλά, ωστόσο
δεν µπορούµε να πούµε ότι ο σεισµός στον Κορινθιακό
των 4,7 Ρίχτερ ήταν ο κύριος. Η προσεισµική ακολουθία
ενός µεγάλου σεισµού µπορεί να προηγηθεί µερικές
µέρες µέχρι και µήνες. Πρέπει να δούµε πώς εξελίσσεται
για να καταλήξουµε», αναφέρει ο δρ. Παπαδόπουλος. Ο
οποίος συµπληρώνει ότι µέσα από την ενόργανη παρα-
τήρηση σχεδόν ενός αιώνα της σεισµικής δραστηριότ-
ητας στον Κορινθιακό έχει καταγραφεί ότι σε 17 µεγάλο-
υς σεισµούς άνω των 5,5 Ρίχτερ, οι 12 είχαν προσεισµι-
κή δραστηριότητα. 

«Αυτή η έξαρση µικρών σεισµών που καταγράφεται
στον Κορινθιακό από τις 25 ∆εκεµβρίου και κορυφώθηκε
στις 31 ∆εκεµβρίου µε το σεισµό των 4,7 Ρίχτερ είναι κάτι

που µας προβληµατίζει και είµαστε επιφυλακτικοί»,
σηµειώνει ο δρ. Παπαδόπουλος. Τονίζοντας παράλληλα
πως ο τελευταίος σεισµός έγινε στην παράκτια περιοχή
κοντά στην κωµόπολη της Θίσβης. Ανάµεσα δηλαδή από
τις δύο µεγάλες εστίες σεισµών: Αυτή του 1970 που
έδωσε 6,2 Ρίχτερ στην περιοχή Αντίκυρα κοντά στην Ιτέα
και του σεισµού των Αλκυονίδων το 1981 µε 6,7 Ρίχτερ. 

Α. Τσελέντης για φήµες περί επικείµενου
σεισµού:

Αν διαπιστώσω κάτι, θα ενηµερώσω τις Αρχές

Τη δική του απάντηση έδωσε ο διευθυντής του Γεωδ-
υναµικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντης σε όσους καλλιερ-
γούν φήµες περί επικείµενου σεισµού.

Συγκεκριµένα µε ανάρτηση στο λογαριασµό του στο
facebook ο κύριος Τσελέντης ενηµέρωσε ότι έχει δεχθεί
πολλά τηλεφωνήµατα για «επικείµενο σεισµό», ειδικά
µάλιστα για το ίδιο βράδυ, στην ευρύτερη περιοχή του
Κορινθιακού, όπου την περασµένη εβδοµάδα είχε σηµει-
ωθεί σεισµική δόνηση µεγέθους 4,6 βαθµών της κλίµα-
κας Ρίχτερ. 

Ο ίδιος όµως ξεκαθαρίζει πως το δίκτυο σεισµογράφ-
ων του γεωδυναµικού στην περιοχή εγκαταστάθηκε πρό-
σφατα και είναι πλήρως λειτουργικό και πως εφόσον ο
ίδιος διαπιστώσει «κάτι σοβαρό», τότε θα ενηµερώσει τις
αρµόδιες αρχές. Σε περίπτωση που διαπιστώσει από 'κει
και πέρα αδράνεια, τότε θα αναλάβει να ενηµερώσει
εκείνος τους πολίτες. 

Τονίζει µάλιστα «ποτέ δεν υπήρξα επαγγελµατίας εφη-
συχαστής».

ΚΚοορριιννθθιιαακκόόςς  ΚΚόόλλπποοςς::  ΟΟιι  σσεειισσµµοολλόόγγοοιι  ββρρίίσσκκοοννττααιι  
σσεε  εεππιιφφυυλλαακκήή  ππααρραακκοολλοουυθθώώννττααςς  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή
Η περιοχή εµφανίζει τη µεγαλύτερη αλλοίωση του φλοιού της γης στη
Χώρα, λένε ειδικοί, ενώ ο Άκης Τσελέντης για φήµες περί επικείµενου 

σεισµού  σηµειώνει : Αν διαπιστώσω κάτι,θα ενηµερώσω τις Αρχές

Η
Αν τιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής, δηµοσίευσε
απολογιστικό δελτίο των  ετών  2015-2017 για
τα θέµατα Ροµά στην  επίσηµη ιστοσελίδα

της Περιφέρειας Αττικής. Το Απολογιστικό ∆ελτίο
αποτελεί µια συστηµατική και ταξιν οµηµέν η παρου-
σίαση βασικών  εν εργειών  και δράσεων  της Αν τιπερ-
ιφέρειας ∆υτικής Αττικής για την  κοιν ων ική έν ταξη
των  Ροµά µέσα από τις εργασίες του Forum∆υτικής
Αττικής και των  δράσεων  που υλοποιήθηκαν . Το
2017 αποτέλεσε σταθµό για τα θέµατα Ροµά στην
∆υτική Αττική αφού λειτούργησε το Πιλοτικό Γραφείο
Στήριξης Ροµά και Ευάλωτων  Κοιν ω-
ν ικών  Οµάδων  (σε συν εργασία µε
το Τµήµα Κοιν ων ικής Εργασίας του
ΤΕΙ Αθήν ας) και η Νοµική Κλιν ική
για την  διευκόλυν ση στη δικαιοσύν η
(πρόγραµµα JustRomτου Συµβου-
λίου της Ευρώπης).

