
Την απορρύπανση του παράλιου µετώπου από
Λουτρόπυργο µέχρι το Πέραµα ζητά ο δήµος Μεγαρέων .
ΈΈχχεειι  ήήδδηη  ππεερράάσσεειι  ττοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηηµµαα  
ττωωνν  22  µµηηννώώνν  κκααιι  ηη  ρρύύππααννσσηη  ππααρρααµµέέννεειι

Σχεδόν 1,3 εκατ. 
εργαζόµενοι στην Ελλάδα
µε µισθό µέχρι 400 ευρώ 
Την απόλυτη κυριαρχία των ευέλικτων Την απόλυτη κυριαρχία των ευέλικτων 

µορφών απασχόλησης, δείχνουν µορφών απασχόλησης, δείχνουν 
τα στοιχεία του πληροφοριακούτα στοιχεία του πληροφοριακού

συστήµατος «Εργάνη».συστήµατος «Εργάνη».

ΡΡΙΙΖΖΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΚΚΑΑΙΙΝΝΙΙΣΣΗΗ
ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
Εγκατάσταση σύγχρονου 

συστήµατος ψύξης, θέρµανσης
 και εξαερισµού, υψηλών 

προδιαγραφών σε όλο το κτίριο. 
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ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΣΣΓΓΟΟΥΥΡΡΟΟΣΣ::  
««ΞΞεεκκιιννάάµµεε!!»»

ΑΑνναακκοοίίννωωσσεε  ττηηνν  
υυπποοψψηηφφιιόόττηηττάά  ττοουυ  σσττιιςς

ααυυττοοδδιιοοιικκηηττιικκέέςς  εεκκλλοογγέέςς  
««««ΑΑΑΑννννεεεεξξξξάάάάρρρρττττηηηηττττηηηη    ΑΑΑΑυυυυττττοοοοδδδδιιιιοοοοίίίίκκκκηηηησσσσηηηη    

ΑΑΑΑττττττττιιιικκκκήήήή»»»»    ττττοοοο    ννννέέέέοοοο    όόόόννννοοοοµµµµαααα    
ττττοοοουυυυ    σσσσυυυυννννδδδδυυυυαααασσσσµµµµοοοούύύύ    

Ο ∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας δεν διανέµει 
ηλεκτρικές οικο-συσκευές. 

‘’Είναι τουλάχιστον ανήθικο να συντηρούνται φήµες και να διαδίδονται ψευδείς πληροφορίες 
που εκµεταλλεύονται την ανάγκη και την αγωνία των πολιτών για λόγους προσωπικών 

συµφερόντων και πολιτικών σκοπιµοτήτων’’ αναφέρει ανακοίνωση του ∆ήµου 

σσεελλ..    33--44

ΣΤΑ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤΗ ΡΟ∆Ο 

ΞΞάάφφρριισσαανν  χχρρήήµµαατταα,,
ττααυυττόόττηηττεεςς  κκααιι
ττηηλλέέφφωωνναα  ττωωνν
ππααιικκττώώνν  ττοουυ

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοουυ

ΕΕξξααρρθθρρώώθθηηκκεε
σσππεείίρραα  πποουυ

""χχττυυπποούύσσεε""  οοιικκίίεεςς
ηηλλιικκιιωωµµέέννωωνν  

σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα

σσεελλ..    33

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΦΦυυλλήήςς  σσεε  
ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  

ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκόό  
ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  µµααζζίί  µµεε

ττοο  ΕΕθθννιικκόό  
ΑΑσσττεερροοσσκκοοππεείίοο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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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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2-θριάσιο Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 

Ασπρόπυργος

ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΟΕ Αχαρνών 7, 2105576029

Ελευσίνα
Στυλιαρά Ελένη Κ. 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

Μάνδρα
Κληρονόµοι Βασιλείου Ισιδώρα Π. 
Στρατηγού Ρόκκα  67, 2105555236

Άνω Λιόσια

ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ,

2102484070

Αχαρνές
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗ

ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΟΕ, Πάρνηθος 102, 2102476440

Χαϊδάρι

Μαγδαληνός Ηλίας Α., Αγωνιστών Στρατοπέδου 
Χαϊδαρίου 17, 2130348090

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις 

Η θερµοκρασία από 8 έως 15
βαθµούς Κελσίου 

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

   ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
∆αναός, ∆ανάη,

Αγίου ∆άνακτος του Αναγνώστου

ΕΕξξααρρθθρρώώθθηηκκεε  σσππεείίρραα  πποουυ
""χχττυυπποούύσσεε""  οοιικκίίεεςς  ηηλλιικκιιωωµµέέννωωνν

σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα

Εξαρθρώθηκε, από το Τµήµα Ασφαλείας
Φυλής, εγκληµατική οµάδα τα µέλη της
οποίας διέπρατταν ληστείες σε οικίες, στις

οποίες διέµεναν κυρίως ηλικιωµένοι, στα Άνω Λιό-
σια.

Συγκεκριµένα, συνελήφθησαν έπειτα από
καταδίωξη, πρωινές ώρες της 13-1-2018 στα Άνω
Λιόσια, από αστυνοµικούς της Ο.Π.Κ.Ε, τέσσερις
Έλληνες, ηλικίας  18, 20, 20 και 22 ετών, µέλη της
σπείρας.

Σε βάρος τους σχηµατίσθηκε ποινική δικογραφία
για τα αδικήµατα της σύστασης συµµορίας και της
ληστείας καθώς και για παράβαση του Νόµου περί
όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες από
τριµήνου και πλέον, εντόπιζαν οικίες στις οποίες 

διέµεναν κυρίως ηλικιωµένοι και στη συνέχεια,
πρώτες πρωινές ώρες, παραβίαζαν τις εισόδους
και µε χρήση σωµατικής βίας, αφαιρούσαν χρηµα-
τικά ποσά, τιµαλφή και κοσµήµατα.

Στην οικία του 18χρονου βρέθηκε και κατασχέθη-
κε ένας φορητός ασύρµατος ενδοεπικοινωνίας.

Μέχρι στιγµής, έχουν εξιχνιασθεί οκτώ περι-
πτώσεις ληστειών σε οικίες στα Άνω Λιόσια, ενώ η
έρευνα για ταυτοποίηση και άλλων περιπτώσεων
συνεχίζεται.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών ο οποίος τους παρέπεµ-
ψε σε Τακτικό Ανακριτή.

Ο∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος
συνοδευόµενος από τους Αντιδ-
ηµάρχους Κώστα Σταθά και Νίκο Καρ-

αγιάννη συναντήθηκε, την Τρίτη 9 Γενάρη, µε τη
Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα ∆ούρου.

Η συνάντηση έγινε έπειτα από αίτηµα του
∆ηµάρχου και το θέµα της ήταν η ένταξη περισ-
σότερων έργων στο τεχνικό πρόγραµµα της περ-
ιφέρειας. Ο ∆ήµαρχος εξέφρασε την ανάγκη τα
προτεινόµενα έργα να ενταχτούν το συντοµότερο
δυνατόν στον προγραµµατισµό της Περιφέρειας
εφόσον, από τη µία είναι ζωτικής σηµασίας για
την αναβάθµιση της ζωής της πόλης, από την
άλλη το κόστος τους είναι τέτοιο που ο προϋπο-
λογισµός ενός ∆ήµου δεν µπορεί να τα σηκώσει
για να πραγµατοποιηθούν.

Σαν ∆ηµοτική Αρχή θα συνεχίσουµε σταθερά
να διεκδικούµε έργα για τη βελτίωση των υπο-
δοµών και τη διαµόρφωση νέων, ώστε οι κάτοι-
κοι να βελτιώνουν την καθηµερινότητά τους,
παρά τις µειώσεις και την ασφυκτική λειτουργία
των οικονοµικών των ∆ήµων.

Συνάντηση Μ. Σελέκου µε την  Ρ. ∆ούρου
Η συνάντηση έγινε έπειτα από αίτηµα του ∆ηµάρχου 

Χαϊδαρίου και το θέµα της ήταν η ένταξη περισσότερων
έργων στο τεχνικό πρόγραµµα της περιφέρειας. 



Αναγνωρίζεται η προσπάθεια που καταβάλει ο ∆ήµος για τη
βελτίωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού του αποτυπώµατος. 

Ηδυναµική που έχει αναπτύξει µε πρωτοβουλίες που αφορούν στην εξοικονόµηση
ενέργειας και στη βιώσιµη ανάπτυξη, όπως η ενεργειακή αναβάθµιση του κολ-
υµβητηρίου και των δηµοτικών κτιρίων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σχο-

λεία, η ανάπλαση γειτονιών και η ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου, είχαν ως αποτέλεσµα
να επιλεγεί ο ∆ήµος Φυλής, µεταξύ των ∆ήµων της Ελλάδος, να συµµετάσχει στο Ευρω-
παϊκό πρόγραµµα CESBA MED.

Στόχος του προγράµµατος είναι η µεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από όλη
την Ευρώπη καθώς και η ανάπτυξη µηχανισµών αξιολόγησης και ιεράρχησης των επόµε-
νων ενεργειών. Η καινοτοµία του προγράµµατος έγκειται στο ότι δεν περιορίζεται σε µεµο-
νωµένα δηµόσια κτήρια, αλλά επεκτείνεται σε µέτρα ενεργειακής απόδοσης και εφαρµογή
τους σε επίπεδο γειτονιάς (π.χ. τηλεθέρµανση, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κ.λπ.). 

Στο CESBA MED συµµετέχουν ακαδηµαϊκοί και ερευνητικοί φορείς καθώς και οργανισµοί
τοπικής αυτοδιοίκησης (όπως το Τορίνο και η Βαρκελώνη) από την Ιταλία, τη Γαλλία, την
Ισπανία, τη Μάλτα, τη Κροατία. 

Από την Ελλάδα συµµετέχουν το Εθνικό Αστεροσκοπείο και ο ∆ήµος Φυλής.
Στο πλαίσιο της συµµετοχής των δύο Φορέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, ο ∆ήµαρχος

Φυλής Χρήστος Παππούς  συναντήθηκε µε τον ∆ιευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευ-
νών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Κωνσταντίνο
Μπαλαρά. 

Οι δύο άντρες συζήτησαν τις οργανωτικές λεπτοµέρειες της συµµετοχής στο Πρόγραµµα
και παράλληλα συµφώνησαν στη θεµελίωση µόνιµης συνεργασίας, ανάµεσα στους δύο
φορείς, σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης,.

«Η συνεργασία του ∆ήµου  µε έναν από τους πιο σηµαντικούς επιστηµονικούς φορείς της
Χώρας, όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο, προσδίδει κύρος στις πρωτοβουλίες του για την
εξοικονόµηση ενέργειας αλλά και για τις άλλες «πράσινες» δράσεις που προγραµµατίζει.
Παράλληλα θα µας βοηθήσει να αξιοποιήσουµε τη συµµετοχή µας στο Ευρωπαϊκό Πρόγρ-
αµµα  CESBA MED, από το οποίο ευελπιστούµε ότι θα αποκοµίσουµε τεχνογνωσία και
καλές πρακτικές που εφαρµόζονται στην Ευρώπη» τόνισε αναφερόµενος στη συνεργασία ο
∆ήµαρχος Φυλής.

ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΣΣΓΓΟΟΥΥΡΡΟΟΣΣ::  ««ΞΞεεκκιιννάάµµεε!!»»
ΑΑνναακκοοίίννωωσσεε  ττηηνν  υυπποοψψηηφφιιόόττηηττάά  ττοουυ

σσττιιςς  ααυυττοοδδιιοοιικκηηττιικκέέςς  εεκκλλοογγέέςς  

Την υποψηφιότητά του στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές στην
Αττική, όποτε κι αν γίνουν, ανακοίνωσε ο Γιάννης Σγουρός, κατά τη
διάρκεια της κοπής της πίτας της παράταξής του, αποκαλύπτοντας

παράλληλα το όνοµα και το λογότυπο του συνδυασµού του που θα είναι «Ανε-
ξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττική».

Με το σύνθηµα «Ξεκινάµε!», ο Γιάννης Σγουρός απηύθυνε ανοικτό κάλεσµα
συµµετοχής σε όλες τις δηµοκρατικές δυνάµεις, χωρίς κοµµατικές ταµπέλες,
διακρίσεις και διαχωρισµούς, αφού όπως είπε η αυτοδιοικήση και η Αττική
ενώνουν.  

«Εµείς δεν είµαστε fake»

Στη σύντοµη οµιλία του σηµείωσε ότι σε µια εποχή που κατακλύζεται από το
fake, εκείνος και η παράταξή του παραµένουν σταθερά προσηλωµένοι στην
αυτοδιοίκηση και στον καθαρό πολιτικό λόγο που εκφέρεται µε µέτρο και σύνε-
ση, χωρίς εύηχες υποσχέσεις, ανέφικτες εξαγγελίες και άνευ ορίων λαϊκισµό,
πράγµα που σήµερα πληρώνει πολύ σκληρά η Αττική.

«Αυτό που έχουµε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι fake. ∆εν προσποιηθ-
ήκαµε ότι είµαστε κάτι που δεν είµαστε. ∆εν επιχειρήσαµε να κοροϊδέψουµε
κανέναν. ∆εν κάναµε εµπόριο ελπίδας και µετά γυρίσαµε την πλάτη στους
πολίτες. ∆εν χτίσαµε πελατειακές σχέσεις µε το δηµόσιο χρήµα. ∆εν υποκύψα-
µε στις σειρήνες του λαϊκισµού.  ∆εν χρησιµοποιήσαµε την αυτοδιοίκηση για
να αναρριχηθούµε στην κοµµατική ιεραρχία, ούτε αλληθωρίσαµε προς την
κεντρική διοίκηση. ∆ιαχειριστήκαµε τη διοίκηση σε νοµαρχία και περιφέρεια µε
µεγαλύτερο σεβασµό από ό,τι θα διαχειριζόµασταν τα του οίκου µας» τόνισε.

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  σσττηη  σσεελλ..  44
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ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΦΦυυλλήήςς  σσεε  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  
ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκόό  ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα
µµααζζίί  µµεε  ττοο  ΕΕθθννιικκόό  ΑΑσσττεερροοσσκκοοππεείίοο

ΣΤΑ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΡΟ∆Ο 
ΞΞάάφφρριισσαανν  χχρρήήµµαατταα,,  ττααυυττόόττηηττεεςς  κκααιι  ττηηλλέέφφωωνναα  
ττωωνν  ππααιικκττώώνν  ττοουυ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοουυ

Μ
ια δυσάρεστη «έκπληξη» επιφύλασσε το τέλος του αγώνα της Γ’
Εθνικής κατηγορίας  Ρόδος – Ασπρόπυργος, καθώς όταν οι
παίκτες της φιλοξενούµενης οµάδας έφθασαν στ αποδυτήρια

διαπίστωσαν ότι τα πράγµατά τους είχαν κάνει «φτερά»!
Άγνωστος ή άγνωστοι δράστες «τρύπωσαν»µέσα στα αποδυτήρια των

παικτών του ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και άρπαξαν ότι βρήκαν µπροστά τους.
Από τα πρώτα στοιχεία, προκύπτει ότι έκαναν «φτερά»  χρήµατα (συνο-

λικό ποσό 670 ευρώ) 4 κινητά τηλέφωνα, προσωπικά είδη καθώς επίσης
και ταυτότητες των παικτών της οµάδας. Για το περιστατικό ενηµερώθηκε
άµεσα η ασφάλεια Ρόδου και δόθηκαν ειδικά δελτία ταυτότητας στους
παίκτες για να µπορέσουν να ταξιδέψουν.
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Hµερίδα µε θέµα:  
«Κυκλοφοριακή Αγωγή
και Οδική Ασφάλεια 
στα ∆ηµοτικά σχολεία 
της Χώρας»

Το Υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών σας προσκαλεί
στην ηµερίδα µε θέµα:  «Εισα-
γωγή της Θεµατικής Ενότητας:
Κυκλοφοριακή Αγωγή και
Οδική Ασφάλεια στα ∆ηµοτικά
σχολεία της Χώρας» και στην
παρουσίαση της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας «E drive
Academy» - e-drive.yme gov.gr

Η ηµερίδα θα πραγµατοποι-
ηθεί στο αµφιθέατρο του Υπο-
υργείου Υποδοµών και Μεταφ-
ορών, (Αναστάσεως 2 και Τσι-
γάντε, Παπάγου), την Τρίτη 16
Ιανουαρίου, 2018, και ώρα
10:00 -13:00.

Την ηµερίδα θα χαιρετήσει ο
Υπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την
Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Και σε άλλο σηµείο πρόσθεσε «Κατεβήκαµε στις προη-
γούµενες εκλογές όχι ως µετεωρίτες αλλά έχοντας υλο-
ποιήσει σπουδαίο από κάθε άποψη έργο που δεν αµφι-
σβητείται και έχοντας δεσµευτεί για συγκεκριµένο πρό-
γραµµα. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες µας στήριξαν
κόντρα στο ρεύµα της εποχής. Τους ευχαριστούµε από
καρδιάς. Ανταποδίδουµε κάθε µέρα την εµπιστοσύνη
τους µε την παρουσία µας και τον καθηµερινό έλεγχο
στην εξουσία για να µην υπάρχει ασυδοσία. Αποδεικ-
νύουµε κάθε µέρα στα εύκολα και τα δύσκολα ότι η αυτο-
διοίκηση για µας είναι έργο, δεν είναι πάρεργο».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που παρουσίασαν από
κοινού οι διακεκριµένοι δηµοσιογράφοι (αναφέρονται
κατά σειρά εµφάνισης) Ιορδάνης Χασαπόπουλος και
Χρήστος Σωτηρακόπουλος έγιναν βραβεύσεις σε πρό-
σωπα για την προσφορά τους στην κοινωνία.

Ειδικότερα βραβεύτηκαν (µε σειρά βραβεύσεως) :

• Ο πρώτος αιρετός Νοµάρχης Αθηνών και επί
µακρά σειρά ετών δήµαρχος Αργυρούπολης ∆ηµήτριος
Ευσταθιάδης για την προσφορά του στην αυτοδιοίκηση
και στην κοινωνία.

• Ο καθηγητής ακτινολογίας της Ιατρικής  Σχολής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών ∆ηµήτριος Κελέκης για την
προσφορά του στην κοινωνία, στην υγεία και για το επι-

στηµονικό του έργο.

• Ο διακεκριµένος γιατρός και παλαίµαχος αθλ-
ητής του µπάσκετ Χρήστος Ζούπας για την προσφορά
του στην ελληνική κοινωνία και στον αθλητισµό, 50 χρό-
νια από την συµπλήρωση του έπους του 1968 από την
µπασκετική ΑΕΚ. 

• Ο διακεκριµένος αθλητικός δηµοσιογράφος
Νίκος Κατσαρός που µε το ήθος, τη διάκριση και την

αγάπη του για τον αθλητισµό
συνέβαλε στη διάδοση των
αξιών του.

Στην εκδήλωση παρέστησαν
µεταξύ άλλων, οι βουλευτές
κοµµάτων, Θεόδωρος Φορ-
τσάκης, Κώστας Σκαν-
δαλίδης, Εύη Χριστοφιλο-
πούλου, Στάθης Παναγούλης
(ανεξάρτητος βουλευτής), ο
πρώην Υπουργός Παύλος
Γερουλάνος, ο παραολ-
υµπιονίκης υπ. Ευρωβουλευ-
τής Νίκος Πέππας, οι ∆ήµα-
ρχοι, Παλαιού Φαλήρου
∆ιονύσης Χατζηδάκης, Ιλίου
Νίκος Ζενέτος, Αλίµου
Ανδρέας Κονδύλης, Μαρκο-

πούλου Μεσογαίας Σωτήρης Μεθενίτης, Κρωπίας
∆ηµήτρης Κιούσης, ο ολυµπιονίκης της Ελληνορωµαϊ-
κής πάλης Στέλιος Μηγιάκης οι παλαίµαχοι ποδοσφαιρ-
ιστές Μίµης ∆οµάζος, Τότης Φυλακούρης, ο πρώην διε-
θνής ποδοσφαιριστής και χειρουργός ορθοπεδικός
Λάκης Νικολάου, , περιφερειακοί και δηµοτικοί σύµβου-
λοι, πρώην ∆ήµαρχοι, εκπρόσωποι φορέων και πάρα
πολλοί άνθρωποι από τον χώρο του αθλητισµού, του
πολιτισµού, της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. 

Ζ. Γραµµατόγλου: Ζ. Γραµµατόγλου: 
Υπάρχει πρόβληµα 
στο Αττικόν αλλά και σε 
άλλα νοσοκοµεία, καθώς
λόγω κρίσης , δεν 
υπάρχουν σκευάσµατα
«Υπάρχει πρόβληµα στο Αττικό αλλά και
σε άλλα νοσοκοµεία, καθώς πολλές
φορές λόγω κρίσης και έλλειψης κον-
δυλίων δεν υπάρχουν σκευάσµατα».
Αυτό δήλωσε η Ζωή Γραµµατόγλου,
πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων και Ιατρών Αθήνας.
Αναφερόµενη ειδικά στο Αττικό νοσοκο-
µείο η κ.Γραµµατόγλου τόνισε ότι ένα 

µήνα πρίν σε επικοινωνία της µε τον
διοικητή του νοσοκοµείου, της είχε πεί
ότι είχε παραγγείλει σκευάσµατα που
ήταν σε έλλειψη.
«Προσωπικά ξέρω για δύο περιστατικά
που δεν µπόρεσαν να κάνουν χηµειοθε-
ραπεία, ωστόσο άλλοι ασθενείς είχαν
προγραµατοποιήσει κανονικά τις θερα-
πείες τους, οπότε πιθανόν να υπήρχε
έλλειψη σε συγκεκριµένα φάρµακα»,
τόνισε χαρακτηριστικά.
Η κ.Γραµµατόγλου επεσήµανε ότι το
κράτος πρέπει να αυξήσει τα κονδύλια
για τη φαρµακευτική δαπάνη και να
γυρίσουν τα φάρµακα στα νοσοκοµεία.
«Το ζήτηµα λοιπόν είναι πως κοστολο-
γούµε την ανθρώπινη ζωή. Έχει
σηµασία ή την υπολογίζουµε σε ευρώ;»

««««ΑΑΑΑννννεεεεξξξξάάάάρρρρττττηηηηττττηηηη    ΑΑΑΑυυυυττττοοοοδδδδιιιιοοοοίίίίκκκκηηηησσσσηηηη    ΑΑΑΑττττττττιιιικκκκήήήή»»»»    ττττοοοο    ννννέέέέοοοο    όόόόννννοοοοµµµµαααα    ττττοοοουυυυ    σσσσυυυυννννδδδδυυυυαααασσσσµµµµοοοούύύύ    



Ο
∆ήµαρχος Μεγα-
ρέων κ. Γρηγόρης
Σταµούλης, µε σχε-

τικό έγγραφο που έστειλε
την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου
2018 στον αρµόδιο Υπο-
υργό Ναυτιλίας & Νησιωτι-
κής Πολιτικής κ. Παναγιώτη
Κουρουµπλή, επανέρχεται
µετά το έγγραφο της 20ης
Νοεµβρίου 2017 (αριθµ.
Πρωτ: 20375) και ζητεί να
γίνουν όλες οι απαραίτητες
ενέργειες άµεσα, για τον
καθαρισµό του παραλιακού
µετώπου, από τον Λουτρόπ-
υργο µέχρι  το Πέραµα
Μεγάρων, εξαιτίας της
ρύπανσης στη θαλάσσια
περιοχή από τις τις
πληµµύρες της 15ης Νοεµ-
βρίου 2017.

