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Πολιτικής Προστασίας
του ∆ήµου για την 

αντιµετώπιση Φυσικών
και Τεχνολογικών 

κινδύνων
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Συνελήφθησαν τέσσερις
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2-θριάσιο Πέµπτη 25 Ιανουαρίου 2018 

Ασπρόπυργος

Μαγγίνα Πηγή Ν.
Μπότσαρη Μάρκου 2, 2105573484

Ελευσίνα 

ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ-
ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.

Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 (ΕΝΑΝΤΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ), 210-5558731

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι. Παναγίας Γρηγορούσης 50 &

Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

Αχαρνές
Τσιροµάλη Αφροδίτη Ι. Θρακοµακεδόνων 242,

2102435820

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.) Παπανδρέου Γεωργίου

4, Χαϊδάρι - ∆άσος Χαϊδαρίου,105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά  και τσουχτερό κρύο  
Η θερµοκρασία από 3 έως 9

βαθµούς Κελσίου 

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

   ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, 

Γρηγορία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα 

ΕΕΕΕΠΠΠΠΙΙΙΙΚΚΚΚΡΡΡΡΑΑΑΑΤΤΤΤΗΗΗΗΣΣΣΣΕΕΕΕ    ΠΠΠΠΑΑΑΑΝΝΝΝΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟΣΣΣΣ    
ΜΜεεννίίδδιι  ––  ΑΑννήήλλιικκοοιι  κκοουυκκοουυλλοοφφόόρροοιι

µµεε  ρρόόππααλλαα  κκααιι  σσιιδδηηρροογγρροοθθιιέέςς
εειισσέέββααλλαανν  σσεε  γγυυµµννάάσσιιοο

Συνελήφθησαν τέσσερις νεαροί και οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία ανηλίκων.

Τεταµένη είναι η κατάστα-
ση που επικρατεί στο
Μενίδι, αφού τα περιστα-

τικά βίας εντός του σχολικού
χώρου δε φαίνεται να σταµατούν.

Όπως έγινε γνωστό, κουκουλο-
φόροι µε ρόπαλα και σιδηρογρ-
οθιές εισέβαλαν σε Γυµνάσιο στο
Μενίδι, αναζητώντας συγκεκριµέ-
νο µαθητή για να τον δείρουν.
«Μου είπαν «τον θέλουν, θα τον
περιµένουν απ΄έξω. Εγώ τους
είπα «να µην γίνει κάτι», αυτοί
όµως δεν καταλάβαιναν και µπή-
καν µέσα» περιέγραψε µαθητής.

Πέντε ανήλικοι, προχθές
περίπου στις 12:30 το µεσηµέρι,
φορώντας κουκούλες και έχοντας
στα χέρια ρόπαλα και σιδηρογρ-
οθιές υπερπήδησαν την περίφραξη, «µπούκαραν»
στο προαύλιο, µε σκοπό τον ξυλοδαρµό µαθητή
της Β΄ Γυµνασίου µέσα στην τάξη την ώρα του
µαθήµατος.

«Ο ένας τα κατάφερε και ανέβηκε στον 1ο όροφο
αλλά για καλή µας τύχη το Α4, εκείνη η τάξη δεν
ήταν εκεί. Προλάβαµε µε τους καθηγητές και
κλειδώσαµε την πόρτα, ώστε να µην καταφέρουν
να µπουν µέσα στις τάξεις»συνεχίζει ο µαθητής.

Σύµφωνα µε αυτόπτες µάρτυρες, την ώρα της
εισβολής στο σχολείο επικράτησε πανικός. 

Οι καθηγητές έκλεισαν τους µαθητές µέσα τις
τάξεις και ο διευθυντής, αφού πρώτα αµπάρωσε
την κεντρική είσοδο, στη συνέχεια ενηµέρωσε την
αστυνοµία. 

Οι νεαροί κουκουλοφόροι, αφού δεν κατάφεραν
να εισβάλουν στο εσωτερικό του σχολείου

αποχώρησαν. Μετά από καταδίωξη των αστυνο-
µικών συνελήφθησαν τέσσερις, ηλικίας από 15 έως
17 ετών, οι οποίοι όπως αποδείχθηκε προέρχον-
ταν από την περιοχή της Ανάκασας των Αγίων Ανα-
ργύρων και οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία
ανηλίκων.

Κραυγή απόγνωσης από τον αντιδήµαρχο
 Παιδείας του ∆. Αχαρνών

Κραυγή απόγνωσης εξέφρασε , µιλώντας σε
πρωινή ενηµερωτική εκποµπή ο αντιδήµαρχος
Παιδείας του ∆. Αχαρνών, ο οποίος ζήτησε τη
συνδροµή της αστυνοµίας και του κράτους για να
µη θρηνήσει η σχολική κοινότητα µία ακόµη
απώλεια, µετά τον τραγικό θάνατο του µικρού Μάρ-
ιου.

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΙΜΑΣ ΟΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ;

Το ∆ηµόσιο γιγαντώνεται: Περισσότεροι φορείς,
αυξήθηκαν οι υπάλληλοι
Παρά τις δεσµεύσεις για περιορισµό

του δηµόσιου τοµέα, τα τελευταία
δύο χ ρόν ια ολοέν α και περισσότερ-
οι φορείς «ξεφυτρών ουν ».Σύµφων α
µε την  εφηµερίδα «Καθηµεριν ή», ο
αριθµός των  φορέων  του ∆ηµοσίου
έχ ει αυξηθεί κατά 65%.Ειδικότερα,
όπως σηµειών εται, οι φορείς του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα αυξήθη-
καν  από 227 που ήταν  το 2015 σε
374 το 2017, εν ώ τα Νοµικά Πρό-
σωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου αυξήθηκαν
σε 1.211 από 1.068.
Κατ' επέκταση αυξήθηκαν  και οι

εργαζόµεν οι στο ∆ηµόσιο, που αν ή-
λθαν  σε 712.716 από 686.824 το
αν τίστοιχ ο χ ρον ικό διάστηµα.
Σύµφων α µε το δηµοσίευµα, ο ακρι-

βής αριθµός των  εργαζοµέν ων  στο ∆ηµόσιο είν αι άγν ωστος, από τη στιγµή που η πλήρης αποτύπωση των
δοµών  του ∆ηµοσίου παραµέν ει στα χ αρτιά.
Συγκεκριµέν α, µόν ο 16 από τους 1.730 φορείς έχ ουν  υποβάλει στοιχ εία για τη δοµή τους, άρα παραµέν ει ασα-

φής ο αριθµός των  υπαλλήλων  τους...

ΦΦΦΦΩΩΩΩΤΤΤΤΟΟΟΟ    ΑΑΑΑΡΡΡΡΧΧΧΧΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ



Στο επόµενο βήµα της προσπάθειας για
τη διεκδίκηση της έδρας και Τµηµάτων
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής

πέρασε ο ∆ήµος Φυλής.
Μετά τη δηµόσια γνωστοποίηση των θέσεών

του στη, σύσκεψη µε τον Υπουργό Παιδείας και
τη συνέντευξή του στη δηµόσια τηλεόραση, ο
∆ήµαρχος Φυλής προχώρησε στη σύσταση
Οµάδας Εργασίας, µε αντικείµενο την παροχή
συµβουλών σχετικά µε τις ενέργειες στις οποίες
πρέπει να προβεί ο ∆ήµος για να πετύχει το
στόχο του.

Όπως έχει δηλώσει ο Χρήστος Παππούς, η
υπόθεση του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής,
αποτελεί, από τη στιγµή που δροµολογήθηκε
από την Κυβέρνηση, ύψιστη αναπτυξιακή προ-
τεραιότητα του ∆ήµου Φυλής στην προσπάθειά
του να αλλάξει το αυτοδιοικητικό του προφίλ.

Στην επιτροπή µετέχουν πρόσωπα υψηλού
κύρους και εξέχοντα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, όπως
ο Αντιπρύτανης του ΑΤΕΙ Αθήνας, δηλαδή του ενός από τους
δύο πανεπιστηµιακούς φορείς που πρόκειται να συγχωνευ-
τούν στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής, έξι κορυφαίοι καθη-
γητές Πανεπιστηµίου (δύο εκ των οποίων του Πανεπιστηµίου
της Νέας Υόρκης) και ο Πρόεδρος του Οικονοµικού Επιµελ-
ητηρίου Ελλάδος.

Επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση ∆ηµάρχου.

∆είτε το who is who των µελών της Επιτροπής:

∆ιονύσης Χιόνης
Καθηγητής Οικονοµικών στο Τµήµα Οικονοµικών Επι-

στηµών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης.  Πήρε
πτυχίο Οικονοµικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήµιο, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών.

Συµµετείχε στην δηµόσια διοίκηση και στην διοίκηση οργα-
νισµών και επιχειρήσεων σε διάφορους φορείς όπως Ξενο-
δοχειακό Επιµελητήριο, ΟΣΕ, Προαστιακός Α.Ε., ΟΠΑ∆,
Ιnvest in Greece, Οικονοµικό Γραφείο Πρωθυπουργού, Ευρ-
ωπαϊκή Επιτροπή, ΙΟΒΕ.

Η πανεπιστηµιακή του έρευνα επικεντρώνεται στα εξής γνω-
στικά αντικείµενα: Οικονοµικές Κρίσεις και Kρίσεις χρέους,
Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα, Οµόλογα-αγορά οµολόγων,
∆ηµοσιονοµικός Πολλαπλασιαστής.

Από την πρόσφατη βιβλιογραφία του ξεχωρίζει το πόνηµα
«H Eλληνική Κρίση. Η Περιπέτεια του Χρέους» Εκδόσεις
Παπαζήση, 2014 (2η έκδοση)

Νίκος Ηρειώτης
Καθηγητής Τοµέα IV – Πρόεδρος Τµήµατος Οικονοµικών

Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών.  Πήρε πτυχίο Ανω-
τάτης Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήµιο),
D.E.A και Ph.D. in Accounting and Financial Analysis (Παν/µιο
PARIS 1-PANTHEON-SORBONNE).Έχει διατελέσει Ειδικός
Σύµβουλος σε χρηµατοοικονοµικά θέµατα στο Υπουργείο
Εµπορίου (ΥΠΕΜ), καθώς και σε παρόµοια θέµατα στο Υπο-
υργείο Βιοµηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ).

Έχει δηµοσιεύσει σειρά άρθρων, σε ελληνικά και ξένα επι-
στηµονικά και επαγγελµατικά περιοδικά. Έχει συνεργαστεί µε
το Κέντρο Έρευνας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Το τρέχον επιστηµονικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στη Λογι-
στική Τυποποίηση, καθώς και στη Χρηµατοοικονοµική Ανάλ-
υση επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Νίκος Μπαλτάς
Καθηγητής Πολιτικής Οικονοµίας στο Οικονοµικό Πανεπι-

στήµιο Αθηνών. Έλαβε Πτυχίο από το Οικονοµικό Τµήµα της
ΑΣΟΕΕ, M.Soc.Sc. και Ph.D. στα Οικονοµικά από το Πανεπι-
στήµιο του Birmingham (Μεγάλη Βρετανία). 

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΣΣΕΕ  ΒΒΑΑΘΘΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΗΗ  
ΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΝΝΗΗΜΜΗΗΣΣ  

Τον πεσόντα Επισµηναγό 
Νικόλαο Νέζη τίµησε ο ∆ήµος 

Μάνδρας -  Ειδυλλίας

Στην µνήµη του πεσόντα Επισµηναγού Νικολάου
Νέζη ήταν αφιερωµένη η εκδήλωση που διοργάνω-
σε ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας την Κυριακή 21

Ιανουαρίου 2018 στις 10.30 το πρωί. Σε µια τελετή σεµνή
αλλά παράλληλα µε κάθε επισηµότητα και µε βαθιά
συγκίνηση πολίτες του ∆ήµου αλλά και εκπρόσωποι των
Ενόπλων ∆υνάµεων συναντήθηκαν στην πλατεία Ζερβονικό-
λα προκειµένου να αποδώσουν τιµή στον ήρωα Επι-
σµηναγό.

Ο Νίκος Νέζης γεννηµένος στη Μάνδρα ήταν ο Αεροπόρ-
ος της 339 Μοίρας Παντός Καιρού που έπεσε για την
Πατρίδα, σε διατεταγµένη υπηρεσία, στις 17 Ιανουαρίου
2000 στο Όρος Ξηροβούνιο Βοιωτίας, µε το αεροπλάνο του
F4.

Η τιµητική εκδήλωση πραγµατοποιείται για 2η
συνεχή χρονιά καθώς µε απόφαση του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου αποφασίστηκε η καθιέρωση της.

Στο χαιρετισµό της η ∆ήµαρχος, κ. Κριεκούκη, βαθιά
συγκινηµένη τόνισε ότι :«Σε κάθε δύσκολη στιγµή της Ιστο-
ρίας οι Έλληνες  στρέφονταν σε δύο ύψιστες αρχές: τον Θεό
και τους Ήρωες. Αυτά ήταν πάντα και είναι ακόµα και σήµε-
ρα οι πηγές που ατσαλώνουν την θέληση και θωρακίζουν
τους αγώνες µας.

Φέτος, µετά την καταστροφική πληµµύρα, τίποτα δεν είναι
ίδιο. Η πόλη δοκιµάζεται οι άνθρωποι αγωνιούν και ο τόπος
προσπαθεί να ξαναβρεί τα βήµατά του.

Συνεχίζεται στη σελ. 11
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ  
γγιιαα  ττηη  δδιιεεκκδδίίκκηησσηη  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

σσυυγγκκρροοττεείί  οο  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΦΦυυλλήήςς  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΠΠααπππποούύςς

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Η Έγκριση Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας
του ∆ήµου για την αντιµετώπιση Φυσικών

και Τεχνολογικών κινδύνων

Σ
υνεδριάζει  σήµερα Πέµπτη  25  Ιανουαρίου και  ώρα 19:00
το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο Ασπροπύργου , για τη  συζήτηση
και  τη λήψη αποφάσεων, σχετικά µε τα θέµατα της ακόλο-

υθης  ηµερήσιας διάταξης. 
Θέµα 1ο :Έγκριση Σχεδίου Πολι τικής Προστασίας του ∆ήµου

Ασπροπύργου, για την αντιµετώπιση Φυσικών και  Τεχνολογικών
κινδύνων.

Εισηγητής: Η ∆ιευθύντρια Περιβάλλοντος & Πολι τικής Προ-
στασίας, κα Ελένη Βερούτη.

Θέµα 2ο :Συζήτηση επί  της ‘Έκθεσης ∆ιαχειριστικού Ελέγχου της
Εκκαθαρισθείσας ∆ηµοτι κής Επιχεί ρησης Ανάπτυξης ∆ήµου
Ασπροπύργου (∆.Ε.Α.∆.Α.).

Εισηγητής: Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, κ. Πανάρετος
Βαρδάνης.

Θέµα 3ο :Καθορισµός αµοιβής της δικηγορικής εταιρείας µε την
επωνυµία «ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέµα 4ο :Έγκριση ρύθµισης της οφειλής, της κας Ντοβίνου
Φιλιώς, του Ευάγγελου, µε διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και  επανα-
βεβαίωση του ποσού σε δεκαοκτώ µηνιαίες δόσεις.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος και  Πρόεδρος υης Οικονοµικής Επι -
τροπής, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 5ο :∆ιαγραφή ποσού 350,00€, επ’ ονόµατι  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ, του ΜΙΧΑΗΛ, για παράβαση Κ.Ο.Κ.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέµα 6ο :Παραχώρηση του υπ’ αριθµ. Θ 0273 οικογενειακού
τάφου στον ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ, του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και  της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ. 

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέµα 7ο :Παραχώρηση του υπ’ αριθµ. Θ 0036 οικογενειακού
τάφου στην ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, του ΣΤΑΥΡΟΥ και  της
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ. Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας,
κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 8ο :Παραχώρηση του υπ’ αριθµ. Ζ0002 οικογενειακού
τάφου στην ΜΟΙΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και  της ΜΑΡΙΑΣ. 

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέµα 9ο :Παραχώρηση του υπ’ αριθµ. Θ 0278 οικογενειακού
τάφου στον ΚΑΛΑΪΤΣΙ∆Η ΣΤΑΥΡΟ, του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και  της
ΕΙΡΗΝΗΣ. 