Στο εισαγωγικό σηµείωµα του
δελτίου, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης ∆υτι-
κής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, επι-
σηµαίν ει ότι είν αι πλέον  κοιν ή
αν τίληψη στους δηµότες και κατοίκο-
υς της ∆υτικής Αττικής ότι τα θέµατα
διαβίωσης και συµβίωσης των  κοιν ο-
τήτων  των  Ροµά στην  περιοχ ή µας
όχ ι µόν ο δεν  αν τιµετωπίστηκαν  ορθολογικά,
συστηµατικά και συν ολικά τα περασµέν α χ ρόν ια
αλλά τουν αν τίον  οξύν θηκαν  λόγω έλλειψης ή αν επα-
ρκούς εφαρµογής εθν ικού, περιφερειακού και τοπι-
κού σχ εδιασµού και υλοποίησης αν τίστοιχ ων
σχ εδίων  δράσης. Η Αν τιπεριφέρεια έχ ει κιν ητοποιή-
σει όσες δυν άµεις διαθέτει, υπηρεσιακές αλλά και εθε-

λον τικές της οργαν ωµέν ης κοιν ων ίας
των  πολιτών , προκειµέν ου ν α στηρίξει
την  κοιν ων ική έν ταξη των  Ροµά και
βρίσκεται σε συστηµατική συν εργασία
µε όλες τις εµπλεκόµεν ες αρχ ές.

Το 2017 αποτέλεσε το έτος επέκτα-
σης των  δράσεων  επισιτιστικής αρωγής, της λειτο-
υργίας του Πιλοτικού Γραφείου Στήριξης Ροµά & Ευά-
λωτων  Κοιν ων ικών  Οµάδων  και προώθησης εξαιρετι-
κά σηµαν τικών  ζητηµάτων  στους τοµείς της δεύτερης
ευκαιρίας µάθησης (Σχ ολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας) και
της ισότητας των  φύλων  (διαβούλευση και πρόταση
για Συµβουλευτικό Σταθµό Θριασίου). Επίσης, το

2016 ξεκίν ησε η συν εργασία µε το ΚΕΜΕΑ για τη
χ ωρική εξειδίκευση του πρωτοκόλλου συν εργασίας
Υπ. Εσωτερικών - Περιφέρειας Αττικής για την  κοιν ω-
ν ική ασφάλεια στην  περιοχ ή.

Χαρακτηριστικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης ∆υτικής
Αττικής, Γιάν ν ης Βασιλείου, αν αφέρει ότι:«Είµαστε
βαθιά πεπεισµέν οι ότι η πολιτική, κοιν ων ική και
χ ωροταξική απογκετοποίηση των  τσιγγάν ων  είν αι η
µον αδική βιώσιµη στρατηγική για την  αν αβάθµιση
τόσο των  συν θηκών  διαβίωσης των  ίδιων  των  τσιγ-
γάν ων  όσο και για την  εν ίσχ υση της κοιν ων ικής
συν οχ ής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων
των  κατοίκων  της ∆υτικής Αττικής. Συν εχ ίζουµε
σταθερά προσηλωµέν οι στο πεδίο της κοιν ων ικής
έν ταξης, µακριά από φτην ά στερεότυπα και ρατσι-
στικά καλέσµατα που έχ ουν  κάν ει πολύ µεγάλο κακό
στην  περιοχ ή µας».

Το απολογιστικό δελτίο είν αι διαθέσιµο στην  ιστο-
σελίδα:

http://www.patt.gov .gr/site/index.php?option=com
_content&v iew=article&id=21504&Itemid=852

ΗΗ  σσχχοολλιικκήή  έέννττααξξηη  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  ΡΡοοµµάά  κκααιι  οοιι  ίίσσεεςς  εευυκκααιιρρίίεεςς
ττοο  κκλλεειιδδίί  γγιιαα  ττηηνν  εεννσσωωµµάάττωωσσηη  σσττιιςς  ττοοππιικκέέςς  κκοοιιννωωννίίεεςς

ΠΕ ∆υτικής Αττικής: Απολογιστικό ∆ελτίο 2015-2017 για το Forum ∆υτικής Αττικής για θέµατα Ροµά

Το 2017 αποτέλεσε σταθµό για
τα θέµατα Ροµά στην ∆υτική
Αττική αφού λειτούργησε το
Πιλοτικό Γραφείο Στήριξης

Ροµά και Ευάλωτων
Κοινωνικών Οµάδων (σε
συνεργασία µε το Τµήµα

Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ
Αθήνας) και η Νοµική Κλινική

για την διευκόλυνση στη
δικαιοσύνη (πρόγραµµα

JustRomτου Συµβουλίου της
Ευρώπης)
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ΑΑΑΑΝΝΝΝΑΑΑΑΚΚΚΚΟΟΟΟΙΙΙΙΝΝΝΝΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    
∆∆∆∆ΗΗΗΗΜΜΜΜΟΟΟΟΥΥΥΥ    
ΦΦΦΦΥΥΥΥΛΛΛΛΗΗΗΗΣΣΣΣ    

Σήµερα η 
πληρώµη των 
προνοιακών 
επιδοµάτων 

Φέρουµε σε γνώση
των δικαιούχων ότι τα
προνοιακά επιδόµατα
θα κατατεθούν στους
λογαριασµούς τους την
Τρίτη, 9 Ιανουαρίου
2018.

Η Αναπλ. ∆ήµαρχος
Μπάρα Ευγενία

ΑΑΑΑΙΙΙΙΩΩΩΩΝΝΝΝΟΟΟΟΒΒΒΒΙΙΙΙΕΕΕΕΣΣΣΣ    ΕΕΕΕΛΛΛΛΙΙΙΙΕΕΕΕΣΣΣΣ    ΚΚΚΚΟΟΟΟΣΣΣΣΜΜΜΜΟΟΟΟΥΥΥΥΝΝΝΝ    ΤΤΤΤΟΟΟΟ    ΧΧΧΧΑΑΑΑΪΪΪΪ∆∆∆∆ΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙ !!!!