Το κείµενο της επιστολής του
∆ηµάρχου έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ, σας γνωρίζουµε,

ότι ένα από τα αποτελέσµατα της
θεοµηνίας της 15ης Νοεµβρίου
2017, που έπληξε το ∆ήµο Μεγα-
ρέων και ιδιαίτερα και εντονότερα την

πόλη της Νέας Περάµου, ήταν και η
ρύπανση της θάλασσας και της παρ-
αλίας από Λουτρόπυργο µέχρι το
Πέραµα Μεγάρων.

Τα διάφορα υλικά, µικρά
και µεγάλα, που παρασύρ-
θηκαν από τους χείµαρρους
βρίσκονται  ΑΚΟΜΑ στην
παραλία και στον βυθό της
θάλασσας ή επιπλέουν σ’
αυτήν, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργούνται  τεράστια
προβλήµατα.

Επειδή έχει ήδη περάσει
µεγάλο χρονικό διάστηµα
(δύο (2) µήνες και η ρύπαν-
ση παραµένει και επειδή
πλησιάζει  το καλοκαίρι ,
όπου το πρόβληµα θα λάβει
εκρηκτικές διαστάσεις, αφού
οι πολίτες δεν θα µπορούν
να χρησιµοποιούν τις παρ-
αλίες, παρακαλούµε, όπως
προβείτε, το ταχύτερο
δυνατόν, σε καθαρισµό και

απορρύπανση του παράλιου
µετώπου του ∆ήµου Μεγαρέων από
Λουτρόπυργο µέχρι  το Πέραµα
Μεγάρων.

Την απορρύπανση του παράλιου µετώπου από Λουτρόπυργο
µέχρι το Πέραµα ζητά ο δήµος Μεγαρέων .

ΈΈχχεειι  ήήδδηη  ππεερράάσσεειι  ττοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηηµµαα  
ττωωνν  22  µµηηννώώνν  κκααιι  ηη  ρρύύππααννσσηη  ππααρρααµµέέννεειι

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στους αυτοκινητοδρόµους Θηβών - Ν.Περάµου
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Λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης αρµών,
στον Α/Κ Θηβών και στον Α/Κ Νέας Περάµου,
περιοχής ∆ήµων Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγάρ-

ων, από 15-1-2018 µέχρι και 15-2-2018, καθ' όλη τη διάρ-
κεια του 24ώρου, θα πραγµατοποιούνται κυκλοφοριακές
ρυθµίσει ως εξής:

ΑΝΩ ∆ΙΑΒΑΣΗ Α/Κ ΘΗΒΩΝ
Από 15 έως 18-1-2018:

Α΄ΦΑΣΗ:
∆ιακοπή της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, στις 15 και

16-01-2018, ρεύµα κυκλοφορίας προς Μάνδρα.
Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από την ενα-

ποµένουσα λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50µ.

Β΄ ΦΑΣΗ:
∆ιακοπή της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, στις 17

και 18-1-2018, ρεύµα κυκλοφορίας προς Μάνδρα.
Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από την ενα-

ποµένουσα λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50µ.
Κατά την ανωτέρω διακοπή και στις δύο φάσεις θα

πραγµατοποιηθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας βαρέων
οχηµάτων (άνω των 3,5 τόνων) κινούµενων από τον
κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο.Α.Κ., ρεύµα κυκλοφορίας προς
Θήβα-Μάνδρα, όπου θα κινούνται µέσω του Α/Κ Παρα-
δείσου.

Από 22 έως 26-2-2018:

Α΄ΦΑΣΗ:
∆ιακοπή της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, από 22 έως

24-1-2018, ρεύµα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.
Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από την ενα-

ποµένουσα λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 6µ.

Β΄ΦΑΣΗ:
∆ιακοπή της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, στις 25

και 26-1-2018, ρεύµα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από την ενα-
ποµένουσα λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 6µ.

Κατά την ανωτέρω διακοπή και στις δύο φάσεις θα
πραγµατοποιηθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας βαρέων
οχηµάτων (άνω των 3,5 τόνων) κινούµενων από τον
κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο.Α.Κ., ρεύµα κυκλοφορίας προς
Ελευσίνα, όπου θα πραγµατοποιούν αναστροφή σε δια-
µορφωµένη πλατεία στην είσοδο της Μάνδρας.

ΑΝΩ ∆ΙΑΒΑΣΗ Α/Κ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

Α΄ΦΑΣΗ:
∆ιακοπή της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, της κάθετης

οδού του Α/Κ Νέας Περάµου πάνω από τον κλάδο εξόδου
του κόµβου από Αθήνα, στις 29 και 30-1-2018.

Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από την ενα-
ποµένουσα λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 5,50µ.

Β΄ΦΑΣΗ:
∆ιακοπή της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, της κάθ-

ετης οδού του Α/Κ Νέας Περάµου πάνω από τον κλάδο

εξόδου του κόµβου από Αθήνα, στις 31-1-2018 και 1-2-
2018.

Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από την ενα-
ποµένουσα λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 5.50µ.

ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ:
Ολικός αποκλεισµός του κλάδου εισόδου στη

Ν.Ε.Ο.Α.Κ. προς Αθήνα, για το χρονικό διάστηµα από 5-2
έως 8-2-2018.

Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται µέσω της
Π.Ε.Ο.

ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΘΟ:
Ολικός αποκλεισµός του κλάδου εξόδου από Κόρινθο,

για το χρονικό διάστηµα από 12-2 έως 15-2-2018.
Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται µέσω του

Α/Κ Πάχης δια της Π.Ε.Ο.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχηµάτων να είναι ιδιαίτε-
ρα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σηµεία των
εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική
σήµανση. 
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Πρόταση Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για το πρόγραµµα
‘’Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ’’.

Η
ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στην σύγχρ-
ονη εποχή δηµιουργεί την αναγ-
καιότητα να προσεγγίσουµε τα

τεχνικά σχολεία µε διαφορετικό τρόπο.
Η εφαρµογή των γνώσεων των γενικών

µαθηµάτων γλώσσας και µαθηµατικών
στα τεχνικά µαθήµατα αποκαλύπτει τα
κενά που έχουν οι µαθητές από το Γυµνά-
σιο. Συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι
στα µαθήµατα γενικής παιδείας υπάρχει
υποστήριξη µε τα τµήµατα ένταξης ενώ
στα τεχνικά µαθήµατα δεν προβλέπεται
καµία υποστήριξη, τελικά το µαθησιακό αποτέλεσµα στα
τεχνικά µαθήµατα εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από
την προσπάθεια των καθηγητών των τεχνικών µαθηµά-
των, αφού καλούνται χωρίς καµία βοήθεια να ανα-
πτύξουν ο καθένας τον τοµέα του. Καθώς η επιτυχής
λειτουργία ενός επαγγελµατικού σχολείου κρίνεται από
τα  αποτελέσµατα του κάθε τοµέα, είναι απαραίτητο να
προσεγγίσουµε συνολικά το πρόβληµα που δηµιουρ-
γείται.

Συνεπώς, τα µαθησιακά κενά σε γλώσσα και µαθηµα-
τικά γίνονται τροχοπέδη στα τεχνικά µαθήµατα. 

Για την αντιµετώπιση αυτού του θέµατος, προτείνο-
υµε:

Στη θέση της πρότασης να διδαχθούν ξανά οι µαθητές
τα µαθηµατικά και την γλώσσα  µε συνδιδασκαλία των
δύο αυτών ειδικοτήτων, προτείνουµε να γίνει συνδιδασ-
καλία ενός καθηγητή γενικού µαθήµατος µε ένα τεχνικού
µαθήµατος. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα όταν παρου-
σιάζεται η νέα γνώση σε ένα τεχνικό µάθηµα, να

υπάρχει καθηγητής γενικών µαθηµάτων µέσα στην τάξη
(π.χ. ένας µαθηµατικός µε ένα καθηγητή
ηλεκτρολογίας), έτσι ώστε τα κενά που
εµφανίζονται στους µαθητές να υπο-
στηρίζονται από αυτόν. Έτσι, δε θα
παρουσιαστεί ξανά στους µαθητές η
θεωρητική  πλευρά των µαθηµατικών,
αλλά η εφαρµοζόµενη και άµεσα συσχε-
τιζόµενη µε τον τοµέα τους.

Με αυτό τον τρόπο οι µαθητές θα
µπορούν να προσεγγίσουν το ίδιο αντι-
κείµενο των µαθηµατικών µε έναν άλλο

τρόπο, ένα τρόπο πιο εφαρµοσµένο, ο οποίος µπορεί
να καλύψει και διαφορετικό τύπο µαθητών. Έτσι, θα
κατανοήσουν την αναγκαιότητα και την  χρησιµότητα
των γενικών µαθηµάτων τόσο στην καθηµερινότητα
τους, όσο και στην προσωπική τους εξέλιξη. Το ίδιο
συµβαίνει και στο τοµέα στης γλώσσας, και αυτό θα έχει
σαν αποτέλεσµα να δίνεται κίνητρο για εξέλιξη και ανα-
βάθµιση του µαθητή, προσφέροντας ικανοποίηση σε
µαθητές και εκπαιδευτική κοινότητα.

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, ζητάµε οι
επιπλέον διορισµοί που θα γίνουν για την στήριξη των
ΕΠΑ.Λ. στο τοµέα των γενικών µαθηµάτων, να προβλέ-
πουν την συνεργασία τους και µε τους καθηγητές των
τεχνικών ειδικοτήτων.

Επιπρόσθετα προτείνουµε, µέρος της χρηµατοδότ-
ησης που έχει εξασφαλιστεί, να διατεθεί για την αναβά-
θµιση του εξοπλισµού των Εργαστηρίων.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών (∆Η.Φ.Α.) µε την υπο-
στήριξη και τη συνεργασία της οργάνωσης "Οι Γιατροί της
Αγάπης" διοργανώνει διήµερο δωρεάν προληπτικών ιατρικών
εξετάσεων για όλους τους δηµότες και κατοίκους του ∆ήµου
Αχαρνών.Οι εξετάσεις των "Γιατρών της Αγάπης" στον ∆ήµο
Αχαρνών θα πραγµατοποιηθούν στις 20 και 21 Ιανουαρίου
2018 στο χώρο του 2ου και 3ου ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχαρνών,
κατόπιν  ραντεβού, απευθύνονται σε όλο τον πληθυσµό και
αφορούν τις ειδικότητες Ιατρών:∆ερµατολόγος, Ουρολόγος,
Οφθαλµίατρος, Χειρουργός και Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ). 

Το πρόγραµµα εξετάσεων έχει ως εξής: 
● 2ο ΚΑΠΗ ∆ήµου Αχαρνών (Ωρωπού 4, Άγιος Πέτρος): 
Σάββατο 20/1/2018, 10:00 - 16:00: Οφθαλµίατρος, Ωτορι-

νολαρυγγολόγος (ΩΡΛ)
Κυριακή 21/1/2018, 10:00 - 16:00: Χειρουργός, Ουρολόγος,

∆ερµατολόγος
Τηλέφωνο ραντεβού: 210 244 9320 (κα Αγγελική ∆ρόκαλου)
● 3ο ΚΑΠΗ (Φιλαδελφείας 217 και Κεφαλλην ίας, Κόκκινος

Μύλος): 

Σάββατο 20/1/2018, 10:00 - 16:00: Χειρουργός, Ουρολόγος,
∆ερµατολόγος

Κυριακή 21/1/2018, 10:00 - 16:00: Οφθαλµίατρος, Ωτορινο-
λαρυγγολόγος (ΩΡΛ)

Τηλέφωνο ραντεβού: 211 182 1740 και 210 238 8124 (κα
Μαρία Κονοφάου)

Οι "Γιατροί της Αγάπης" είναι µια οµάδα εθελοντών έµπειρ-
ων γιατρών και πολιτών, οι οποίοι προσφέρουν αφιλοκερδώς
τις υπηρεσίες τους σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδος τα
τελευταία 4 χρόν ια.Οι σκοποί της οµάδας είναι αποκλειστικά
κοινωφελείς, φιλανθρωπικοί, ανθρωπιστικοί και πολιτιστικοί
και περιλαµβάνουν ενδεικτικά:

α. Την ένωση ανθρώπων που αγαπούν την Ελλάδα και
ιδιαίτερα τις νησιώτικές και ακριτικές περιοχές της.

β. Την παροχή ιατρικής βοήθειας και την επίλυση πάγιων
και καθηµερινών προβληµάτων των ως άνω περιοχών.

Αυτό επιτυγχάνεται µε την διοργάνωση ιατρικών απο-
στολών µε ταυτόχρονη παροχή ιατροφαρµακευτικού υλικού
σε συνεργασία µε τον Ι.Σ.Α. και την Κ.Ε.∆.Ε.

∆∆ωωρρεεάάνν  εεξξεεττάάσσεειιςς  ααππόό  ττοουυςς  ""ΓΓιιααττρροούύςς  ττηηςς∆∆ωωρρεεάάνν  εεξξεεττάάσσεειιςς  ααππόό  ττοουυςς  ""ΓΓιιααττρροούύςς  ττηηςς
ΑΑγγάάππηηςς""  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώννΑΑγγάάππηηςς""  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν
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Τ
ον κίνδυνο να κλείσουν τουλάχιστον 500
παιδικοί σταθµοί από τους 3.500 που
λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα επισηµαίνει η

ΚΕ∆Ε, εξαιτίας των νέων κριτηρίων λειτουργίας τους
που όρισε η κυβέρνηση.

Σύµφωνα µε τα όσα είπε το µέλος του ∆Σ, ∆ήµαρχος 

Νεάπολης-Συκεών Σίµος ∆ανιηλίδης, στην Αθήνα θα
κλείσουν 14 από τους 62 παιδικούς σταθµούς, ενώ στον
Πειραιά θα µειωθεί αισθητά ο αριθµός των παιδιών.

Η ΚΕ∆Ε αντιδρά στην έκταση των αύλειων χώρων των
παιδικών σταθµών, καθώς και µε τις ασφυκτικές
προθεσµίες για τη λειτουργία συστηµάτων

Συνεδριάζει σήµερα 
το ∆.Σ. της Ένωσης 

Περιφερειών Ελλάδας

Σήµερα 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10 το πρωί
συνεδριάζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) στα γραφεία της,

Μεσογείων 15, 4ος όροφος.
Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν µεταξύ άλλων:
- Η πρόταση Προγραµµατικής Συµφωνίας Υπουργείου
Εσωτερικών - Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας - ΚΕ∆Ε για
την πράξη «Αναδιοργάνωση και διοικητική µεταρρύθµιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθµού».
- Η προσχώρηση των Περιφερειών στη Συµµαχία
Συνοχής (#CohesionAlliance) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
των Περιφερειών.
- Η στελέχωση των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων και
Τµηµάτων – Παρατηρητηρίων Ελέγχου ∆όµησης.
- Το Σχέδιο Νοµοθετικής Ρύθµισης για τα θέµατα Έργων
και Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων.
- Τα ∆ιαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης.
- Προτάσεις της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Καπ-
νού (ΚΑΠΝΙΚΗ) για θέµατα του κλάδου της.

ΚΕ∆Ε: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για λουκέτο
σε τουλάχιστον 500 παιδικούς σταθµούς

Σύλλογος Μπόσκιζας Αχαρνών και 
Σύλλογος 21ου ∆ηµοτικού Σχολείο

ΣΣυυννάάννττηησσηη  µµεε  ττοονν  ΑΑννδδρρέέαα  ΛΛοοββέέρρδδοο
γγιιαα  τταα  ππρροοββλλήήµµαατταα  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  

Το ∆Σ του Συλλόγου των κατοίκων της Μπόσκιζας στο πλαίσιο
της ενηµέρωσης των κοινοβουλευτικών οµάδων για τα προβλή-
µατα που απασχολούν την περιοχή µας, πραγµατοποίησε µία
ακόµα επίσηµη συνάντηση. Σε αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι
του, καθώς και εκπρόσωποι του ∆Σ του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεµόνων του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών. Επίσηµος
προσκεκληµένος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ∆ηµοκρα-
τικής Συµπαράταξης Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος σε πολύ καλό
κλίµα εποικοδοµητικού διαλόγου ζήτησε να µάθει τα προβλήµατα
της περιοχής.

Το ζήτηµα που κυριάρχησε ήταν η µετεγκατάσταση και ανέ-
γερση του νέου ∆ηµοτικού Σχολείου στην Μπόσκιζα, καθώς και
η ασφάλεια των µαθητών στις ήδη υπάρχουσες παλιές εγκατα-
στάσεις. 

Ο κ. Λοβέρδος επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ζέση και ενδιαφέρ-
ον, ζήτησε να του παρασχεθούν όλες οι πληροφορίες και τα
στοιχεία που χρειάζονται ώστε να αναδειχθεί µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο το τόσο σηµαντικό ζήτηµα της περιοχής µας. Οι
εκπρόσωποι και των δύο Συλλόγων δεσµεύτηκαν ότι θα
παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια ώστε να συνδράµουν στην
πρωτοβουλία που ανέλαβε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης.

Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση όπου όλες οι πλευρές
συµφώνησαν να πραγµατοποιηθούν και άλλες ανάλογες
συναντήσεις στο µέλλον.

Το ∆Σ του Συλλόγου
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Την απόλυτη κυριαρχία των ευέλικτων µορφών απασχόλ-
ησης δείχνουν τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήµα-
τος «Εργάνη». Οι εύλικτες µορφές απασχόλησης κυρια-

ρχούν πλέον µε το ποσοστό έναντι του συνόλου των προσλή-
ψεων να φτάνει στο 65,1%.

Το 1.316.980 των συνολικών προσλήψεων που έγιναν τη χρο-
νιά που έφυγε αφορά εργαζόµενους µε µερική ή εκ περιτροπής
απασχόλησης ήτοι εργαζόµενους µε µισθούς που δεν ξεπερνούν
τα 400 ευρώ τον µήνα.

Τα στοιχεία του συστήµατος Εργάνη για τον ∆εκέµβριο και για
το σύνολο του έτους δείχνουν θετικό ισοζύγιο µε τις προσλήψεις
να υπερτερούν κατά 143.535 θέσεις εργασίας έναντι των
απολύσεων ή των οικειοθελών αποχωρήσεων.

Επί συνόλου 2.400.398 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα,
το 40,90% αφορά σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, το 45,13%
αφορά µερική απασχόληση και το 13,97% αφορά εκ περιτροπής
απασχόληση.

Η επίδοση, πάντως είναι η υψηλότερη του έτους από το  2001
µέχρι σήµερα.  Κατά το µήνα ∆εκέµβριο 2017, καταγράφεται
αύξηση της µισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς
προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων–αποχωρήσεων κατά
15.315 θέσεις εργασίας. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία
των ροών µισθωτής απασχόλησης του ∆εκεµβρίου 2017, οι αναγ-
γελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 172.064, ενώ οι αποχωρήσεις σε
156.749.

Ο∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας δηλώνει και
ενηµερώνει για πολλοστή φορά τους πολίτες
πως ο ∆ήµος δεν έχει στην διάθεσή του και

δεν διανέµει ηλεκτρικές οικοσκευές (πλυντήρια,
ψυγεία, κουζίνες). 

∆ύο µήνες µετά την καταστροφική πληµµύρα εξα-
κολουθούν να διασπείρονται φήµες και ψευδείς πληρ-

οφορίες σχετικά µε την διανοµή ηλεκτρικών
συσκευών από το ∆ήµο.  Το γεγονός αυτό έχει ως
αποτέλεσµα να συντηρούνται, σε µία κρίσιµη περίοδο
που όλη η πόλη δοκιµάζεται και αγωνίζεται να αποκ-
τήσει τους κανονικούς της ρυθµούς, όχι µόνο η
αγωνία αλλά και η σύγχυση µεταξύ των πολιτών. 

Είναι τουλάχιστον ανήθικο να υπάρχουν άνθρωποι,
που για προσωπικό όφελος και για πολιτικές σκο-
πιµότητες να αδιαφορούν για τους συµπολίτες µας και
να εξακολουθούν,  µέσα από την παραπληροφόρηση,
να εκµεταλλεύονται και να κοροϊδεύουν τους πολίτες.

Οποιαδήποτε διάθεση ηλεκτρικών συσκευών σε

νοικοκυριά, όπως αντίστοιχα και η επιλογή των νοι-
κοκυριών αυτών,  πραγµατοποιείται από ιδιωτικές
πρωτοβουλίες για τις οποίες ο ∆ήµος δεν έχει καµία
γνώση και ενηµέρωση. 

Οι παροχές του ∆ήµου πραγµατοποιούνται σύµφω-
να µε την Οργάνωση και τη Λειτουργία του ∆ηµοτι-
κού Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Κοινωνικής
Υπηρεσίας και γίνεται µε βάση τα αιτήµατα των
πολιτών που διατυπώνονται στις υπηρεσίες του
καθώς και µε βάση τις λίστες των αυτοψιών που
έχουν ολοκληρωθεί ή των αυτοψιών που κάνει η Κοι-
νωνική Υπηρεσία του ∆ήµου. 

Σχεδόν 1,3 εκατ. εργαζόµενοι 
στην Ελλάδα µε µισθό 
µέχρι 400 ευρώ το µήνα
Την απόλυτη κυριαρχία των ευέλικτων µορφών απασχόλησης Την απόλυτη κυριαρχία των ευέλικτων µορφών απασχόλησης 
δείχνουν τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήµατος «Εργάνη».δείχνουν τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήµατος «Εργάνη».