Από το 2016 υπεραιωνόβιες ελιές κοσµούν κεντρικά σηµεία της πόλης του Χαϊδαρίου µας και οι επισκέπτες µπορούν
να θαυµάσουν την απλότητα και την οµορφιά τους.  Οι 6 υπεραιωνόβιες ελιές φυτεύτηκαν στα µέσα Μαρτίου και
κοσµούν την πλατεία ∆ηµαρχείου, το Παλατάκι, το προαύλιο χώρο του Κτιρίου Γύζη και το Πάρκο Ιστορικής Μνήµης.

Επίσης, σύµφωνα µε ανακοίνωση του ∆ήµου, έχουν δοθεί από το «∆ιοµήδειο» Βοτανικό Κήπο πευκάκια και άλλα φυτά τα
οποία έχουν φυτευτεί και αυτά σε διάφορα σηµεία της πόλης µας.

Ιδιαίτερα, το φθινόπωρο του 2017 πραγµατοποιήθηκε µεγάλης έκταση δεντροφύτευση από την υπηρεσία πρασίνου του
∆ήµου µας σε ολόκληρο το Χαϊδάρι, σε σηµεία πρασίνου, παρτέρια πλατειών και αλλού, µε στόχο να ανανεωθεί και να επεκ-
ταθεί το πράσινο στην πόλη !

Ξεκινούν και πάλι οι διαδικασίες ηλεκτρονικά και στα Ειρηνοδικεία

ΑΑρρχχίίζζοουυνν  ααύύρριιοο  ΤΤεεττάάρρττηη  οοιι  ππλλεειισσττηηρριιαασσµµοοίί  

Αύριο Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου, µετά την λήξη της αναστολής των πλειστηριασµών
στην οποία είχε προβεί ο Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου
και ∆ωδεκανήσου, θα ξεκινήσουν και πάλι τόσο οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί όσο

και οι συµβατοί, οι οποίοι διεξάγονται στα Ειρηνοδικεία της χώρας.
Οι πλειστηριασµοί αυτοί θα διεξαχθούν πάση θυσία, καθώς η κυβέρνηση θέλει να δείξει το

καλό πρόσωπο της προς τους δανειστές µας. Οι πλειστηριασµοί άλλωστε είναι ένα από τα
βασικά προαπαιτούµενα για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης.

Υπενθυµίζεται ότι ο εν λόγω Σύλλογος είχε αναβάλλει τη διαδικασία των πλειστηριασµών
στα Ειρηνοδικεία της περιφέρειάς του µε επισπεύδοντες τις Τράπεζες, το Ελληνικό ∆ηµόσιο,
τους ∆ήµους και τα ασφαλιστικά ταµεία, οι οποίοι είχαν προγραµµατισθεί από 20 ∆εκεµβρίου
2017 έως 3 Ιανουαρίου 2018. Η αναβολή ελήφθη, σύµφωνα µε τον Σύλλογο, «προκειµένου
να υλοποιηθούν οι νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι σχετικές µε τη διαδικασία διενέργειας πλειστηρ-
ιασµών».

Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες είναι αρχικά προγραµµατισµένοι 240 πλειστηριασµοί
σε Ειρηνοδικεία και 26 µε την ηλεκτρονική διαδικασία των πλειστηριασµών, για ληξιπρόθε-
σµες οφειλές προς τις Τράπεζες αλλά και για οφειλές µεταξύ ιδιωτών.

Στην ηλεκτρονική ειδική πλατφόρµα του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς,
Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου (www.eauction.gr) έχουν ανέβει πλέον των 3.000 πλειστηριασµών
που αφορούν ακίνητα κάθε µορφής. Μεταξύ αυτών που θα βγουν στο σφυρί είναι το πλοίο
«Αίολος Κεντέρης Ι», όπως και µικρά διαµερίσµατα αλλά και κατοικίες (µεγάλες και µικρές) σε
κεντρικά σηµεία των Αθηνών όπως και σε άλλες περιοχές της Αττικής.

Πάντως, είναι αβέβαιο πόσα ακίνητα θα φτάσουν τελικά στο «ηλεκτρονικό σφυρί», καθώς
οι ιδιοκτήτες τους µπορούν να ρυθµίσουν τα κόκκινα δάνεια τους πριν φτάσει η ηµέρα του
πλειστηριασµού, ενώ άγνωστο είναι πόσοι πλειστηριασµοί θα ξεκινήσουν αλλά δεν θα ολοκ-
ληρωθεί η διαδικασία τους (δηλαδή κηρυχθούν άκαρποι οι πλειστηριασµοί).

Ο αριθµός των ακινήτων που θα βγαίνουν σε πλειστηριασµό θα πολλαπλασιαστεί µέσα στο
επόµενο διάστηµα, καθώς στο «χορό» των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών µπαίνει και η Ανε-
ξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) για ακίνητα που ήδη έχει κατασχέσει λόγω κόκκι-
νων οφειλών φόρων, φορολογικών προστίµων, κ.λπ. 

Ήδη η ΑΑ∆Ε έχει προγραµµατίσει να βγουν σε ηλεκτρονικό πλειστηριασµό ένα συγκρότ-
ηµα πολυτελών κατοικιών στην Τήνο, αγροτεµάχια, αποθήκες µέχρι και δικαίωµα για ανέγε-
ρση ορόφου επί ακινήτου.