Ο ∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας δεν διανέµει ηλεκτρικές οικο-συσκευές. 
‘’Είναι τουλάχιστον ανήθικο να συντηρούνται φήµες και να διαδίδονται ψευδείς πληροφορίες που εκµεταλλεύονται την ανάγκη και την

αγωνία των πολιτών για λόγους προσωπικών συµφερόντων και πολιτικών σκοπιµοτήτων’’ αναφέρει ανακοίνωση του ∆ήµου 
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Με τον Εθελοντισµό και την Αλληλεγ-
γύη σε πρώτο πλάνο, έκοψε το βράδυ
του Σαββάτου 13-1-18,  την πρω-

τοχρονιάτικη πίτα της η Πρωτοβουλία Αλληλεγ-
γύης Πολιτών. Η Γεωργία Γούλα αφιέρωσε το
κοµµάτι της στους εθελοντές του συλλόγου που
«µε αυταπάρνηση» στηρίζουν το σύλλογο και
κατ΄ επέκταση τους εκατοντάδες ωφελούµενους
του συλλόγου. 

Το ∆ήµο Φυλής εκπροσώπησε ο Πρόεδρος το
Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισµού «Η
ΠΑΡΝΗΘΑ». Ο Γιώργος Μαυροειδής αφού
έδωσε θερµά συγχαρητήρια στα µέλη του συλλό-
γου και τους εθελοντές, υπογράµµισε πως «ο
∆ήµος Φυλής είναι δίπλα στο σύλλογο και το έχει
αποδείξει σε ότι του έχει ζητηθεί και έτσι θα
συνεχίσει» και αφιέρωσε στο κοµµάτι του στην
Γεωργία Γούλα στην οποία ευχήθηκε να είναι
«δυνατή και µαζί µε τους συνεργάτες της να
συνεχίσει να προσφέρει»

Χρόνια Πολλά, καλή Χρονιά, µε υγεία,
δύναµη, αισιοδοξία, αλληλεγγύη και ελπίδα για
το καλύτερο ευχήθηκε η ∆ηµοτική Σύµβουλος
του ∆ήµου Φυλής Χρυσούλα Κουράση. «Αυτή η
πόλη τελικά παρά τα προβλήµατα, στις δύσκο-
λες µέρες που περνάµε, έχει αποδείξει ότι στον
ευαίσθητο τοµέα της αλληλεγγύης και της
αλληλοβοήθειας είναι η πρώτη. Είτε µε τη στήρ-
ιξη του ∆ήµου, είτε µε τις δράσεις των συλλόγων,
τελικά  όλοι προσφέρουν  ότι µπορούν για την
ανακούφιση των συνανθρώπων µας που χρειά-
ζονται στήριξη» υπογράµµισε η κ. Κουράση η
οποία αφιέρωσε το κοµµάτι που έκοψε στους
εθελοντές και ευχήθηκε στο τέλος του 2018 να είναι
λιγότεροι οι άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Βουλευτές Αττικής
του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρολιάκος και Νάσος Αθα-
νασίου. Ο Πάνος Σκουρολιάκος εξέφρασε τη βεβαιότητα 

ότι το 2018 είναι η τελευταία δύσκολη χρο-
νιά, αφιέρωσε το κοµµάτι του «στους νέους της
περιοχής από τους οποίους ζήτησε συγνώµη
για τον κόσµο που τους παραδίδουµε». Ο
Νάσος Αθανασίου στο κοµµάτι του οποίου
έπεσε το φλουρί, χαρακτήρισε «πρωτόγνωρη
την οργάνωση και την παρέµβαση της Πρωτο-
βουλίας Αλληλεγγύης Πολιτών που αποτελεί
παράδειγµα προς µίµηση» και αφιέρωσε το
κοµµάτι του, προς έκπληξη όλων στο Χριστό
λέγοντας «µην τον φοβόσαστε το Χριστό είναι
ίσως ο µόνος αριστερός που γέννησε η ανθρ-
ωπότητα». 

Ο Αντιπεριφερειάρχης  ∆υτικής Αττικής Γιάν-
νης Βασιλείου αφού υπογράµµισε τη στενή
συνεργασία της Περιφέρειας  µε την Πρωτο-
βουλία Αλληλεγγύης Πολιτών εξέφρασε την
ελπίδα πως σύντοµα η κατάσταση θα βελτιωθ-
εί και αφιέρωσε το κοµµάτι του «στην Αλληλεγ-
γύη και την ελπίδα που φαίνεται να γεννιέται .

Αίσθηση και συγκίνηση προκάλεσε στην
εκδήλωση η παρουσία εκπροσώπου της
Αλληλεγγύης από τον ∆ήµο Μάνδρας. Οι περι-
γραφές από τις δύσκολες ώρες της καταστροφ-
ής µε την απώλεια δεκάδων ανθρώπων αλλά
και τα προβλήµατα που εξακολουθούν να αντι-
µετωπίζουν οι πληµµυροπαθής έκαναν το κοινό
να ανατριχιάσει. 

Η εκπρόσωπος της Αλληλεγγύης από το
∆ήµο Μάνδρας ευχαρίστησε την Γεωργία
Γούλα και τους εθελοντές από το ∆ήµο
Φυλής για την αµέριστη βοήθεια και συµπα-
ράστασή τους και αφιέρωσε το κοµµάτι της

στους ανθρώπους που έφυγαν στην καταστροφή
και τις οικογένειές τους. 

Ο∆ήµαρχος Ασπρ-
οπύργου και
Μέλος του ∆.Σ.

της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδας
(Κ.Ε.∆.Ε.), κ. Νικόλαος
Μελετίου και ο Πρόεδρος
του Πνευµατικού Κέντρου
του ∆ήµου Ασπροπύργου,
κ. Μελέτιος Μπουραντάς
σας ενηµερώνουν ότι, στο
Πνευµατικό Κέντρο του
∆ήµου ξεκίνησαν εργασίες
ολικής ανακαίνισης του
κτιρίου, καθώς και αντικα-
τάστασης – βελτίωσης
όλων των υποδοµών του.

Συγκεκριµένα, έπειτα
από Τεχνική Μελέτη, ειδικό
συνεργείο, προχώρησε
στην εγκατάσταση σύγχρονου συστήµατος ψύξης, θέρ-
µανσης και εξαερισµού, υψηλών προδιαγραφών σε όλο
το κτίριο. 

Τα σύγχρονα συστήµατα κλιµατισµού επιτυγχάνουν
σωστές συνθήκες θερµοκρασίας και επιφέρουν µεγάλη
εξοικονόµηση ενέργειας έως και 80%.   

Με δεδοµένο ότι, το συγκεκριµένο κτίριο, φιλοξενεί
όλες τις δραστηριότητες του Πνευµατικού Κέντρου και
του Ωδείου, γίνεται αντιληπτό ότι, µε το έργο αυτό, ο

∆ήµος Ασπροπύργου δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για
µεγαλύτερη αποδοτικότητα των θεσµών του, που απε-
υθύνονται σε όλους τους ∆ηµότες και ιδιαίτερα στους
Νέους, διαµορφώνοντας έτσι ένα περιβάλλον που θα
συµβάλλει στην επιτυχή δραστηριότητα των Μουσικών,
Χορευτικών, Θεατρικών και Εικαστικών Τµηµάτων
καθώς και της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, που διαθέτει
πλέον τεράστιο αριθµό τόµων και είναι ιδιαίτερα δρα-
στήρια. 

ΠΠρρωωττααγγωωννιισσττήήςς  οο  ««ΕΕθθεελλοοννττιισσµµόόςς»»  σσττηηνν  ΒΒαασσιιλλόόππιιτταα
του Συλλόγου «Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολιτών Φυλής» 

ΡΡΙΙΖΖΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΚΚΑΑΙΙΝΝΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
Εγκατάσταση σύγχρονου συστήµατος ψύξης, θέρµανσης και εξαερισµού, υψηλών προδιαγραφών σε όλο το κτίριο. 
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία) 

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

Κοινωνικός Τουρισµός ΟΑΕ∆: Κοινωνικός Τουρισµός ΟΑΕ∆: 
Τι γίνεται µε το πρόγραµµα & τους δικαιούχους

Πολλά ερωτήµατα διατυπώνονται τελευταία σχετικά µε «καθυστερήσεις που παρατ-
ηρούνται στα προγράµµατα «Κοινωνικού Τουρισµού» του ΟΑΕ∆». Σύµφωνα µε
την περσινή εγκύκλιο ο ΟΑΕ∆ έδινε δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλλουν

αιτήσεις ηλεκτρονικά το ∆εκέµβριο για να λάβουν τα δελτία τους. Φέτος το πρόγραµµα
φαίνεται να εχει "ξεχαστεί" απο τις αρµόδιες υπηρεσίες του οργανισµού.

Ποιοι είναι ∆ικαιούχοι του προγράµµατος σύµφωνα µε τα περσινά δεδοµένα
∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι: α. ασφαλισµένοι/ες που το έτος 2016 πραγµατο-

ποίησαν ως εργαζόµενοι/ες µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50)
ηµέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε εισφορές πλήρεις ή µειωµένες υπέρ του
καταργηθέντος Οργανισµού Εργατικής Εστίας,

β. ασφαλισµένες που το έτος 2016 έλαβαν από τον ΟΑΕ∆ ως εργαζόµενες πενήντα (50)
ηµέρες ειδικής παροχής προστασίας µητρότητας,

γ. ασφαλισµένοι/ες που το έτος 2016 έλαβαν από τον ΟΑΕ∆ τουλάχιστον πενήντα (50)
ηµερήσια επιδόµατα τακτικής επιδότησης ανεργίας, δ. ασφαλισµένοι/ες που το έτος 2016
συγκέντρωσαν πενήντα (50) ηµέρες αθροιστικά από δύο ή και τις τρεις παραπάνω περι-
πτώσεις α’ έως γ΄, δηλαδή από ηµέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ µε εισφορές υπέρ του
καταργηθέντος Οργανισµού Εργατικής Εστίας, από ηµέρες ειδικής παροχής προστασίας
µητρότητας και από ηµερήσια επιδόµατα τακτικής επιδότησης ανεργίας,

ε. άνεργοι/ες εγγεγραµµένοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆ κατά την
ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων. Ποιοι είναι Ωφελούµενοι του προγράµµατος

Ωφελούµενα µέλη των δικαιούχων του προγράµµατος είναι: α. τα παιδιά των δικαιούχων
που έχουν ηµεροµηνία γεννήσεως από την 17.12.1998 έως την 16.12.2011 (παιδιά ηλικίας
άνω των πέντε ετών και έως 18 ετών),

β. τα εξαρτώµενα παιδιά των δικαιούχων που έχουν ηµεροµηνία γεννήσεως από την
17.12.1991 έως την 16.12.1998 (παιδιά ηλικίας από 18 ετών έως 24 ετών), και είναι έµµεσα
ασφαλισµένα µέλη είτε του ίδιου του δικαιούχου είτε του άλλου γονέα, γ. τα παιδιά των δικαι-
ούχων που έχουν ηµεροµηνία γεννήσεως από την 17.12.2011 έως την 15.12.2012 (παιδιά
που συµπληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια του προγράµµατος). Τα παιδιά της κατ-
ηγορίας αυτής αποκτούν δικαίωµα επιδότησης µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού από την
ηµεροµηνία συµπλήρωσης του πέµπτου έτους της ηλικίας τους και έπειτα, δ. οι σύζυγοι των
δικαιούχων, όταν είναι έµµεσα ασφαλισµένα µέλη αυτών,

- όταν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο πρόγραµµα, όπως αναφέρονται στην
παρ. 1 της παρούσας, και δεν υποβάλλουν δική τους αίτηση συµµετοχής, αλλά δηλώνονται
ως ωφελούµενοι στην αίτηση των επίσης δικαιούχων- συζύγων τους, ε. οι συνοδοί δικαι-
ούχων ή ωφελουµένων των παραπάνω περιπτώσεων α΄ έως δ΄ που ανήκουν στην κατηγο-
ρία ατόµων µε αναπηρία σε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και µόνο όταν: i. υπάρχει
ανάγκη συνοδείας, δηλαδή:

- ο δικαιούχος ΑµεΑ είναι µεµονωµένο άτοµο, χωρίς άλλα ενήλικα ωφελούµενα µέλη, που
θα µπορούσαν να τον συνοδέψουν,

- ο δικαιούχος ΑµεΑ έχει ενήλικα ωφελούµενα µέλη, αλλά ανήκουν και αυτά στην κατηγο-
ρία ΑµεΑ µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δεν µπορούν να θεωρηθούν συνοδοί του.
ii. η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από τον νόµο και αποδεικνύεται από σχετική
βεβαίωση (όταν απαιτείται).