Ποια ακίνητα βγαίνουν την ερχόµενη Τετάρτη «στο σφυρί»
Συγκεκριµένα είναι προγραµµατισµένα να βγουν σε ηλεκτρονικό πλειστηριασµό την ερχό-

µενη Τετάρτη στην Αθήνα τα εξής ακίνητα:
- Από την Τράπεζα Πειραιώς, το ακτοπλοϊκό πλοίο «Αίολος Κεντέρης Ι» έναντι του πόσου

των 6,5 εκατ. ευρώ,
- Από την Τράπεζα Eurobank, ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο, που βρίσκεται στη

∆ηµοτική Ενότητα Βούλας του ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης Ανατολικής Αττικής,
εντός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως και έκτασης 628 τ.µ., έναντι του πόσου των 423.000
ευρώ,

- Από την Τράπεζα Eurobank, ένα αγροτεµάχιο 5.156 τ.µ., εκτός σχεδίου µετά διώροφης
αυτοτελούς κατοικίας µε υπόγειο, σοφίτα και ένα εκκλησάκι περίπου 45 τ.µ., στην περιφέρεια
του ∆ήµου Μαρκόπουλου, έναντι του πόσου των 375.000 ευρώ,

-Από την Άλφα Τράπεζα, ένα οικόπεδο έκτασης 215,70 µ.τ., άρτιο και οικοδοµήσιµο στην
περιφέρεια του ∆ήµου Αθηνών στη θέση «Τουρκοβούνια», έναντι του ποσού των 144.415
ευρώ,

-Από την Αλφα Τράπεζα, ένα αγροτεµάχιο έκτασης 13.510,00 µ.τ. στην εκτός του εγκεκρι-
µένου ρυµοτοµικού σχεδίου της κτηµατικής περιφέρειας του ∆ήµου Ασπροπύργου ∆υτικής
Αττικής, έναντι του ποσού των 541.221 ευρώ,

-Από την Τράπεζα Eurobank, ένα αγροτεµάχιο, εκτός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού
σχεδίου, µετά της επ’ αυτού διωρόφου κατοικίας (ισόγειο 129,48 τ.µ., α΄ όροφος 65,08 τ.µ. και
υπόγειο 149,22 τ.µ.) στην κοινότητα Βαρναβ́α Αττικής, έναντι του ποσού των 397.650 ευρώ,

-Από την Αλφα Τράπεζα, ένα αγροτεµάχιο στο ∆ήµο Ωρωπού Αττικής, έκτασης 4.603,54
τ.µ., έναντι του ποσού των 110.000 ευρώ,

-Από την Τράπεζα Eurobank, µια πολυώροφη οικοδοµή, επί οικοπέδου 195,5 τ.µ., αποτε-
λούµενη, από υπόγειο, επιφανείας 115,8 τ.µ., ισόγειο επιφανείας 75,85 τ.µ. και κατοικία 40
τ.µ., α’ όροφο, επιφανείας 115,85 τ.µ., β' όροφο, επιφανείας 115,85 τ.µ. και σοφίτα, επιφανείας
35 τ.µ., έναντι του ποσού των 259.198 ευρώ,

-Από την Τράπεζα Eurobank, γραφεία του Μεγάρου Φέξη (Συγκρότηµα Πατησίων) του
∆ήµου Αθηναίων, επιφάνειας από 14 τ.µ. έως 59 τ.µ. έναντι του ποσού από 14.000 ευρώ έως
254.600 ευρώ,

-Από την Τράπεζα Eurobank, διαµέρισµα 6ου ορόφου πολυκατοικίας µετά δώµατος συνο-
λικής επιφάνειας 380 τ.µ. στην διασταύρωση των οδών Φιλελλήνων και Αµαλίας του ∆ήµου
Αθηναίων, έναντι του ποσού του 1.310.000 ευρώ,

-Από την Τράπεζα Eurobank, οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο (µε συντελεστή δόµησης
3,00/60% έως 70% ) στην εντός σχεδίου πόλης ∆ήµου Αθήνας στη θέση «Χαµοστέρνες» ή
«Κολωνός», παρά τον σιδηροδροµικό σταθµό Πελοποννήσου, έκτασης 118,50 τ.µ., έναντι
του ποσού των 85.320 ευρώ.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία) 

λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον 
του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  

((ΠΠΕΕΥΥΚΚΟΟ--ΕΕΛΛΙΙΑΑ))  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ
ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ

ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα
66998822115555668844

Την εξαγορά
προβληµατ ικών
επιχειρήσεων από
τους ίδιους τους
ε ρ γ α ζό µ ε ν ο υ ς ,
επεξεργάζεται το
υ π ο υ ρ γ ε ί ο
Εργασίας. 

Ακολουθώντας
τα χνάρια χωρών
όπως η Γαλλία και
η Ιταλία, που
έχουν εφαρµόσει
στο παρελθόν
ανάλογη διαδι-
κασία, µε περιορισµένη, είναι
αλήθεια, επιτυχία, επιδιώκεται
κάτι ανάλογο να καταστεί εφικτό
και στην Ελλάδα. 

Απαραίτητες ασφαλιστικές
δικλείδες θα είναι να µπορεί
από την εξαγορά να εξασφαλι-
στούν οι υπάρχουσες θέσεις
εργασίας σε µια επιχείρηση που
βρίσκεται «µια ανάσα» από το
λουκέτο. 

Επίσης, θα πρέπει η εξαγορά
να συνοδεύεται από προτάσεις
που θα µπορούν να οδηγήσουν
την επιχείρηση, αρχικά στην
εξυγίανση και στη συνέχεια

στην ανάπτυξη και την κερδοφ-
ορία.

Η σχετική πρωτοβουλία έχει
αναληφθεί από την αναπ-
ληρώτρια υπουργό Εργασίας,
Ράνια Αντωνοπούλου, σε µια
προσπάθεια να υπάρξει αξιο-
ποίηση και του θεσµικού
πλαισίου που τέθηκε πρόσφατα
εν ισχύ και αφορά την Κοινωνι-
κή και Αλληλέγγυα Οικονοµία
(ΚΑΛΟ). 

Οι αρχικές εισηγήσεις που
έχουν ήδη γίνει, είναι οι εργαζό-
µενοι να µπορούν να µπουν σε
µια διαδικασία εξαγοράς της

ε π ι χ ε ί ρ η σ ή ς
τους, αν έχουν οι
ίδιοι συστήσει
συνεταιρισµό. 

Χε ιροπιαστά
αποτελέσµατα
για την τελική
µορφή που θα
λάβει η συγκεκρ-
ιµένη προσπάθ-
εια, εκτιµάται ότι
θα προκύψουν
µετά το α’
τρίµηνο της επό-
µενης χρονιάς.

Ήδη για το θέµα αυτό έχουν
πραγµατοποιηθεί εργαστήρια
ενηµέρωσης στην Αθήνα από
τις αρχές ∆εκεµβρίου, µε τη
συµµετοχή ειδικών εµπειρογ-
νωµόνων από άλλες χώρες της
Ε.Ε. στις οποίες εφαρµόζονται
ανάλογες πρακτικές και ιδιαίτε-
ρα από την Γαλλία και από την
Ιταλία. 

Στις συναντήσεις αυτές
συµµετείχαν και εκπρόσωποι
από την Κοµισιόν, οι οποίοι
ανέδειξαν τις σχετικές παρεµβά-
σεις που έχουν γίνει στην ευρω-
παϊκή νοµοθεσία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εξαγορά προβληµατικών 
επιχειρήσεων από τους ίδιους τους εργαζόµενους

ΚΡΗΤΗ: Επιχειρηµατίας έκανε 
απόπειρα αυτοκτονίας µε χλωρίνη

Σε αδιέξοδο ήρθε έν ας 50χ ρον ος επιχ ειρηµατίας που
φέρεται ν α χ ρωστούσε στην  εφορία και προχ ώρησε σε
απόπειρα αυτοκτον ίας πίν ον τας χ λωρίν η.

Σύµφων α µε το cretaliv e.gr, o άν δρας µεταφέρθηκε
εσπευσµέν α, προχ θες το βράδυ, στο Παν επιστηµιακό
Νοσοκοµείο Ηρακλείου εν ώ οι πρώτες πληροφορίες
αν αφέρουν  πως έπεσε κι από ύψος.

Ο άν δρας ν οσηλεύεται στη ΜΕΘ µε τους γιατρούς ν α
κρίν ουν  την  κατάστασή του ιδιαίτερα κρίσιµη.

Συλλήψεις για κλοπές σε
νοσοκοµείο και Κ.Α.Π.Η.

∆ικογραφία σχηµατίσθηκε σε βάρος ενός άνδρα και µίας
γυναίκας, ηλικίας 34 και 21 χρονών, από αστυνοµικούς του
Τµήµατος Ασφαλείας Καλαµαριάς για κλοπή. 

Σύµφωνα µε τους αστυνοµικούς, κατά το χρον ικό διά-
στηµα από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο 2017 αφαίρεσαν
σε τέσσερις περιπτώσεις χρήµατα και προσωπικά αντικείµε-
να από θαλάµους και γραφεία νοσοκοµείου στην ανατολική
Θεσσαλονίκη.

Στο µεταξύ χθες το πρωί συνελήφθη ένας 25χρονος στην
κατοχή του οποίου βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία
είχε αφαιρέσει από σπίτι και µία τηλεόραση την οποία είχε
αφαιρέσει από ΚΑΠΗ στην περιοχή των Αµπελοκήπων.

Από την έρευνα προέκυψε ότι πρώτες πρωινές ώρες της
06-01-2018 ο δράστης έσπασε τζαµαρία καταστήµατος στην
περιοχή της Μενεµένης χωρίς όµως να µπει µέσα και να
αφαιρέσει κάτι.
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συνεχίζεται από τη σελ. 3

Πείτε µας µε δύο λόγια τι είναι το Κέντρο Αγάπης Ελευ-
σίνας.
Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας ιδρύθηκε το 1964 από τον καθη-
γητή π. Γεώργιο Πυρουνάκη και από τότε συνεχίζεται αδιάλειπτα
η λειτουργία του µέχρι σήµερα. Είναι ένα ανοιχτό ίδρυµα προ-
στασίας παιδιών το οποίο διοικείται από 7µελές συµβούλιο,
απασχολεί 6 άτοµα µε έµµισθη σχέση εργασίας και περίπου 70
εθελοντές. Σκοπός του Κέντρου Αγάπης είναι η ψυχοκοινωνική
στήριξη παιδιών και οικογενειών που στερούνται των αναγ-
καίων αγαθών καθώς και παιδιών µε προβλήµατα προ-
σαρµογής και ένταξης στο κοινωνικό περιβάλλον. Στατι-
στικά από την αρχή της λειτουργίας του έχει συµβάλλει
στην ελαχιστοποίηση της παιδικής παραβατικότητας
καθώς και στη µείωση του φαινοµένου της εγκατάλειψης
του σχολείου.

Πόσες οι οικογένειες που αυτή τη στιγµή υπο-
στηρίζονται από το κέντρο Αγάπης και ποια τα προ-
γράµµατα που έχουν περισσότερο ανάγκη;
Το πρόγραµµα «Συµπαράσταση στην οικογένεια» σκοπό
έχει τη στήριξη των οικογενειών ώστε να παραµένουν
συµπαγείς οι οικογενειακοί δεσµοί και σχέσεις. Υλοποι-
είται µε τη συµµετοχή της κοινωνικής λειτουργού του Κέν-
τρου Αγάπης κ περιλαµβάνει:
– Επισκέψεις σε οικογένειες και καταγραφή των αναγκών
τους σε τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης καθώς και τη
διανοµή αυτών.
– Υποστήριξη σε ζητήµατα πρόσβασης σε υπηρεσίες
περίθαλψης, υπηρεσίες πρόνοιας και λοιπές δηµόσιες
υπηρεσίες.
– Κάλυψη των υλικοτεχνικών αναγκών όπως γραφική
ύλη, φροντιστηριακή εκπαίδευση κ.α. ώστε τα παιδιά να
µην ωθούνται στην εγκατάλειψη του σχολείου σ’ οποια-
δήποτε βαθµίδα λόγω των οικονοµικών δυσχερειών.