Η επιλογή του συνοδού δικαιούχων ή ωφελουµένων ΑµεΑ γίνεται χωρίς κανένα περιορι-
σµό ή ιδιαίτερη προϋπόθεση. Σε κάθε δικαιούχο ή ωφελούµενο ΑµεΑ µε ποσοστό αναπ-
ηρίας 67% και άνω αντιστοιχεί ένας συνοδός.

Αποθήκη µε περισσό-
τερα από 22.500 «µαϊ-
µού» προϊόντα ένδυσης
εντοπίστηκε, στο Περι-
στέρι, ενώ συνελήφθη
ένας 40χρονος Κινέζος,
ως υπεύθυνος.

Σε βάρος του
σχηµατίστηκε δικογρα-
φία για παράβαση των
νόµων περί σηµάτων, λαθρεµπορίου και αθέµιτου ανταγωνισµού.

Σύµφωνα µε την αστυνοµία, στην αποθήκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
ρούχα- αποµίµηση, γνωστών εµπορικών οίκων του εξωτερικού.

Σηµειώνεται ακόµη, ότι ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πληµµε-
λειοδικών Αθηνών.

Συνελήφθη 21χρονος για πορνογραφία 
και αποπλάνηση ανηλίκων
Έρευνα της αστυνοµίας στην κατοικία του στην Αττική

∆ικογραφία τακτικής διαδικασίας σχηµατίστηκε από τη ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκ-
τρονικού Εγκλήµατος σε βάρος ενός 21χρονου Έλληνα, για πορνογραφία
ανηλίκων, αποπλάνηση παιδιών και προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους

λόγους.
Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε καταγγελία, µέσω ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου, στη ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος και για την υπόθεση
ενηµερώθηκε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία κι διέταξε τη διενέργεια προ-
καταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήθηκε αστυνοµική έρευνα των ψηφιακών στοιχείων – δεδο-
µένων και πραγµατοποιήθηκε αλληλογραφία µε τη σχετική εταιρία παροχής υπηρεσιών
διαδικτύου και τηλεφωνίας, από όπου και προέκυψαν τα στοιχεία της οικιακής σύνδε-
σης του 21χρονου.

Από την έρευνα που πραγµατοποίησε κλιµάκιο αστυνοµικών της ∆ιεύθυνσης ∆ίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, την 11 Ιανουαρίου 2018, στην οικία του 21χρονου σε περ-
ιοχή της Αττικής βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και
παράλληλα ταυτοποιήθηκε η εµπλοκή του στην υπό διερεύνηση υπόθεση.

Το κατασχεθέν ψηφιακό πειστήριο θα αποσταλεί στο αρµόδιο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης
Εγκληµατολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση. Η δικογραφία
που σχηµατίστηκε θα υποβληθεί στον αρµόδιο Εισαγγελέα.

Εντοπίστηκε αποθήκη µε χιλιάδες 
ρούχα «µαϊµού» στο Περιστέρι
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ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟΦΦΦΦΟΟΟΟΙΙΙΙΤΤΤΤΩΩΩΩΝΝΝΝ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙ    ΠΠΠΠΑΑΑΑΝΝΝΝΕΕΕΕΠΠΠΠΙΙΙΙΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΜΜΜΜΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΕΕΕΕΛΛΛΛΤΤΤΤΑΑΑΑ    CCCCoooouuuurrrriiiieeeerrrr::::    ΠΠΠΠρρρράάάάσσσσιιιιννννοοοο    φφφφωωωωςςςς    γγγγιιιιαααα    111100000000    µµµµόόόόννννιιιιµµµµεεεεςςςς    ππππρρρροοοοσσσσλλλλήήήήψψψψεεεειιιιςςςς

ΣΣΣΣ εεεε    ππππρρρροοοοσσσσλλλλήήήήψψψψεεεειιιιςςςς    µµµµοοοονννν ίίίίµµµµοοοουυυυ    ππππρρρροοοοσσσσωωωωππππιιιικκκκοοοούύύύ    µµµµεεεε    σσσσύύύύµµµµββββαααασσσσηηηη    εεεερρρργγγγαααασσσσίίίίααααςςςς    ααααοοοορρρρίίίίσσσσττττοοοουυυυ    χχχχρρρρόόόόννννοοοουυυυ    ππππρρρροοοοχχχχωωωωρρρροοοούύύύνννν    τττταααα    ΕΕΕΕΛΛΛΛΤΤΤΤΑΑΑΑ    CCCCoooouuuurrrriiiieeeerrrr....     ΟΟΟΟιιιι    ππππρρρροοοοσσσσλλλλήήήήψψψψεεεειιιιςςςς    θθθθαααα    γγγγ ίίίίννννοοοουυυυνννν
µµµµέέέέσσσσωωωω    ππππρρρροοοοκκκκήήήήρρρρυυυυξξξξηηηηςςςς    ττττοοοουυυυ    ΑΑΑΑΣΣΣΣΕΕΕΕΠΠΠΠ....     ΌΌΌΌππππωωωωςςςς    ππππρρρροοοοκκκκύύύύππππττττεεεειιιι    ααααππππόόόό    ααααππππόόόόφφφφαααασσσσηηηη    ττττοοοουυυυ    ∆∆∆∆ιιιιοοοοιιιικκκκηηηηττττιιιικκκκοοοούύύύ    ΣΣΣΣυυυυµµµµββββοοοουυυυλλλλίίίίοοοουυυυ    ττττηηηηςςςς    ΕΕΕΕττττααααιιιιρρρρεεεείίίίααααςςςς    ««««ΤΤΤΤΑΑΑΑΧΧΧΧΥΥΥΥΜΜΜΜΕΕΕΕΤΤΤΤΑΑΑΑΦΦΦΦΟΟΟΟΡΡΡΡΕΕΕΕΣΣΣΣ    ΕΕΕΕΛΛΛΛΤΤΤΤΑΑΑΑ
ΑΑΑΑ....ΕΕΕΕ»»»»,,,,     πππποοοουυυυ    σσσσυυυυννννεεεεδδδδρρρρίίίίαααασσσσεεεε    σσσσττττιιιιςςςς    11112222----00001111----2222000011118888    κκκκααααιιιι    µµµµεεεεττττάάάά    ααααππππόόόό    εεεειιιισσσσήήήήγγγγηηηησσσσηηηη    ττττηηηηςςςς    ∆∆∆∆ιιιιεεεεύύύύθθθθυυυυννννσσσσηηηηςςςς    ΟΟΟΟιιιικκκκοοοοννννοοοοµµµµιιιικκκκήήήήςςςς    κκκκααααιιιι    ∆∆∆∆ιιιιοοοοιιιικκκκ ηηηηττττιιιικκκκήήήήςςςς    ΛΛΛΛεεεειιιιττττοοοουυυυρρρργγγγ ίίίίααααςςςς,,,,     κκκκααααθθθθώώώώςςςς    κκκκααααιιιι    ττττιιιιςςςς

ααααππππόόόόψψψψεεεειιιιςςςς    ττττοοοουυυυ    ΠΠΠΠρρρροοοοέέέέδδδδρρρροοοουυυυ,,,,     ττττοοοουυυυ    ∆∆∆∆ιιιιεεεευυυυθθθθύύύύννννοοοοννννττττοοοοςςςς    ΣΣΣΣυυυυµµµµββββοοοούύύύλλλλοοοουυυυ    κκκκααααιιιι    ττττωωωωνννν    µµµµεεεελλλλώώώώνννν    ττττοοοουυυυ    ααααπππποοοοφφφφάάάάσσσσιιιισσσσεεεε    ννννεεεε    εεεεγγγγκκκκρρρρίίίίννννεεεειιιι    111100000000    ππππρρρροοοοσσσσλλλλήήήήψψψψεεεειιιιςςςς    µµµµόόόόνννν ιιιιµµµµοοοουυυυ    ππππρρρροοοοσσσσωωωωππππιιιικκκκοοοούύύύ....
ΗΗΗΗ    έέέέγγγγκκκκρρρριιιισσσσηηηη    ααααφφφφοοοορρρράάάά    ττττηηηηνννν    ππππρρρρόόόόσσσσλλλληηηηψψψψηηηη    εεεεκκκκααααττττόόόό    ((((111100000000))))    ααααττττόόόόµµµµωωωωνννν    µµµµεεεε    σσσσύύύύµµµµββββαααασσσσηηηη    εεεερρρργγγγ αααασσσσίίίίααααςςςς    ιιιιδδδδιιιιωωωωττττιιιικκκκοοοούύύύ    δδδδιιιικκκκααααίίίίοοοουυυυ    ααααοοοορρρρίίίίσσσσττττοοοουυυυ    χχχχρρρρόόόόννννοοοουυυυ,,,,     ππππλλλλήήήήρρρροοοουυυυςςςς    ααααππππαααασσσσχχχχόόόόλλλληηηησσσσηηηηςςςς    ααααλλλλλλλλάάάά
κκκκααααιιιι    νννναααα    εεεεγγγγκκκκρρρρίίίίννννεεεειιιι    ττττιιιιςςςς    θθθθέέέέσσσσεεεειιιιςςςς    εεεερρρργγγγαααασσσσίίίίααααςςςς    ττττοοοουυυυ    ππππρρρροοοοσσσσωωωωππππιιιικκκκ οοοούύύύ    ππππααααρρρρααααγγγγωωωωγγγγήήήήςςςς    ααααννννάάάά    εεεειιιιδδδδιιιικκκκόόόόττττηηηητττταααα,,,,     µµµµεεεε    ββββάάάάσσσσηηηη    ττττοοοο    ππππιιιισσσσττττοοοοπππποοοοιιιιηηηηµµµµέέέέννννοοοο    εεεεππππααααγγγγγγγγεεεελλλλµµµµααααττττιιιικκκκόόόό    ππππεεεερρρρίίίίγγγγρρρρααααµµµµµµµµαααα    ττττοοοουυυυ
ΕΕΕΕΟΟΟΟΠΠΠΠΠΠΠΠΕΕΕΕΠΠΠΠ    κκκκααααιιιι    ττττοοοονννν    ΚΚΚΚααααννννοοοονννν ιιιισσσσµµµµόόόό    ΟΟΟΟρρρργγγγάάάάννννωωωωσσσσηηηηςςςς    κκκκααααιιιι    ΕΕΕΕσσσσωωωωττττεεεερρρριιιικκκκήήήήςςςς    ΛΛΛΛεεεειιιιττττοοοουυυυρρρργγγγ ίίίίααααςςςς    ττττηηηηςςςς    ΕΕΕΕττττααααιιιιρρρρεεεείίίίααααςςςς    κκκκααααιιιι    ττττοοοο    κκκκ ααααθθθθηηηηµµµµεεεερρρριιιιννννάάάά    εεεεκκκκττττεεεελλλλοοοούύύύµµµµεεεεννννοοοο    έέέέρρρργγγγοοοο    πππποοοουυυυ    δδδδιιιιααααµµµµοοοορρρρφφφφώώώώννννεεεεττττααααιιιι
ααααππππόόόό    ττττιιιιςςςς    ιιιιδδδδιιιιααααίίίίττττεεεερρρρεεεεςςςς    ααααππππααααιιιιττττήήήήσσσσεεεειιιιςςςς    ττττωωωωνννν    ππππεεεελλλλααααττττώώώώνννν....