Ποιες οι βασικές δράσεις και τα προγράµµατα που
υλοποιούνται αυτή τη στιγµή;
Το πρόγραµµα του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας ξεκινάει
µε το γεύµα αγάπης που προσφέρεται καθηµερινά στα
140 παιδιά µετά το πέρας του σχολείου. Ακολουθούν οι 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες: ενισχυτική διδασκαλία,
εκµάθηση υπολογιστών και ξένων γλωσσών, πρόσβαση
στη βιβλιοθήκη µε 20.000 βιβλία κ.α. Στη συνέχεια
αρχίζουν οι δηµιουργικές και καλλιτεχνικές δράσεις
εντάσσοντας τα παιδιά σε οµάδες ως βέλτιστη παιδαγω-
γική πρακτική: θέατρο, χορωδία, χειροτεχνίες, κεραµική,
βιωµατικά παιχνίδια, ζωγραφική κ.α. Μετά το απογευµα-
τινό τα παιδιά ασκούνται σε αθλητικές δραστηριότητες
όπως ποδόσφαιρο, µπάσκετ, βόλεϋ, πινγκ πονγκ και
παραδοσιακούς χορούς. Μία Κυριακή το µήνα τα παιδιά
επισκέπτονται µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θέατρα.
Λαµβάνετε επιχορήγηση από κάποιο φορέα και αν
όχι πως θα µπορούσε κάποιος µε ιδιωτική πρωτο-
βουλία να βοηθήσει;
Ο φορέας δεν λαµβάνει κρατική επιχορήγηση και

στηρίζεται οικονοµικά από δωρεές ιδιωτών και χορηγίες
εταιρειών και ιδρυµάτων.

Θυµάστε µερικές από τις στιγµές που πραγµατικά
σας συγκλόνισαν µέσα στο Κέντρο Αγάπης; 
Οι στιγµές που βιώνουµε καθηµερινά στο Κέντρο Αγάπ-
ης είναι ποικίλες συναισθηµάτων. Έχουµε συγκλονιστεί
και από χαρά και από λύπη. Χαρακτηριστικό παράδειγ-

µα. Πόσο µεγαλύτερη χαρά και υπερηφάνεια µπορεί να 
νιώσει ένας γονιός όταν ανακοινώνονται τ’αποτελέσµατα
των Πανελληνίων και βλέπει τ’όνοµα του παιδιού του.
Έτσι νιώθουµε κι εµείς όταν τα παιδιά µας έχουν τέτοιες
επιτυχίες. Όσο για τα δυσάρεστα συναισθήµατα τα κρα-
τάµε µέσα µας και προσπαθούµε ν’αποµακρύνουµε το
αίτιο.

Τι θα θέλατε να φέρει το αύριο στο Κέντρο Αγάπης;
Να συνεχίσει να είναι ένας χώρος ζεστός, γεµάτος αγάπη
όπου θα έρχονται παιδιά που θ’ αφήνουν πίσω τους τις
δυσκολίες και τις στερήσεις που έχουν βιώσει και που θα
τους δίνεται η δυνατότητα ν’ αποκτήσουν εφόδια, να µορ-
φωθούν ώστε σαν ενήλικες να ενταχθούν οµαλά στην
κοινωνία.

Πέπη Νικολοπούλου/elculture.gr

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ

ΟΟ    ΣΣύύλλλλοογγοοςς    ΑΑττόόµµωωνν  µµεε  ΑΑννααππηηρρίίαα  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  
κκααιι  οο  ΑΑθθλληηττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  ΤΤΡΡΙΙΠΠΤΤΟΟΛΛΕΕΜΜΟΟΣΣ  

σσααςς  ππρροοσσκκααλλοούύνν  νναα  ττιιµµήήσσεεττεε  µµεε  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  σσααςς  ττηηνν  κκοοππήή
ττηηςς    ππρρωωττοοχχρροοννιιάάττιικκηηςς  ππίίττααςς,,  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  1144  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001188

κκααιι  ώώρραα  1111::0000  ππ..µµ..  σσττοο    ∆∆ηηµµααρρχχεείίοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς..
ΣΣααςς  εευυχχόόµµαασσττεε  ααππόό  κκααρρδδιιάάςς  έένναα  δδηηµµιιοουυρργγιικκόό    

γγεεµµάάττοο  υυγγεείίαα  κκααιι  δδύύννααµµηη  ννέέοο  έέττοοςς..

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ    ∆∆..ΣΣ..
ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕ∆∆ΡΡΟΟΣΣ                                                                          ΗΗ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΑΑΣΣ                                                                                

ΚΚΑΑΚΚΟΟΣΣΑΑΙΙΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ ΜΜΑΑΝΝΙΙΑΑ  ΣΣΟΟΦΦΙΙΑΑ  
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ

ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ

ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆ΙΠΛΑ

ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
ΤΗΛ. 6972728300

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR    

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος  (160τµ)
το κέντρο του Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).

∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη θέρµανση, 
µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

Σε ακυρώσεις προγραµµατισµένων χηµει-
οθεραπειών σε εξωτερικούς ασθενείς
προχωρά το «Αττικό» Νοσοκοµείο το

τελευταίο διάστηµα, σύµφωνα µε καταγγελία της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων
∆ηµοσίων Νοσοκοµείων (ΠΟΕ∆ΗΝ). 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρει σε σχετικό δελτίο
Τύπου η ΠΟΕ∆ΗΝ, το τελευταίο 15ηµερο έχουν
ακυρωθεί αρκετές προγραµµατισµένες χηµειοθε-
ραπείες εξωτερικών ασθενών, λόγω έλλειψης
ειδικών χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων για
συγκεκριµένες κατηγορίες νεοπλασιών.

«Η ∆ιοίκηση του ΑΤΤΙΚΟΥ δικαιολογείται
προς τους καρκινοπαθείς που διαµαρτύρονται
ότι τελείωσε το έτος και υπήρξε πρόβληµα
διαχείρισης των αποθεµάτων και δυσκολία έκτακ-
της οικονοµικής ενίσχυσης από τον Πολάκη»,
υποστηρίζει η ΠΟΕ∆ΗΝ.

Η παράταξη «ΓΑΛΕΡΑ» που απαρτίζεται από
εργαζόµενους στο «Αττικό» Νοσοκοµείο, µε επι-
κεφαλής τον Μιχάλη Ρίζο, έχει κοινοποιήσει στην
ΠΟΕ∆ΗΝ στο οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι
η διοίκηση του νοσοκοµείου δίνει ως επίσηµη
εξήγηση ότι «στο τέλος του έτους υπήρξε πρόβ-
ληµα διαχείρισης των αποθεµάτων και δυσκολία
έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης. Και ότι το θέµα
αρχίζει και λύνεται µε την αρχή του καινούριου
έτους».

Η «ΓΑΛΕΡΑ» σχολιάζει ότι «οι ασφυκτικοί
"κλειστοί" προϋπολογισµοί της δηµοσιονοµικής
επιτήρησης και των "µατωµένων" πλεονασµάτων
οδηγούν σε µεγάλη και συνεχή µείωση των κοι

νωνικών δαπανών και ορίζουν "παραγγελίες
µε το σταγονόµετρο" µε τις οποίες δεν βγαίνει η
χρονιά (σε διάφορους τοµείς)». 

Η ΠΟΕ∆ΗΝ κάνει λόγο για «οδύσσεια»των
ασθενων µε καρκίνο στα δηµόσια νοσοκοµεία,
καθώς δεν είναι πρώτη φορά που ογκολογικοί
ασθενείς ταλαιπωρούνται από έλλειψη φαρµά-
κων. Υπενθυµίζεται ότι, τον Νοέµβριο του 2017
το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού
είχε καταγγείλει ότι στα νοσοκοµεία «Αττικό» και
«Λαϊκό» δεν υπήρχε κανένα χηµειοθεραπευτικό
φάρµακο για τις προγραµµατισµένες θεραπείες
των καρκινοπαθών µε αποτέλεσµα το ΜΚΙΕ µαζί
µε τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών
Φίλων Ιατρών Αθήνας (ΚΕΦΙ) να παραδώσει
µεγάλης αξίας χηµειοθεραπευτικά φάρµακα, στα
συγκεκριµένα νοσοκοµεία, ώστε να καλυφθούν
οι ανάγκες.

Σύµφωνα µε στοιχεία που επικαλούνται οι
εργαζόµενοι στα δηµόσια νοσοκοµεία, 13.000
ασθενείς κατ’ έτος αποκλείονται από ακτινοθερα-
πείες λόγω έλλειψης ακτινοθεραπευτικών µηχαν-
ηµάτων, ενώ οι καρκινοπαθείς ψάχνουν από
νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο τα χηµειοθεραπευτι-
κά φάρµακα αλλά και γιατρό-ογκολόγο.

«Η πρωθυπουργός της Βρετανίας επισκεπτό-
µενη νοσοκοµείο της Μ. Βρετανίας ζήτησε
συγγνώµη από το λαό της για τη κατάσταση των
δηµόσιων νοσοκοµείων. Οι ∆ηµόσιες ∆απάνες
Υγείας στη Μ. Βρετανία είναι 8,5% του ΑΕΠ της.
Οι δικές µας µόνο 5%. Και όµως ο κος Τσίπρας
και ο κος Πολάκης ωραιοποιούν την κατάσταση»,
υπογραµµίζει η ΠΟΕ∆ΗΝ και καταλήγει λέγοντας
«Μην περιµένετε όµως συγνώµη από τον
Πολάκη ή τον Τσίπρα! Αυτά µόνο στη Μ. Βρε-
τανία».

Σε ακυρώσεις προγραµµατισµένων χηµειοθεραπειών σε εξωτερικούς ασθενείς
προχωρά το «Αττικό» Νοσοκοµείο, σύµφωνα µε καταγγελία της Πανελλήνιας

Οµοσπονδίας Εργαζοµένων ∆ηµοσίων Νοσοκοµείων (ΠΟΕ∆ΗΝ). 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ,
ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.
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Ε
ξελίξεις σηµειών ον ται τις τελευταίες ηµέρες σε
σχέση µε την  αγορά από την  Περιφέρεια Αττι-
κής, κτηρίου στο Περιστέρι , προκειµέν ου ν α

στεγάσει τις κεν τρικές της υπηρεσίες.
Η αγορά είχε καταγγελθεί ως σκάν δαλο, καθώς το

τίµηµα (περί τα 20 εκατοµµύρια) ξεπερν ά την  αν τικειµε-
ν ική αξία του κτηρίου, το οποίο αν ήκει σε γν ωστό
επιχειρηµατία.