ΟΟΟΟιιιι    εεεειιιιδδδδιιιικκκκόόόόττττηηηηττττεεεεςςςς    κκκκααααιιιι    τττταααα    ππππρρρροοοοσσσσόόόόνννντττταααα    πππποοοουυυυ    θθθθαααα    ππππρρρροοοοββββλλλλέέέέππππεεεειιιι
ηηηη    ππππρρρροοοοκκκκήήήήρρρρυυυυξξξξηηηη    γγγγ ιιιιαααα    ττττηηηηνννν    ΕΕΕΕΛΛΛΛΤΤΤΤΑΑΑΑ    ΤΤΤΤ ΑΑΑΑΧΧΧΧΥΥΥΥΜΜΜΜΕΕΕΕΤΤΤΤΑΑΑΑΦΦΦΦΟΟΟΟΡΡΡΡΕΕΕΕΣΣΣΣ
ΑΑΑΑΕΕΕΕ    εεεείίίίννννααααιιιι::::

ΠΠΠΠααααρρρράάάάλλλλλλλληηηηλλλλαααα    ττττοοοο    ∆∆∆∆ΣΣΣΣ    ττττηηηηςςςς    θθθθυυυυγγγγααααττττρρρριιιικκκκήήήήςςςς    ττττωωωωνννν    ΕΕΕΕΛΛΛΛΤΤΤΤΑΑΑΑ
ααααννννααααθθθθέέέέττττεεεειιιι    σσσσττττοοοο    ∆∆∆∆ιιιιεεεευυυυθθθθύύύύννννοοοονννντττταααα    ΣΣΣΣύύύύµµµµββββοοοουυυυλλλλοοοο    γγγγ ιιιιαααα    ττττηηηηνννν    υυυυπππποοοο----
γγγγρρρρααααφφφφήήήή    όόόόλλλλωωωωνννν    ττττωωωωνννν    ααααππππααααιιιιττττοοοούύύύµµµµεεεεννννωωωωνννν    σσσσχχχχεεεεττττιιιικκκκ ώώώώνννν    εεεεγγγγγγγγρρρράάάά----
φφφφωωωωνννν    γγγγ ιιιιαααα    ττττηηηηνννν    υυυυλλλλοοοοπππποοοοίίίίηηηησσσσηηηη    κκκκααααιιιι    οοοολλλλοοοοκκκκλλλλήήήήρρρρωωωωσσσσηηηη    ττττηηηηςςςς    δδδδιιιιαααα----
δδδδιιιικκκκαααασσσσίίίίααααςςςς    ππππρρρρόόόόσσσσλλλληηηηψψψψηηηηςςςς    ππππρρρροοοοσσσσωωωωππππιιιικκκκοοοούύύύ    µµµµέέέέσσσσωωωω    ΑΑΑΑΣΣΣΣΕΕΕΕΠΠΠΠ....

Υπ. Παιδείας:
Αργία η γιορτή

των Τριών
 Ιεραρχών σε
Νηπιαγωγεία 
και ∆ηµοτικά

Σε αργία µετατρέπεται
η εορτή των Τριών
Ιεραρχών και για τα
νηπιαγωγεία και τα

∆ηµοτικά. Αυτό ορίζει
η παράγραφος 3 του

άρθρου 26 του
νοµοσχεδίου για την

ίδρυση του Παν. ∆υτι-
κής Αττικής.

Στην εναρµόνιση Πρω-
τοβάθµιας και ∆ευτερ-
οβάθµιας Εκπαίδευ-

σης ως προς το
πλαίσιο απόδοσης
τιµής για την ηµέρα

των Τριών Ιεραρχών
προχωρά το Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµά-

των.
Με την προτεινόµενη
νοµοθετική ρύθµιση
που περιλαµβάνεται

στο Σχέδιο Νόµου για
την δηµιουργία του
Πανεπιστηµίου ∆υτι-
κής Αττικής, η ηµέρα
των Τριών Ιεραρχών
ορίζεται ως αργία για
τις σχολικές µονάδες

Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης όπως

ισχύει και για τα σχο-
λεία ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης [περίπτ.

β΄ της παρ. 3 του
άρθρου 2 του Π∆
104/1979 (Α΄ 23)].

Με εγκύκλιο θα ορίζε-
ται ότι ο προγραµµα-
τισµός δραστηριοτή-

των που σχετίζονται µε
τη συµβολή των

Τριών Ιεραρχών στα
Γράµµατα θα γίνεται µε
απόφαση του Συλλό-
γου ∆ιδασκόντων την

προηγούµενη εργά-
σιµη ηµέρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς: Υπουργό Υγείας
Θέµα:  Εδώ και 6 µήνες δεν
αποζηµιώνεται  από τον
ΕΟΠΥΥ σωτήρια εξέταση
για τον καρκίνο του
µαστού!!

Κύρι ε Υπουργέ,

Θλί ψη και  τεράστι α ερωτή-
µατα προκαλεί  η απόφαση
σας αρχές Αυγούστου του
2017 να καταργήσετε την εξέ-
ταση «Oncotype DX» γι α
ασθενεί ς µε καρκί νο του
µαστού. Όπως θα γνωρί ζετε
η εξέταση Oncotype DX εί ναι
µι α µορι ακή δι αγνωστι κή
εξέταση που αναλύει  την
επι µέρους βι ολογί α του
καρκί νου του µαστού, εξετά-
ζοντας τη δράση 21 γονι δί ων
στον καρκι νι κό ι στό. Στην
ουσί α δεί χνει  πόσο πι θανό
εί ναι  να επανέλθει  ο
καρκί νος του µαστού, αλλά
και  την πι θανότητα που έχει

µι α ασθενής να ωφεληθεί
από τη χηµει οθεραπεί α. 
Μετά τον σάλο που εί χε
προκληθεί  και  την ανακοί νω-
ση της Ν∆ που αποδοκί µαζε
την απόφασή σας ( ∆ελτί ο
Τύπου 9-8-2017), ο αναπ-
ληρωτής Υπουργός, κος
Πολάκης, έβγαλε οργι σµένη
ανακοί νωση κατά των ΜΜΕ
λέγοντας ότι  αποκρύπτουν
την µι σή αλήθει α και  ότι
σπεκουλάρουν ένα τόσο
ευαί σθητο ζήτηµα.  Ο λόγος
που προέβη σε µι α τέτοι α
ανακοί νωση, όπως χαρακ-
τηρι στι κά ανέφερε, ήταν η
απόφαση του ΣΤΕ σύµφωνα
µε την οποί α δεν καλυπτόταν
µι α γυναί κα άνω των 65 ετών.
Στην ί δι α ανακοί νωση ανέφε-
ρε ότι  τι ς επόµενες µέρες
θα προέβαι νε σε έκδοση
νέας απόφασης µε την οποί α
θα δι όρθωνε την προη-
γούµενη ώστε να καλύπτον-
ται  και  οι  ασθενεί ς άνω των
65 ετών!!
Το αποτέλεσµα εί ναι  ότι

έχουν περάσει  6  µήνες και
όχι  µόνο δεν έχει  δι ορθωθεί
η απόφαση αλλά ο ΕΟΠΥΥ
δεν αποζηµι ώνει  την εξέτα-
ση γι α καµί α ασθενή, ανεξα-
ρτήτου ορί ου ηλι κί ας!!   Ένας
σηµαντι κός αρι θµός ασθ-
ενών µε καρκί νο του µαστού
στερεί ται  πλέον της δυνατότ-
ητας ορθής δι άγνωσης, ενώ
ταυτόχρονα αφαι ρεί ται  ένα
καθορι στι κής σηµασί ας
εργαλεί ο από τους θερά-
ποντες ι ατρούς γι α την επι -
λογή της κατάλληλης θερα-
πεί ας των ασθενών. Αυτό µε
τη σει ρά του συνεπάγεται
αύξηση του κι νδύνου γι α την
ασφάλει α και  την ζωή των
ασθενών, δι ότι  αρκετές εξ
αυτών θα υποβληθούν σε
θεραπεί ες που δεν θα χρει -
άζονται  αφού δε θα υπάρχει
τρόπος να το γνωρί ζουν.
Την ί δι α ώρα στατι στι κά
στοι χεί α από τον Πανελλήνι ο
Σύλλογο Γυναι κών µε
Καρκί νο του Μαστού «Άλµα
Ζωής», αναδει κνύουν το

µέγεθος του προβλήµατος
αλλά και  την δι κι ά σας ανι -
κανότητα και  αδι αφορί α γι α
ένα µεί ζον ζήτηµα. Κάθε
χρόνο αναφέρονται  6.000
περί που νέες περι πτώσει ς
ενώ υπολογί ζεται  ότι  1 στι ς
8 γυναί κες παγκοσµί ως θα
παρουσι άσει  καρκί νο
µαστού σε κάποι α φάση της
ζωής της. Η νόσος αποτελεί
την πρώτη αι τί α θανάτου
από καρκί νο σε γυναί κες και
εσεί ς ακόµα εκεί  στο Υπο-
υργεί ο συζητάτε γι α την νέα
απόφαση !
Κατόπι ν αυτών,ερωτάστε: 
1.Γι α ποι ο λόγο προβήκατε
στην κατάργηση της εξέτα-
σης «Oncotype DX» γι α ασθ-
ενεί ς µε καρκί νο του µαστού
χωρί ς να έχετε µερι µνήσει
πρώτα γι α την κάλυψή τους;
2.Πότε σκοπεύετε να πράξε-
τε αυτό που εσεί ς οι  ί δι οι
έχετε δεσµευθεί   ότι  αρχές
Αυγούστου θα εκδώσετε νέα
απόφαση που θα δι ορθώνει
την προηγούµενη και  θα

καλύπτει  και  ηλι κι ακές
οµάδες που δεν καλύπτονταν
µέχρι  τώρα ( τους άνω των
65 ετών); 

ΟI ΕΡΩΤΩΝTΕΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β Ε Σ Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΙΣΕΛ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΑΝΟΣ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Εδώ και 6 µήνες δεν αποζηµιώνεται  από τον ΕΟΠΥΥ σωτήρια εξέταση για τον καρκίνο του µαστού
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ 
- ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ,
ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
((ΠΠΕΕΥΥΚΚΟΟ--ΕΕΛΛΙΙΑΑ))  

ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

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

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

Τ
ην  Τετάρτη στις 10 Ιαν ουαρίου το απόγευµα,
µέσα σε έν α εορταστικό κλίµα, τελέστηκε στο
εν τευκτήριο του συλλόγου µας, µε τις ευλογίες

του Πατέρα Γεωργίου, η κοπή της Πρωτοχ ρον ιάτικης
Βασιλόπιτας.