Μετά την  προσφυγή των  εργαζοµέν ων  στο Ελεγκτικό
Συν έδριο και την  παραποµπή του θέµατος στο 6ο
τµήµα, , έχει εκδοθεί σύµφων α µε πληροφορίες του
ΑΙΡΕΤΟΥ η τελική απόφαση , η οποία βρίσκεται στα
χέρια του αν τιπεριφερειάρχη Οικον οµικών , Χρήστου
Καραµάν ου.

Παρά το γεγον ός ότι η απόφαση δεν  έχει δοθεί στη
δηµοσιότητα, οργιάζουν  οι φήµες ότι αυτή είν αι αρν ητική
ως προς την  αγορά του ακιν ήτου.

Σε µια τέτοια περίπτωση δηµιουργείτε µέγα ηθικό και
πολιτικό ζήτηµα για τη διοίκηση ∆ούρου καθώς παρά τις
έως τώρα εν στάσεις της αν τιπολίτευσης και των  εργαζο-
µέν ων  στην  Περιφέρεια, επιµέν ει στην  αγορά του
κτηρίου.

Χαρακτηριστική ήταν  δε η αν τίδραση του κ. Καραµά-
ν ου τον  Ιούν ιο του του 2017.

«Σχετικά µε την  αγορά ν έου κτιρίου για την  Περιφέρ-
εια Αττικής, τηρούµε µέχρι κεραίας ό,τι προβλέπει ο
ν όµος. Ο στόχος είν αι ν α γλυτώσουν  οι πολίτες από
περιττά έξοδα εν οικίων  και παράλληλα ν α αν αβαθµι-
στούν  οι συν θήκες εργασίας των  εργαζοµέν ων . Με τον
ίδιο τρόπο θα κιν ηθούµε εν όψει των  επόµεν ων  σταδίων
της διαδικασίας. Μάλιστα, µε δική µας πρωτοβουλία,
χωρίς αυτό ν α επιβάλλεται από το ν όµο, προβλέφθηκε
έλεγχος του τιµήµατος από πιστοποιηµέν ο (ορκωτό)

εκτιµητή. Γίν εται έτσι φαν ερό το πως εν ν οεί και το πως
προστατεύει η Περιφερειακή Αρχή το ∆ηµόσιο συµφέρ-
ον .

Ο διαγων ισµός δεν  µπορεί ν α ακυρωθεί γιατί διεξήχθη
µε καθόλα ν όµιµο τρόπο.

Το δε κόστος της αγοράς είν αι κάτω από 19 εκατοµ-
µύρια, καθώς από αυτά πρέπει ν α αφαιρεθούν  2.5 µε 3
εκατοµµύρια, που ο ιδιοκτήτης έχει δεσµευθεί ότι θα
καταβάλλει για αν ακαίν ιση του κτιρίου. Η τιµή εκτιµήθη-
κε από έγκριτο πρώην  ορκωτό εκτιµητή και τεκµηριώθη-
κε µε τον  πλέον  επιστηµον ικό τρόπο. Το 2007 είχε
εκτιµηθεί 48 εκ. ευρώ, το 2013 (χρόν ια κρίσης) είχε
εκτιµηθεί από την  εθν ική τράπεζα 25 εκ. ευρώ.

Όποιος κάν ει µια στοιχειώδη έρευν α αγοράς, θα δια-
πιστώσει ότι στις δυτικές περιοχές της Αθήν ας η αν τι-
κειµεν ική τιµή είν αι πολύ χαµηλότερα της εµπορικής.
Μπορεί σε άλλες περιοχές της Αθήν ας ν α ισχύει το
αν τίθετο. Για παράδειγµα οροφοδιαµέρισµα ν εόδµητο
4ου ορόφου στην  περιοχή έχει αν τικειµεν ική 950 ευρώ
το τετραγων ικό όταν  η εµπορική του τιµή πλησιάζει τα
1700 ευρώ (από έρευν α αγοράς στη διάθεση του καθ-
εν ός).

Το κτίριο διαθέτει µηχαν ολογικό εξοπλισµό υψηλοτά-
του επιπέδου, όπως αν αγν ωρίζουν  οι πάν τες εν ώ
βρίσκεται σε µια από τις πιο πυκν οκατοικηµέν ες περ-
ιοχές της Αθήν ας.

Πριν  διοργαν ώσουµε τον  µε απόλυτη διαφάν εια και
δηµόσιο έλεγχο, αν οικτό διαγων ισµό για την  αγορά
κατάλληλου κτιρίου, είχε προηγηθεί εν δελεχής έρευν α
(µε σχετική αλληλογραφία µε τους αρµόδιους δηµόσιους
φορείς) για αγορά δηµοσίου κτιρίου, η οποία κατέληξε στη
διαπίστωση ότι το ευρύτερο δηµόσιο δεν  διαθέτει κτίριο
για τη στέγαση των  κεν τρικών  υπηρεσιών  της Περιφέρ-
ειας Αττικής». 

ΣΣττοονν  ......ααέέρραα  ηη  ααγγοορράά  κκττηηρρίίοουυ  ααππόό  ττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς;;  ΑΑππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΕΕλλεεγγκκττιικκοούύ  ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ
Εξελίξεις σηµειώνονται τις τελευταίες ηµέρες σε σχέση µε την αγορά από την Περιφέρεια, κτηρίου 

στο Περιστέρι, προκειµένου να στεγάσει τις κεντρικές της υπηρεσίες.

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 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
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

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

ΚΥΡΙΑ 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

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ



16-θριάσιο Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018 

44//22  ΑΑΡΡΑΑΧΧΩΩΒΒΑΑ
Μονοήµερη, ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

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
ΦΩΛΙΑ στο Καρπενήσι ( συµπεριλαµβανεται )
επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγιας Πρου-
σιώτισσας
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€