Η Γιορτή αυτή των  κυν ηγών , που χ αρακτηρίστηκε
θεσµός στις Αχ αρν ές και από τους επίσηµους προσ-
κεκληµέν ους που µας τίµησαν  µε την  παρουσία τους,
εξελίχ θηκε µε σύν τοµους χ αιρετισµούς από το µέλος
του ∆.Σ. και ∆ηµοτικό Σύµβουλο Κο Βασίλη Λαζάρου
και τον  Πρόεδρο Κο Θαν άση Σωτηρίου ο οποίος
κόβον τας το πρώτο κοµµάτι, ευχ ήθηκε υγεία σε όλους,
καθώς µε σύν εση και αγάπη ν α προσεγγίσουµε τους
συν αν θρώπους µας και ν α προβάλλουµε στην   κοι-
ν ων ία την  πραγµατική εικόν α του κυν ηγού σήµερα.
Συγκιν ητική ήταν  η εν ός λεπτού σιγή στην  µν ήµη του
αδικοχ αµέν ου κυν ηγού µέλους µας και καλού φίλου
Χρήστου Γεωργακόπουλου, που έχ ασε τη ζωή του
στην  φυσική καταστροφή που έπληξε την  ευρύτερη
περιοχ ή της Μάν δρας.

Με την  σειρά τους έκοψαν  κοµµάτια απευθύν ον τας
θερµές ευχ ές, οι επίσηµοι προσκεκληµέν οι και καλοί
φίλοι του συλλόγου µας και των  κυν ηγών .

Εν  συν εχ εία, το ∆.Σ., προχ ώρησε τιµών τας µε την
απον οµή πλακετών  επιχ ειρήσεις και πρόσωπα του
χ ώρου που είν αι χ ορηγοί και στηρίζουν  τις εκδηλώσεις
που πραγµατοποιεί ο σύλλογός µας και όχ ι µόν ο.

Η εορταστική βραδιά έκλεισε ως συν ήθως, µε τις
κληρώσεις του φλουριού της πίτας και του τυχ ερού της
µεγάλης λαχ ειοφόρου, ακολουθών τας κέρασµα και
δίν ον τας την  ευκαιρία στους παρευρισκοµέν ους ν α
δηµιουργήσουν  παρέες, ν α αν ταλλάξουν  ευχ ές ν έα και
πληροφορίες για την  όµορφη δραστηριότητά µας,
κλείν ον τας την  όµορφη γιορτή µε τον  καλύτερο τρόπο.

Εκ µέρους του ∆.Σ. ευχ αριστούµε θερµά τους πολ-
υπληθείς κυν ηγούς και φίλους για την  παρουσία τους,
τους ∆ηµάρχ ους Αχ αρν ών  και Φυλής Κο Γιάν ν η Κασ-

σαβό και Κο Χρήστο Παππού, τους Βουλευτές Αττικής
του ΣΥΡΙΖΑ τον  συν τοπίτη µας Κο Ιωάν ν η ∆έδε και
τον  Κο Πάν ο Σκουρολιάκο, τον  φίλο και συν κυν ηγό
Βουλευτή Αττικής των  ΑΝ.ΕΛ. Κο Κώστα Κατσίκη, τους
Βουλευτές της Ν.∆. επικρατείας Κο Βασίλη Οικον όµου
και Αττικής Κο Γιώργο Βλάχ ο και Κο Θαν άση Μπούρα,
την  Κα Εύη Χριστοφιλοπούλου Βουλευτή Αττικής της
∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης και τον  Κο ∆ηµήτρη

Καβαδέλλα Βουλευτή Αττι-
κής της Έν ωσης Κεν -
τρώων , καθώς και τους Κο
Φαίδων  ∆ηµόπουλο ∆ιε-
υθυν τή του πολιτικού
γραφείου του Βουλευτή
Αττικής Κου Μάκη Βορίδη,
του πολιτευτή µε την  Ν.∆.
Κο Νίκο Καν τερέ και του
πολιτευτή και εκπρ-
οσώπου του Προέδρου
της Έν ωσης Κεν τρώων
Κου Βασίλη Λεβέν τη Κο
Γιώργο Κουτουλάκη.

Τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους κ.κ. Σπύρο
Βρεττό, Μιχ άλη Βρεττό,

Βασίλη Λαζάρου (µε την  διπλή του ιδιότητα), Παν α-
γιώτη Αν αγν ωστόπουλου, Θεόφιλο Αφουξεν ίδη και
Παν αγιώτη Κοσµίδη.

Τους Επιχ ειρηµατίες του χ ώρου µας κ.κ. Πέτρο Καλ-
κατζάκο Πρόεδρο της ΚΑΛΚΟ ΕΠΕ, Σπύρο Ασπρογέρ-
ακα της ALFA GAME, Γιάν ν η Ζαφειρόπουλο της
ΤΟΥΡΙΣ Α.Ε. τους οποίους και τιµήσαµε όπως και τα
µέλη µας Βαγγέλη ∆ιέλλα και Βαγγέλη Τζουβάρα.

Τον  Πρόεδρο του Σκοπευτικού Οµίλου «ΠΑΡΝΗΣ»
Κο Στέφαν ο Καµπουράκη, τον  οµοσπον διακό θηρο-
φύλακα της ∆΄ Κ.Ο.Σ.Ε. Κο Βαγγέλη Ρωµαν ό και τον
Πετέρα Γεώργιο Χαλκιά που ευλόγησε την  πίτα µας.

Τυχ ερός της Βασιλόπιτας αν αδείχ θηκε ο Κος
∆ηµήτρης Μίχ ος που κέρδισε µια Γεν ική άδεια περιό-
δου 2018-2019.

Τυχ ερός αριθµός της λαχ ειοφόρου που κερδίζει την
BENELLI M2 COMFORT TC είν αι ο 785.

Ευχ όµαστε σε όλους καλή χ ρον ιά, υγεία, αγάπη και
ευτυχ ία και πάλι έν α µεγάλο ευχ αριστώ στους παρευρ-
ισκοµέν ους.  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ: 
Με τις ευλογίες του Πατέρα Γεωργίου, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας.
Ενός λεπτού σιγή στην µνήµη του αδικοχαµένου κυνηγού Χρήστου Γεωργακόπουλου, που έχασε τη ζωή του
στην φυσική καταστροφή που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας.
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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

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
συντήρηση µηχανών παραγωγής
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ
ΕΕΣΣΤΤΙΙΑΑΤΤΟΟΡΡΙΙΟΟ  
2 ΨΗΣΤΕΣ 
2 ΜΑΓΕΙΡΟΙ
2 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
(Άντρες – Γυναίκες)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  
ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ  ((ααννεειιδδίίκκεευυττοοιι))

Άντρες - Γυναίκες
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΟΟ∆∆ΗΗΓΓΟΟΙΙ  ΕΕ΄́  
ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ  ΠΠΕΕΙΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπ-
λώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ  
ΆΆννττρρεεςς  --  ΓΓυυννααίίκκεεςς
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ
ΆΆννττρρεεςς  --  ΓΓυυννααίίκκεεςς
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704

Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr
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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, Πλαν-
ητερο, 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 ( συµπεριλαµβάνεται ) επίσκεψη στην
Ιερά Μονή Παναγιας Προυσιώτισσας
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

Ο
Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο της
κοιν ων ικής αλληλεγγύης και του εκτεταµέν ου
προγράµµατος Εταιρικής Κοιν ων ικής Ευθύν ης

που υλοποιεί τα τελευταία χ ρόν ια για την  στήριξη
ευπαθών  οµάδων  του πληθυσµού και της ν έας γεν ιάς,
εν ισχ ύει συστηµατικά µε πετρέλαιο θέρµαν σης σχ ο-
λεία, αν θρωπιστικές οργαν ώσεις, ιδρύµατα, µη κερδοσ-
κοπικούς οργαν ισµούς και φορείς.  
Για τον  σκοπό αυτό, για τη χ ειµεριν ή περίοδο 2017-
2018 ο Όµιλος ΕΛΠΕ έχ ει ήδη διαθέσει µέχ ρι σήµερα
317.000 λίτρα πετρελαίου θέρµαν σης σε συν ολικά 174
σχ ολεία της χ ώρας και περισσότερα από 148.000 λίτρα
πετρελαίου σε 27 Φορείς και Οργαν ώσεις που επιτε-
λούν  κοιν ων ικό έργο.
Στους ∆ήµους που είν αι όµοροι µε τις εγκαταστάσεις
του Οµίλου στο Θριάσιο Πεδίο, εν ισχ ύθηκαν  τα ακόλο-
υθα Σχ ολεία και Φορείς :

Άλλα Σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης που παρέλαβαν κάρτες καυσίµου
από τον Όµιλο ΕΛΠΕ, είναι: 

Μον οθέσια ∆ηµοτικά Σχ ολεία ∆ήµου Καλαβρύτων
(Βλασίας, Πετσάκων , Πάους και ∆άφν ης)
2ο ΓΕΛ Έδεσσας

∆ηµοτικό Αξιού Γιαν ν ιτσών
Σχ ολείο Νέας Πέλλας
2θέσιο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Καρυδιάς
3ο ∆ηµοτικό Αγ. Αθαν ασίου
∆ηµοτικά Σχ ολεία Πέλλας, Μεσηµερίου, Μαυροβουν ίου,
Φλαµουριάς και Όρµας
2ο ∆ηµοτικό Νησίου Έδεσσας-Πέλλας
3ο ∆ηµοτικό Νεοχ ωρακίου Φλώριν ας-Πέλλας
Ειδικό Σχ ολείο Ξάν θης-Γεν ισέα
∆ηµοτικό Κάτω Κλειν ών  Φλώριν ας
7θέσιο ∆ηµοτικό Αριδαίας
∆ηµοτικό Σχ ολείο Έµπων α Ρόδου,
Γυµν άσιο Κάσου,
2ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο Καρπάθου,
3ο ΓΕΛ Ρόδου                                                                                    
Γυµν άσιο Αρχ αγγέλου/ΓΕΛ/ΕΠΑΛ
1o ΕΠΑΛ Ρόδου
Μπελλέν ιο Γυµν άσιο Λέρου
Γυµν άσιο/Λύκειο Αν τιµάχ ειας Κω
7ο ∆ηµοτικό Σχ ολείου Κω
1o Γυµν άσιο/ΓΕΛ Σύµης
1ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο  Σύµης
2ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο Σύµης
∆ηµοτικό Σχ ολείο  Μαν δρακίου Νισύρου.

Παράλληλα, τη φετινή χρονιά θα καλυφθεί µέρος
των ενεργειακών αναγκών των ΜΚΟ Αποστολή,
∆εσµός, ΕΛΕΠΑΠ, Μετάδραση, Μέριµνα, Το Εργα-
στήρι, Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας, της Ιεράς Μητρ-
οπόλεως Μαρωνείας και Κοµοτηνής, του Συλλόγου
Γονέων Ατόµων µε Αυτισµό Κοζάνης, του Κληρο-
δοτήµατος Μιχαλέλη στο Πλωµάρι Λέσβου, του
Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα, του
Αννουσάκειου Ιδρύµατος, του Κοινωνικού Φροντι-
στηρίου Καστοριάς, του Φιλανθρωπικού Οργανι-
σµού ΕΓΝΥΑ, του Γηροκοµείου -Πτωχοκοµείου Αθη-
νών και του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Εστία - Άγ.
Νικόλαος.

Επίσης, ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ χ ορήγησε
50.000 λίτρα πετρελαίου κίν ησης στην  Ελλην ική
Αστυν οµία προκειµέν ου ν α καλυφθούν  οι άµεσες και
επιτακτικές αν άγκες των  Τµηµάτων  ∆οκίµων  Αστυφυ-
λάκων  ∆ιδυµότειχ ου και Κοµοτην ής.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΠΕ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΣΕ 174 ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ 27 ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ