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέµα 10ο :Παραχώρηση του υπ’ αριθµ. Ζ1298 οικογενειακού

τάφου στον ΚΑΤΣΙΛΑΡΕΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, του ΧΡΗΣΤΟΥ και  της
ΕΛΕΝΗΣ. Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 11ο :Παραχώρηση του υπ’ αριθµ. Γ0410 οικογενειακού
τάφου στους ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ της ΠΑΠΟΥΛΙ∆Η ΑΝΑΤΟΛΗΣ, του
ΙΩΑΝΝΗ και  της ΚΥΡΙΑΚΗΣ. 

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέµα 12ο :Παραχώρηση του υπ’ αριθµ. Γ0364 οικογενειακού
τάφου στους ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ του ΚΕΣΕΣΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ, του
ΚΩΝ/ΝΟΥ και  της ΣΕΡΑΦΕΙΜΑ. 

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέµα 13ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.



ΣΤΟΥΣ -4 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΣΣτταα  ««λλεευυκκάά»»  ηη  ΠΠάάρρννηηθθαα  
- Που χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Στα λευκά «ντύθηκε» η Πάρνηθα µε την θερ-
µοκρασία στην περιοχή να έχει υποχωρήσει
σοτυς -4 βαθµούς, ενώ πνέουν ισχυροί βόρειοι
άνεµοι.

Η Τροχαία ενηµερώνει τους οδηγούς που θα
κινηθούν προς την Πάρνηθα, ενώ σε αρκετά
σηµεία είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθη-
τικών αλυσίδων.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την αστυνοµία, οι
αντιολισθητικές αλυσίδες είναι υποχρεωτικές για
την κίνηση των οχηµάτων στην λεωφόρο Πάρν-
ηθας, από το ύψος του τελεφερίκ προς το
καζίνο.

4-θριάσιο Πέµπτη 25 Ιανουαρίου 2018 
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Τ
α ατυχήµατα στο Πολεµικό
Ναυτικό διαδέχονται το ένα το
άλλο και ο εκνευρισµός στο

Πεντάγωνο στα ύψη αφού λάθη
προχειρότητας δίνουν αφορµές για
δυσµενή σχόλια για το αξιόµαχο και
την ετοιµότητα του Πολεµικού Ναυτι-
κού. 
Προχτες βράδυ, στις 22.00. το

αρµαταγωγό Λέσβος υπέστη ζηµιά -
ρήγµα 2 µέτρων- µετά από πρόσκρ-
ουσή του στον προβλήτα του Ναυ-
στάθµου Σαλαµίνας, την ώρα που
προσπαθούσε να «δέσει». Στην περ-
ιοχή έπνεαν ισχυροί άνεµοι
ταχύτητας 40 κόµβων και η κατάστα-
ση της θάλασσας ήταν περίπου 5
µποφόρ.
Κατά τη διάρκεια του κατάπλου και

ενώ το πλήρωµα προσπαθούσε να
ολοκληρώσει την παραβολή του
Λέσβος στο ντόκο που δένουν τα
αρµαταγωγά, το πολεµικό πλοίο
βγήκε εκτός ελέγχου και έπεσε πάνω
σε άλλα αρµαταγωγά τα οποία ήταν
ήδη αγκυροβοληµένα. 
Στη συνέχεια το πολεµικό πλοίο

παρασύρθηκε από τους ισχυρούς
ανέµους και χτύπησε πάνω στην
προβλήτα µε αποτέλεσµα να υπο-
στεί πλευρικό σκίσιµο µήκους

περίπου δύο µέτρων. ∆εν υπάρχουν
αναφορές για τραυµατισµό µελών
του πληρώµατος του Λέσβος, όµως
η ζηµιά που έχει υποστεί το αρµατα-
γωγό θα το αναγκάσει να ακινητο-
ποιηθεί για εβδοµάδες προκειµένου
να αποκατασταθεί το µεγάλο πλευρ-
ικό σκίσιµο.

Οι ζηµιές στα άλλα αρµαταγωγά
πάνω στα οποία προσέκρουσε το
«Λέσβος» δεν φαίνονται ιδιαίτερα
σοβαρές, αν και η πλήρης εκτίµηση
του συµβάντος θα γίνει σήµερα.
Το µεγάλο ερώτηµα είναι για ποιο

λόγο το πλήρωµα του αρµαταγωγού

επιχείρησε να παραβάλει στην
προβλήτα µε συνθήκες οριακές -αν
όχι απαγορευτικές- και δεν ζήτησε τη
συνδροµή των ρυµουλκών του Πολε-
µικού Ναυτικού που βρίσκονταν
µέσα στο ναύσταθµο και µπορούσαν
να ενεργοποιηθούν για να ολοκληρ-
ωθεί ο κατάπλους χωρίς προβλήµα-
τα.
Υπενθυµίζουµε ότι πριν περίπου 80

ηµέρες είχε συµβεί ένα άλλο, πολύ
σοβαρό ατύχηµα µε τη φρεγάτα
Κανάρης η οποία έπεσε σε ξέρα λίγο
πριν καταπλεύσει στο ναύσταθµο
Σαλαµίνας. 

Σύσκεψη φορέων της Θήβας για τις 
εξελίξεις στο θέµα του στρατοπέδου 
Σύσκεψη φορέων της Θήβας για τις εξελίξεις στο

θέµα του στρατοπέδου προκάλεσε ο εµπορικός
σύλλογος σε µία προσπάθεια να συντονίσει και να
ενισχύσει τις πιέσεις προς το υπουργείο Άµυνας για
τη διατήρηση του κέντρου νεοσυλλέκτων.
Οι φορείς στο σύνολό τους αναµένουν τις τελικές

αποφάσεις του υπουργείου για την επόµενη ηµέρα
του στρατοπέδου οι οποίες εν πολλοίς θα καθο-
ρίσουν και την αντιδράσή τους. Νέες πληφορορίες
µιλούν για διατήρηση των κέντρων νεοσυλλέκτων
σε Λαµία και Θήβα για τους στρατεύσιµους που επι-
λέγονται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην
Κύπρο.

∆ήλωση ∆ηµάρχου 
για το ΚΕΠΒ Θήβας

Με αφορµή την επαναφορά
του θέµατος για το Κέντρο
Εκπαίδευσης Πυροβολικού
Θήβας (ΚΕΠΒ) µε πρόσφα-
τες δηµοσιεύσεις περί
κατάργησής του, ο ∆ήµα-
ρχος Θηβαίων Σπυρίδων
Νικολάου δηλώνει τα ακόλο-
υθα:

“Θεωρώ ότι είναι σε ισχύ οι
δηλώσεις του αρµόδιου και
υπεύθυνου Υπουργού
Άµυνας κ. Καµµένου, σε
πρόσφατη επίσκεψή του στη

Λαµία, για τη µη κατάργηση των Κέντρων Θηβών
και Λαµίας.

Παρακολουθώ πολύ στενά, καθηµερινά και αδιά-
λειπτα το µεγάλης σηµασίας θέµα για την πόλη της
Θήβας και το ∆ήµο µας και πιστεύω ότι µετά τις
επισκέψεις στους αρµόδιους φορείς και τις άµεσες
παρεµβάσεις µου το τελευταίο 48ωρο σε υψηλό
επίπεδο, θα υπάρξουν εξελίξεις που θα ανακοινωθ-
ούν άµεσα.

Παραµένουµε στις θέσεις µας για το µεγάλο αυτό
θέµα, που έχει κοινωνικές προεκτάσεις και παλεύο-
υµε όλοι µαζί, φορείς και δηµότες, για τη διατήρηση
του ΚΕΠΒ Θήβας και γιατί όχι την αναβάθµισή του.
Είµαστε παρόντες, είµαστε σε αναµονή για τις όποι-
ες ενέργειες απαιτηθούν, σύµφωνα µε τις εξελίξεις”.

ΝΝέέοο  ααττύύχχηηµµαα  µµεε  πποολλεεµµιικκόό  ππλλοοίίοο
µµέέσσαα  σσττοο  ννααύύσσττααθθµµοο  ττηηςς  ΣΣααλλααµµίίννααςς



Μ
ε µεγάλη επιτυχ ία και µαζική
προσέλευση πολιτών  ολοκ-
ληρώθηκε το διήµερο δωρεάν

προληπτικών  ιατρικών  εξετάσεων  των
"Γιατρών  της Αγάπης" για δηµότες και
κατοίκους του ∆ήµου Αχ αρν ών .

Κατά το διήµερο των εξετάσεων οι
6 ιατροί µε ειδικότητες:  ∆ερµατολό-
γος, Καρδιολόγος, Ουρολόγος, Οφθα-
λµίατρος, Χειρουργός και Ωτορινολα-
ρυγγολόγος (ΩΡΛ) εξέτασαν πάνω
από 250 περιστατικά.

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φρον τίδας
Αχ αρν ών  κ. Γιώργος ∆ασκαλάκης,
φαν ερά ικαν οποιηµέν ος από την  προ-
σέλευση των  πολιτών , αλλά κυρίως από
την  ουσιαστική κοιν ων ική προσφορά
της δράσης, εξέφρασε την  πρόθεσή του
ώστε η συγκεκριµέν η δράση ν α επαν αλ-
ηφθεί και ν α εξυπηρετηθούν  ακόµη περ-
ισσότερα περιστατικά.

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης
Κασσαβός εξήρε την  πρωτοβουλία των
"Γιατρών  της Αγάπης" και συν εχ άρη τη
∆ιοίκηση και το προσωπικό της ∆ηµοτι-
κής Φρον τίδας Αχ αρν ών  για την  υλο-
ποίηση της δράσης και δήλωσε:"Οι "Για-
τροί της Αγάπης" έχ ουν  καθιερωθεί στις
συν ειδήσεις των  πολιτών  όλης της
χ ώρας, ως µια οµάδα εθελον τών  κατα-
ξιωµέν ων  και έµπειρων  γιατρών , οι
οποίο προσφέρουν  σηµαν τικό κοιν ω-
ν ικό έργο από άκρη σε άκρη στην
Ελλην ική επικράτεια. 

Η πρωτοβουλία της δωρεάν  εξέτασης
πολλών  συµπολιτών  µας από τους  "Για-
τρούς της Αγάπης", σε συν εργασία µε τη
∆ηµοτική Φρον τίδα Αχ αρν ών , βρήκε
πρόσφορο έδαφος στην  πόλη µας και
αν αδείχ τηκε ως µια από τις σηµαν τικό-
τερες κοιν ων ικές δράσεις που έχ ουν
υλοποιηθεί στον  ∆ήµο Αχ αρν ών "

Στο πλαίσιο του διηµέρου δωρεάν
προληπτικών  ιατρικών  εξετάσεων  των  

"Γιατρών  της Αγάπης" που πραγµατο-
ποιήθηκαν  στο 2ο και 3ο ΚΑΠΗ του
∆ήµου Αχ αρν ών , ο ∆ήµαρχ ος Αχαρν ών
κ. Γιάν ν ης Κασσαβός και ο Πρόεδρος
της ∆ηµοτικής Φρον τίδας Αχ αρν ών  κ.
Γιώργος ∆ασκαλάκης απέν ειµαν  αν αµ-
ν ηστικές τιµητικές πλακέτες στους "Για-
τρούς της Αγάπης": κ.κ. Παν αγιώτη
Βραχ ν ό, Χειρουργό ∆ιευθυν τή στο
Νοσοκοµείο ΚΑΤ, Κων /ν ο Πετρακογιάν -

ν η, ∆ερµατολόγο ∆ιευθυν τή στο Νοσο-
κοµείο ΚΑΤ, Φαρούκ Μπισαράτ, Ουρ-
ολόγο ∆ιευθυν τή στο Νοσοκοµείο ΚΑΤ,
Νατάσσα Γούν αρη, ΩΡΛ Επιµελήτρια Α'
στο Νοσοκοµείο Παίδων  Πεν τέλης,
Γιούλα Μπάρλα, Χειρουργό Επιστηµον ι-
κή Συν εργάτης στο Νοσοκοµείο Ερυθρ-
ός Σταυρός, καθώς και στην  Αν τιδήµα-
ρχ ο ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών  και Αν θ-
ρώπιν ου ∆υν αµικού Λουΐζα Κοσµίδου,
Καρδιολόγο, εξέφρασε από την  πρώτη
στιγµή της αν ακοίν ωσης της δράσης την
πρόθεση ν α συµµετάσχ ει αφιλοκερδώς
στη δράση των  "Γιατρών  της Αγάπης"
προσφέρον τας Καρδιολογική εξέταση σε
πολλούς πολίτες και κατοίκους του
∆ήµου Αχ αρν ών .

Τιµητική πλακέτα απον εµήθηκε
επίσης στον  κ. Γιώργο Υδραίο, οποίος
συν εργάζεται εδώ και καιρό και υπο-
στηρίζει στις δράσεις των  "Γιατρών  της
Αγάπης" αν ά την  Ελλάδα.

ΜΜΑΑΖΖΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ττωωνν  ""ΓΓιιααττρρώώνν  ττηηςς  ΑΑγγάάππηηςς""  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώννττωωνν  ""ΓΓιιααττρρώώνν  ττηηςς  ΑΑγγάάππηηςς""  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν

Σ
ε νέο κύκλο τοποθέτησης ποτιστρών και ταϊ-
στρών για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων
που διαβιούν στα διοικητικά όρια του ∆ήµου,

προχωρά η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου Φυλής,
σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο Εθελοντών Φιλόζωων του
∆ήµου Φυλής.

Η τοποθέτηση των νέων ποτιστρών και ταϊστρών το
2018 ξεκίνησε ήδη από το Εργοτάξιο του ∆ήµου Φυλής,
όπου τοποθετήθηκαν 2 ποτίστρες και 2 ταΐστρες, ενώ
έχει προγραµµατιστεί τις επόµενες ηµέρες να τοποθετ-
ηθούν επιπλέον 30 ποτίστρες και 30 ταΐστρες. 

«Ξεκινήσαµε πέρυσι πιλοτικά την τοποθέτηση ποτι-
στρών και ταϊστρών σε διάφορα επιλεγµένα σηµεία του
∆ήµου και φέτος επεκτείνουµε στοχευµένα τη δράση,
που αποτελεί µέρος του ολοκληρωµένου Προγράµµατος
∆ιαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του ∆ήµου. 

Την ευθύνη για την τροφοδοσία έχει η ∆ιεύθυνση Περ-
ιβάλλοντος, ωστόσο απευθύνουµε έκκληση στους δηµό-
τες ώστε οι ποτίστρες και ταΐστρες να παραµείνουν στη
θέση τους και να µην καταστραφούν», υπογραµµίζει ο
Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Μιχάλης
Οικονοµάκης, ο οποίος ευχαριστεί τα µέλη του ∆ικτύου
Εθελοντών Φιλόζωων του ∆ήµου Φυλής για τη συνερ-
γασία και τη στήριξη του προγράµµατος.

Οι νέες ποτίστρες διαθέτουν φλοτέρ και θα εγκατα-
σταθούν σε σταθερή βάση σε κοινόχρηστους χώρους
που διαθέτουν νερό, ώστε να γίνει σύνδεσή τους µε το
δίκτυο ύδρευσης προκειµένου το νερό να ανανεώνεται
διαρκώς και να παραµένει πάντα καθαρό. 

Όπου δεν είναι δυνατή η σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευ-
σης θα τοποθετηθούν απλές ποτίστρες που θα τροφο-
δοτούνται µε καθαρό νερό από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλ-
λοντος. 

Την ευθύνη για την τροφοδοσίας των ταϊστρών που θα
τοποθετηθούν έχει η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος ενώ στην
επίβλεψη και προστασία τους θα συµβάλλουν και τα
µέλη του ∆ικτύου Εθελοντών Φιλόζωων του ∆ήµου
Φυλής.
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ΣΣΕΕ  3300  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  
ΝΝέέεεςς  πποοττίίσσττρρεεςς  κκααιι  ττααΐΐσσττρρεεςς  γγιιαα  τταα  ααδδέέσσπποοτταα  ζζώώαα  
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Ονοµασία Σκοπίων, Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
και τιµητική διάκριση του Νίκου Πουρλίτη στην Βασιλόπιτα των

Μακεδόνων – Θρακών Φυλής 

Οεπίτιµος Πρόεδρος Νίκος Πουρλίτης, το ζήτ-
ηµα της Ονοµασίας των Σκοπίων αλλά και το
ανανεωµένο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που πλαι-

σιώνεται από νέους ανθρώπους, υπήρξαν τα συστατικά
στοιχεία της εκδήλωσης για την κοπή της Βασιλόπιτας
που πραγµατοποίησε ο Σύλλογος Μακεδόνων –
Θρακών Φυλής το βράδυ του Σαββάτου 20 Ιανουαρίου,
στην γεµάτη από κόσµο αίθουσα του ψυχαγωγικού κέν-
τρου της Χασιάς «Χρυσό Βαρέλι». 

Η Πρόεδρος  Χρυσάνθη Παρουσάκη, έχοντας στο
πλευρό της σύσσωµο το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ανοίγοντας την πολιτιστική βραδιά καλωσόρισε τον
κόσµο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα έκανε έναν επι-
γραµµατικό απολογισµό κι αναφέρθηκε στους στόχους
του Συλλόγου, που είναι η διατήρηση της πολιτιστικής
ταυτότητας και  η διάσωση της πλούσιας πολιτιστικής
παράδοσης των Μακεδόνων – Θρακών µέσα από την
οργάνωση σεµιναρίων και εκδηλώσεων µε ιστορικό και
πολιτιστικό περιεχόµενο. 

Σε αυτό το σηµείο, η κα Παρουσάκη, κάλεσε όχι µόνο
τους Μακεδόνες – Θράκες αλλά και όλο το Πολιτιστικό
κίνηµα του ∆ήµου Φυλής, να συµβάλει ο καθένας µέσα
από τη δική του µατιά, εµπειρία και ευαισθησία, στην
πολύτιµη αυτή προσπάθεια. 

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε η στιγµή που τα νέα παι-
διά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κάλεσαν στο βήµα τον
επί 26 συναπτά έτη Πρόεδρο του Συλλόγου, Νίκο
Πουρλίτη, προκειµένου να τον ανακηρύξουν Επίτιµο. 

Με δάκρυα στα µάτια ο Νίκος Πουρλίτης, έδωσε µια,
από καρδιάς υπόσχεση, την οποία, µε το ήθος που τον
διακρίνει, ήδη τηρεί, στην πράξη.  «Να βρίσκεται πάντα
κοντά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη  και όσο τον
βαστούν η ψυχή και τα πόδια του, να συνδράµει στο

σηµαντικό έργο του Συλλόγου» 
Για το ήθος και την προσφορά του Νίκου Πουρλίτη

µίλησε µε λόγια από καρδιάς ο Πρόεδρος του Αθλητικού
και Πολιτιστικού Οργανισµού του ∆ήµου Φυλής η «Πάρν-
ηθα» Γιώργος Μαυροειδής,  χαιρετίζοντας την εκδήλωση. 

Λίγο αργότερα ο επίτιµος Πρόεδρος δέχθηκε επίσης,
τα συγχαρητήρια και τις ολόθερµες ευχές του  ∆ηµάρχου
Φυλής Χρήστου Παππού. Ο ∆ήµαρχος συνεχάρη
επίσης το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και πέρασε από όλα
τα τραπέζια, ανταλλάσσοντας ευχές µε τα µέλη αλλά και
τους φίλους των Μακεδόνων – Θρακών Φυλής. 

Το «παρών» και τις ευχές τους, έδωσαν επίσης, ο Βου-
λευτής Θανάσης Μπούρας, η Περιφερειακή Σύµβουλος
Αριστέα Βάβουλα, Αντιδήµαρχοι, Πρόεδροι Νοµικών
Προσώπων και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσµα του Συλλόγου. 

Κατά τα λοιπά η βραδιά κύλισε µε γνήσια παραδοσια-
κή µουσική και χορούς µε το συγκρότηµα Balkan Pensi
και την Ελένη Ζησοπούλου στο τραγούδι, που ανέβασαν
το θερµόµετρο του κεφιού στα ύψη,  µέχρι τις µικρές
ώρες. 

ΤΤρρίίαα  ααυυττοοκκίίννηητταα  κκααιι  µµιιαα  
µµοοττοοσσυυκκλλέέτταα  κκαατταασσττρράάφφηηκκαανν

οολλοοσσχχεερρώώςς  µµεεττάά  
ααππόό  εεµµππρρηησσττιικκέέςς  εεννέέρργγεειιεεςς  

σσεε  ΕΕλλεευυσσίίνναα  κκααιι  ΘΘηησσεείίοο  

Τρία αυτοκίνητα και µια µοτοσυκλέτα καταστράφηκαν
ολοσχερώς µετά εµπρηστικές ενέργειες που πραγµα-
τοποίησαν άγνωστοι  τη νύχτα της Τρίτης σε Θησείο

και Ελευσίνα.Στις 01:43 τη νύχτα άγνωστος πυρπόλησε µοτο-
συκλέτα που ήταν σταθµευµένη στην οδό Επταχάλκου στο
Θησείο. Στις 04:05 τα ξηµερώµατα άγνωστοι πυρπόλησαν
δυο αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε πάρκινγκ στο 25ο χιλιό-
µετρο της Παλαιάς Εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος
της Ελευσίνας, ενώ οι επιθέσεις ολοκληρώθηκαν στις 04:20
τα ξηµερώµατα, όταν άνωστος πυρπόλησε αυτοκίνητο στην
οδό Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια. 
Τις έρευνες για τον εντοπισµό των δραστών έχει αναλάβει η

ΕΛ.ΑΣ.

∆ΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας
(Κ.Ε.∆.Ε), κ. Νικόλαος Μελετίου,σας προσκαλεί στη διάλεξη που θα δώσει   ο ∆ηµοσιο-
γράφος - Εκδότης του βραβευµένου Περιοδικού “Ενδοχώρα”, που εκδίδεται στην Αλεξαν-

δρούπολη, εδώ και 30 χρόνια, κ. Ιωάννης Κουριαννίδης, τη ∆ευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018, στις
19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου (∆. Καλ-
λιέρης),  µε θέµα: « Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Σκοπιανό, η στάση των ηγεσιών και η αντίσταση
της βάσης».

* Ο Γιάννης Kουριαννίδης γεννήθηκε στο Kιλκίς το 1961 και µεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι
απόφοιτος της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

Εργάζεται στην Eθνική Tράπεζα της Ελλάδος. Το 1988 ξεκίνησε την έκδοση του βραβευµένου περιοδικού «Eνδοχώρα», στην
Αλεξανδρούπολη, το οποίο εκδίδεται επί τριάντα (30) έτη, µε περιεχόµενο κυρίως εθνικά θέµατα και πολιτιστικά θέµατα. Είναι
σήµερα το µακροβιότερο περιοδικό της ελληνικής περιφέρειας. Επί σειράν ετών διετέλεσε Πρόεδρος και σήµερα είναι Αντιπρ-
όεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ενδοχώρα». Είναι, παράλληλα, Πρόεδρος του Σωµατείου «∆εσµοί Ελλήνων», από τον
Ιανουάριο του 2011. Ο κ. Κουριαννίδης είναι Μέλος της Ένωσης ∆ηµοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου
(Ε∆ΗΠΗΤ) Μακεδονίας – Θράκης. Αρθρογραφεί σε πολλά έντυπα και εφηµερίδες. Ασχολείται µε τη λογοτεχνική κριτική, καθώς
και µε την επιµέλεια βιβλίων. Έχει τιµηθεί για τη δράση του από το Μουσικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, από το Ινστιτούτο ∆ιαβαλ-
κανικών Σχέσεων και από τον ∆ήµο Αθηναίων. Θήτευσε, ως ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, επί 2ετία, ενώ το
2014 διεκδίκησε τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης µε δικό του ανεξάρτητο συνδυασµό.
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Φωτογραφικό 
εργαστήρι στον
∆ήµο Ελευσίνας

Το Τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. οργανώνει πρωτοποριακό
φωτογραφικό εργαστήριο µε τίτλο «Φωτο-

γραφία και Πολιτιστική κληρονοµιά-µετανάστευση
και Πολιτισµός στην Ελευσίνα».

Στο εργαστήριο αυτό καλούνται να συµµετέχουν
άτοµα άνω των 18 ετών µε στόχο να εστιάσουν
στην κοινή κληρονοµιά που µας περιβάλλει, µε
επίκεντρο τον ρόλο της µετανάστευσης (παλαιότε-
ρης και σύγχρονης) στη διαµόρφωση της πολιτι-
στικής κληρονοµιάς του τόπου µας.

Οι συµµετέχοντες  θα εργαστούν µε την καθο-
δήγηση του κ. Jeff  Vanderpool, φωτογράφου εξει-
δικευµένου σε θέµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η φωτογραφική
αποτύπωση και επεξεργασία των διαφορετικών
πτυχών αυτής της κληρονοµιάς, όπως είναι η εθνο-
γραφία, η αρχιτεκτονική τα αντικείµενα κ.α.

Τα αποτελέσµατα των εργασιών θα αποτελέσουν
το υλικό για µια πολύ ενδιαφέρουσα υπαίθρια έκθ-
εση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στον πεζόδροµο
της Ελευσίνας.

Στόχοι:
Ευαισθητοποίηση σχετικά µε την πολιτιστική

κληρονοµιά.
Εκπαίδευση γύρω από τους τρόπους καταγραφ-

ής της Πολιτιστικής κληρονοµιάς, µε επίκεντρο το
µέσο της εικόνας.

Ενεργοποίηση του κοινού σε ζητήµατα διαχείρι-
σης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ &                                                                                                                                           

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Κόβουν την πίτα τους στο «ΣΤΕΚΙ 
Εργαζοµένων, ανέργων και νεολαίας»

Σας καλούν να τιµήσετε µε την παρουσία σας την
εκδήλωση – κοπή πίτας, την Κυριακή 28 Ιανουα-
ρίου 2018 και ώρα 1200 το µεσηµέρι, στο «ΣΤΕΚΙ
Εργαζοµένων, ανέργων και νεολαίας».

(Νικολαΐδου 9, Ελευσίνα)
… Και στον πόλεµο όλα για όλα κουβαλούσα

πολυβόλα
να σκοτώνονται οι λαοί για τ’ αφέντη το φαΐ
Άιντε θύµα άιντε ψώνιο ...
Koίτα οι άλλοι έχουν κινήσει έχει η πλάση κοκ-

κινίσει
άλλος ήλιος έχει βγει σ’ άλλη θάλασσα άλλη γη …
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ TO ΠΟΙΗΜΑ
«Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡ ΜΕΝΤΙΟΥ» ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ

ΒΑΡΝΑΛΗ

OO  ∆∆ήήµµοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ξξεεκκιιννάά  ττηηνν  χχωωρριισσττήή  σσυυλλλλοογγήή
ππόόρρτταα  --  ππόόρρτταα  ββιιοοααπποοββλλήήττωωνν  ααππόό  οοιικκίίεεςς  κκααιι

σσηηµµεείίαα  εεσσττίίαασσηηςς  ττηηςς  ΚΚάάττωω  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

ΟΟ  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  κκααιι  ηη  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ααρρχχήή  θθαα  εεννηηµµεερρώώσσεειι  γγιιαα  ττηηνν  δδρράάσσηη  κκααθθώώςς  κκααιι  γγιιαα  τταα
ππεερριιββααλλλλοοννττιικκάά  οοφφέέλληη  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  κκααιι  ττωωνν  ∆∆ηηµµοοττώώνν  σσττιιςς  3311//11//22001188  σσττιιςς  66::0000  µµµµ  σσττηηνν
ααίίθθοουυσσαα  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ττοουυ  ΕΕρργγααττιικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς..
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Ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Μαρτίου
2018, η υποβολή αιτήσεων των εποχικών
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για συµµετοχή

τους στο «Πρόγραµµα επιχορήγησης εποχικών ξενο-
δοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων
εργασίας κατά τη χειµερινή περίοδο 2017-2018». Το
Πρόγραµµα έχει ως στόχο τη διατήρηση των θέσεων
εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουρ-
γούν εποχικά κατά τη χειµερινή περίοδο και συγκεκριµέ-
να από την 1η Νοεµβρίου 2017 έως την 28η Φεβρουα-
ρίου 2018.

∆ικαίωµα υποβολής αιτήσεων, όπως προβλέπει η
∆ηµόσια Πρόσκληση 2/2018, έχουν οι ξενοδοχειακές
µονάδες και οι κάθε µορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή και ξενοδοχειακές
µονάδες που λειτουργούν εκτός της ∆ιοικητικής Περιφ-
έρειας Αττικής (εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα
Νήσων) και του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος της
πόλεως της Θεσσαλονίκης 

Β) Έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ
Γ) Είναι εποχικές. Έχουν διακόψει δηλαδή τη συνεχό-

µενη λειτουργία τους την χρονική περίοδο από 1η Νοεµ-
βρίου µέχρι 28η Φεβρουαρίου τουλάχιστον για δύο έτη,
κατά την πενταετία 2012-2016. 

Επιχειρήσεις που µετείχαν σε ένα τουλάχιστον από
τα προηγούµενα προγράµµατα διατήρησης θέσεων
εργασίας για τη χειµερινή περίοδο, ή είναι νέες ξενο-
δοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν 

από την 1η Ιανουαρίου 2016 και µετά), έχουν δικαίω-
µα υποβολής αίτησης εφόσον διέκοψαν την συνεχόµενη
λειτουργία τους πριν την 1η Νοεµβρίου 2016 .

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουρ-
γούν από την 1η Νοεµβρίου 2016 και µετά, δεν επιχο-
ρηγούνται.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, αποκ-
λειστικά στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆
(www.oaed.gr), στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών
αιτήσεων, από τις 23-01-2018 και ώρα 11η πρωινή έως
τις 23-03-2018 και ώρα 12η µεσηµβρινή.

Ωφελούµενοι είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι
δικαιούνται επίδοµα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη
του χρονικού διαστήµατος της επιµήκυνσης , δηλαδή
κατά την 1-11-2017. 

Οι ωφελούµενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι θα πρέπει να
απασχολούνται την 31-10-2017, την προηγούµενη
δηλαδή ηµέρα της έναρξης του χρονικού διαστήµατος
της επιµήκυνσης (η οποία είναι η 1-11-2017), γιατί
σκοπός του προγράµµατος είναι η επιµήκυνση της
απασχόλησης τους.

∆εν είναι δυνατή η υπαγωγή ξενοδοχοϋπαλλήλων
στο πρόγραµµα, οι οποίοι πριν την 1η Νοεµβρίου 2016
είχαν συνεχόµενη δωδεκάµηνη απασχόληση στην ίδια ή
και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.Περισσότερες
πληροφορίες για το πρόγραµµα, τις προϋποθέσεις και
τη διαδικασία συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (www.oaed.gr).

ΣΣηηµµααννττιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς
σσυυννττήήρρηησσηηςς,,

σσττοο  κκττίίρριιοο  ττοουυ  11οουυ
ΛΛυυκκεείίοουυ  ΜΜεεγγάάρρωωνν

Ο∆ήµος Μεγαρέων φροντίζει
συνεχώς για την καλή λειτουργία
και την συντήρηση όλων των σχο-

λείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης στα Μέγαρα και στη Νέα Πέρα-
µο.

Ετσι λοιπόν συνεργεία του ∆ήµου, πρίν
λίγες ηµέρες προέβησαν σε σηµαντικές παρ-
εµβάσεις µε εργασίες επισκευής και συντήρη-
σης στο κτίριο, που στεγάζεται το 1ο Λύκειο
Μεγάρων.

Έγιναν εκτεταµένες επισκευές στο εσωτερ-
ικό των αιθουσών, επισκευάστηκε η ταράτσα
στο κτίριο, τοποθετήθηκε µονωτικό υλικό ενώ
ταυτόχρονα τοποθετήθηκε και Αλεξικέραυνο,
που δεν υπήρχε ποτέ.

ΟΟΑΑΕΕ∆∆::  ΈΈννααρρξξηη  ΠΠρροογγρράάµµµµααττοοςς  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  εεπποοχχιικκώώνν
ξξεεννοοδδοοχχεειιαακκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  γγιιαα  ττηη  δδιιααττήήρρηησσηη  θθέέσσεεωωνν

εερργγαασσίίααςς  κκααττάά  ττηη  χχεειιµµεερριιννήή  ππεερρίίοοδδοο  22001177--22001188
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Η
δ/νση Κοινωνικής Μέριµνας & Αλληλεγγύης
του ∆ήµου Χαϊδαρίου ενηµερώνει τους
κατοίκους του ∆ήµου µας για την εθελοντι-

κή προσφορά γιατρών προς τους ηλικιωµένους
κατοίκους της πόλης µας.               
Στο γραφείο Γ' Ηλικίας προσέρχονται εθελοντές

Ιατροί µε τις εξής ειδικότητες Γενικής Ιατρικής,
Καρδιολόγος, Γυναικολόγος, Πνευµονολόγος και
Ουρολόγος. 
Πραγµατοποιούν εξετάσεις, δίνουν  παραπεµπτικά

εξετάσεων και συνταγογραφούν  φάρµακα  σε ηλι-
κιωµένους µε οικονοµικές δυσκολίες ή σε αδυναµία
προσβασιµότητας σε ιατρούς των ασφαλιστικών
τους ταµείων.
Πληροφορίες σχετικά µε τα ραντεβού:

Νοσηλεύτρια Όλγα Σκρέκα- τηλέφωνο 210 58 12
080.

Εισφορές €2 δισ. πρέπει να καταβάλουν 740.000 ελεύθεροι επαγγελµατίες φέτος

Σ
τα 2 δισ. ευρώ ανέρχεται ο συνολικός φετινός λογαριασµός 740.000 ελευθέρων επαγγελµα-
τιών για εισφορές υπέρ της κύριας ασφάλισης, της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, του επι-
κουρικού και του εφάπαξ. Αυτό προκύπτει από στοιχεία του προϋπολογισµού του Ενιαίου

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ
Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

Η εξόφληση του ασφαλιστικού  λογαριασµού των επαγγελµατιών για φέτος  θα ξεκινήσει από τον
επόµενο µήνα. Στα µέσα Φεβρουαρίου αναµένεται να αναρτηθούν τα πρώτα ειδοποιητήρια για τις
νέες εισφορές των επαγγελµατιών. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου θα πρέπει να καταβληθεί η 1η "δόση"
των εισφορών αυτών που αφορούν το µήνα Ιανουάριο του 2018. 

Ο λογαριασµός των εισφορών για τους επαγγελµατίες φέτος είναι κατά περίπου 384 εκατ. ευρώ ή
19% µεγαλύτερος λόγω της αναδροµικής επιβολής των εισφορών 11% σε 200.000 (επί συνόλου
740.000) αυταπασχολούµενων υπέρ της επικουρικής ασφάλισης και του εφάπαξ. 

Οι εισφορές αυτές δεν επιβλήθηκαν πέρσι, αν και ισχύουν από 1/1/2017.  

Γι’ αυτό το λόγο, φέτος θα επιβληθούν φέτος εις διπλούν. 

∆ηλαδή οι υπόχρεοι επαγγελµατίες (κυρίως µηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε µήνα τις περσινές εισφορές µε βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδ-
ηµα του 2016 και ταυτόχρονα τις φετινές εισφορές µε βάση το 85% του περσινού  ακαθάριστου εισοδήµατος  (άθροισµα καθαρού δηλωτέου εισοδήµατος 2016 συν καταβ-
ληθείσες εισφορές µε βάση το καθαρό εισόδηµα του 2016).

Με βάση το 85% του ακαθάριστου εισοδήµατος του 2017 θα υπολογιστούν και οι εισφορές υπέρ της κύριας ασφάλισης και της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης από το
σύνολο των 740.000 ελευθέρων επαγγελµατιών.

Περίπου 600.000 είναι ασφαλισµένοι του τέως ΟΑΕΕ (έµποροι, βιοτέχνες,κλπ) και οι υπόλοιποι 140.000 περίπου είναι ασφαλισµένοι του τέως ΕΤΑΑ (µηχανικοί, γιατροί, δικ-
ηγόροι),σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή του ΕΦΚΑ.

Το σύνολο των ελευθέρων επαγγελµατιών αναµένεται να καταβάλλουν φέτος  1,131 δισ. ευρώ υπέρ της κύριας ασφάλισης (ΕΦΚΑ) µέσω της εισφοράς 20% επί του 85%
του ακαθαρίστου εισοδήµατος του 2017 (καθαρό δηλωτέο εισόδηµα 2016 συν εισφορές 2017 µε βάση το καθαρό εισόδηµα του 2016).

Υπέρ της ιατρο-φαρµακευτικής περίθαλψής τους  (εισφορά 6,9% Χ 85% Χ Ακαθάριστο εισόδηµα 2017) αναµένεται να καταβάλλουν κοντά στα 390 εκατ. ευρώ.
Τέλος, υπέρ του ΟΑΕ∆ (10 ευρώ /µήνα ή 120 ευρώ /έτος) αναµένεται να καταβάλλουν γύρω στα 90 εκατ.ευρώ.
Μαζί µε τις διπλές εισφορές υπέρ του επικουρικού (7%) και εφάπαξ (4%), οι οποίες αναµένεται να φέρουν 384 εκατ. ευρώ στον ΕΤΕΑΕΠ, ο συνολικός λογαριασµός των

επαγγελµατιών της χώρας για το 2018 φτάνει τα 2 δισ. ευρώ.

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

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
Εθελοντική προσφορά γιατρών 
σε ηλικιωµένους κατοίκους!
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Πρόεδρος του Τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης του Οικονο-
µικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (1999-2003) και Πρόεδρος της
Ελληνικής Πανεπιστηµιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών
(1999-2000 και 2002-2003). Υπηρέτησε ως Ειδικός Επιστήµο-
νας – Οικονοµολόγος στη ∆ιεύθυνση Μελετών και Προγραµµα-
τισµού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (1976-1986) και
δίδαξε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

Είναι κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet: EU –
Institutions and Economic Policy και έλαβε υποτροφία από το
British Council και το Fulbright.

Προσκαλείται κάθε χρόνο για την υπόδειξη υποψηφιοτήτων
για το βραβείο Νόµπελ στις Οικονοµικές Επιστήµες από τη Σου-
ηδική Ακαδηµία Επιστηµών. Έχει διατελέσει µέλος της Επι-
στηµονικής Επιτροπής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευ-
νών.

Michael Pinedo
Ο Michael Pinedo είναι ο καθηγητής διαχείρισης λειτουργιών

Julius Schlesinger στο Τµήµα Πληροφοριών, Επιχειρήσεων και
∆ιοικητικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης
Leonard N. Stern School of Business. Από το 1982 έως το 1997
δίδαξε στο τµήµα Βιοµηχανικής Μηχανικής και Επιχειρησιακής
Έρευνας στο Πανεπιστήµιο Columbia. ∆ίδαξε στο Instituto
Venezolano de Investigaciones Cientificas (Καράκας) από το
1978 έως το 1980 και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Γεωργίας
από το 1980 έως το 1982.

Η έρευνα του καθηγητή Pinedo επικεντρώνεται στη µοντελο-
ποίηση των συστηµάτων παραγωγής και υπηρεσιών και, ειδικό-
τερα, στον προγραµµατισµό και τον προγραµµατισµό αυτών
των συστηµάτων. Πρόσφατα, η έρευνά του εστιάστηκε επίσης
στον λειτουργικό κίνδυνο στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.

Νίκος Γεωργικόπουλος
Επισκέπτης Καθηγητής έρευνας χρηµατοοικονοµικών στο

Stern School of Business του Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης
(NYU) των Η.Π.Α., από τον Σεπτέµβριο του 2012, και ερευνητής
στο Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών
(ΚΕΠΕ) από το 2007. Έχει συντονίσει τέσσερις ερευνητικές
εργασίες που ανατέθηκαν στο ΚΕΠΕ από το Ελληνικό κράτος
και τις δύο πρώτες ερευνητικές εργασίες που ανατέθηκαν στο
παραπάνω οργανισµό από πολυεθνικές εταιρείες. Στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων του στο ΚΕΠΕ, ήταν ο επιστηµονικός
υπεύθυνος δύο εργασιών για την διεύρυνση της χρήσης ηλεκ-
τρονικών µέσων πληρωµών ως εργαλείο πάταξης της φοροδια-
φυγής.

Προτού ξεκινήσει την επαγγελµατική του σταδιοδροµία στο
ΚΕΠΕ, εργάστηκε για 15 έτη ως σύµβουλος χρηµατοοικονο-
µικών, τραπεζικό στέλεχος και ερευνητής στο Λονδίνο και στην
Νέα Υόρκη.

∆ηµήτριος Ράικος
Αναπληρωτής Καθηγητής στη Νοµική Σχολή στο ∆ηµοκρίτειο

Πανεπιστήµιο Θράκης, όπου διδάσκει διοικητικό δίκαιο, διοικ-
ητικό δικονοµικό δίκαιο, δίκαιο δηµοσίων συµβάσεων, δίκαιο
δηµόσιας τάξης και δίκαιο του περιβάλλοντος. Από το έτος 2001
περιλαµβάνεται µεταξύ των διδασκόντων στην Εθνική Σχολή
∆ικαστών. Έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο και
συγκεκριµένα στα πανεπιστήµια London School of Economics
and Political Science (LSE) και Middlesex University, στο δίκαιο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Υπηρέτησε στο δικαστικό σώµα και συγκεκριµένα στα τακτικά
διοικητικά δικαστήρια από το έτος 1985 έως 11/2013, οπότε και
αποχώρησε µε τον βαθµό του Εφέτη.Είναι συγγραφέας εννέα
νοµικών βιβλίων και πολυάριθµων (άνω των 40) νοµικών
µελετών. 

Υπήρξε ο πρώτος Ελληνας δικαστής στο ∆ευτεροβάθµιο
∆ικαστήριο του ΟΗΕ

Κωνσταντίνος Κόλλιας
Πρόεδρος Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Σπούδασε

οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε µεταπτυχιακό στην
οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήµιο Πειραιά
και διδακτορικό στο ίδιο αντικείµενο, στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Έχει διατελέσει ειδικός γραµµατέας αποκρατικοποιήσεων στο
υπουργείο Οικονοµικών, γενικός διευθυντής της Σχολής Επιµόρ-
φωσης Υπαλλήλων του υπουργείου Οικονοµικών, αναπληρω-
τής διοικητής για την Ελλάδα στην Παρευξείνια Τράπεζα Επεν-
δύσεων και Ανάπτυξης. 

Εργάζεται ως Χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος και σύµβου-
λος επιχειρηµατικής ανάπτυξης στην KLC Law Firm και είναι
αντιπρόεδρος της Εταιρείας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής. 

Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών.

Παναγιώτης Ε. Καλδής
Καθηγητής Εφαρµοσµένων Οικονοµικών και Μάρκετινγκ.

Κατέχει διδακτορικό δίπλωµα (PhD) από τη Σχολή Επιχειρή-
σεων, Περιβάλλοντος και Κοινωνίας του Πανεπιστηµίου
Coventry της Αγγλίας.  Έχει πραγµατοποιήσει µεταδιδακτορική
έρευνα στον Τοµέα Οικονοµικής Πολιτικής και Κράτους του Τµή-
µατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

∆ιαθέτει πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών της Ανωτάτης Σχο-
λής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

Είναι πτυχιούχος Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος της Ιωνι-
δείου Προτύπου Σχολής Πειραιώς (Πρακτικό Τµήµα).

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 ( συµπεριλαµβάνεται )
επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγιας Πρου-
σιώτισσας
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€
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Θ
έµατα που
απ ασ χ ολούν
την  Τοπική

Αυτοδιοίκηση πρώτου
Βαθµού βρέθηκαν  στο
επίκεν τρο της συν άν -
τησης που είχ ε σήµερα
ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε,
κ. Γ. Πατούλης, µε την
Αν τιπρόεδρο του Ελεγ-
κτικού Συν εδρίου, κα
Άν ν α Λιγωµέν ου.

Η συν άν τηση πραγ-
µατοποιήθηκε λίγες ηµέρες µετά την  διεξαγωγή του
Συν εδρίου, που διοργάν ωσε η Γεν ική Επιθεωρήτρια
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε τη συν δροµή της Εισαγγελίας
Αρείου Πάγου µε θέµα: «Εισαγγελικές παραγγελίες και
Ελεγκτικά Σώµατα. Ο ∆ηµόσιος Έλεγχ ος και ο ρόλος
του Γεν ικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην
καταπολέµηση της διαφθοράς».

Στο πλαίσιο του Συν εδρίου, η κα Άν ν α Λιγωµέν ου,
ως Αν τιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συν εδρίου, πραγµα-
τοποίησε µια περιεκτική οµιλία και µε τεκµηριωµέν ο
τρόπο αν αφέρθηκε σε µια σειρά από ζητήµατα που
απασχ ολούν  τους δήµους και τους αιρετούς της Τ.Α.

Στη συν άν τηση αυτή, αν αδείχ θηκε, µεταξύ των
άλλων  θεµάτων , η αν άγκη συν έχ ισης του προληπτι-
κού ελέγχ ου, η ν οµική κατοχ ύρωση µη αµφισβήτησης
των  αποφάσεων  του Ελεγκτικού Συν εδρίου, ως αποκ-
λειστικά αρµοδίου ∆ικαστηρίου ελέγχ ου των  δαπαν ών
των  δήµων , από άλλους ελεγκτικούς µηχ αν ισµούς,
καθώς και η προστασία των  αιρετών  από την  αθρόα
δηµοσιοποίηση των  εκθέσεων  ελέγχ ου στα µέσα µαζι-

κής εν ηµέρωσης
κατά παράβαση του
ν όµου περί προ-
στασίας προσω-
πικών  δεδοµέν ων
µε αποτέλεσµα ν α
διαποµπεύον ται και
ν α υφίσταται φθορά
εν  γέν ει η Τοπική
Αυτοδιοίκηση.

Οι δύο πλευρές
δεσµεύθηκαν  για τη
συν έχ ιση της άρι-

στης συν εργασίας και της από κοιν ού προσπάθειας
για την  θεσµική κατοχ ύρωση θέσεων , που θα ευν ο-
ούν  και θα διευκολύν ουν  το έργο των  τοπικών
Αρχ ών , µε στόχ ο και γν ώµον α πάν τα την  ευηµερία
των  πολιτών  και της χ ώρας. 

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε εξήρε το έργο της Αν τιπρ-
οέδρου του Ελεγκτικού Συν εδρίου, από όλες τις µέχ ρι
σήµερα θέσεις ευθύν ης που έχ ει υπηρετήσει.

Η βαθειά γν ώση και εµπειρία της Αν τιπροέδρου επί
των  θεµάτων  που απασχ ολούν  τους δήµους, αν τικα-
τοπτρίζεται και στην  µελέτη της ιδίας, µε θέµα «Η
ευηµερία των  δηµοτών  – Οδηγός και κιν ητήρια δύν αµη
στη λειτουργία και δράση των  δήµων ».

Τα βασικά σηµεία της συγκεκριµέν ης µελέτης παρου-
σιάσθηκαν  σε ειδική εκδήλωση του Ελεγκτικού Συν ε-
δρίου για την  Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία  πραγµα-
τοποιήθηκε σε συν διοργάν ωση µε την  ΚΕ∆Ε τον  περ-
ασµέν ο Μάιο και η οποία, µε πρωτοβουλία του
Προέδρου, Γ. Πατούλη, θα κοιν οποιηθεί σε όλους τους
δηµάρχ ους της χ ώρας. 

Αθήν α, 23/01/2018
Αρ. Πρωτ.: 4

Προς:τον  Πρόεδρο του Περιφερειακού Συµβουλίου 
κ Σχ οιν ά Θεόδωρο
Kοιν .:-Περιφερειάρχ η Αττικής
κα ∆ούρου Ρέν α

-Περιφερειακούς Συµβούλους

ΘΕΜΑ:Αίτηµα συζήτησης θέµατος στο Περιφερειακό
Συµβούλιο σχ ετικά µε την  αν τισεισµική θωράκιση και
προστασία στην  Αττική

Ε
παν ειληµµέν α έχ ουµε επισηµάν ει τη ζωτική
αν άγκη και έχ ουµε θέσει το θέµα της συν ολικής
αν τισεισµικής θωράκισης και προστασίας µε

προτεραιότητα τα  δηµόσια κτίρια (σχ ολεία, Παν επι-
στήµια, ν οσοκοµεία, δηµόσιες υπηρεσίες κλπ), καθώς
και των  χ ώρων  συν άθροισης κοιν ού (χ ώροι διασκέδα-
σης, αθλητικοί χ ώροι κλπ) στην  Αττική, τόσο στη
σηµεριν ή όσο και στην  προηγούµεν η ∆ιοίκηση της
Περιφέρειας, αλλά και προς τις κάθε φορά κυβερν ήσεις.

Στις παρεµβάσεις µας οι ∆ιοικήσεις της Περιφέρειας
Αττικής µας διαβεβαίων αν  ότι έχ ουν  γίν ει οι αν αγκαίοι,
στο πλαίσιο των  αρµοδιοτήτων  τους, έλεγχ οι.

Παρ’ όλες τις κατά διαστήµατα δεσµεύσεις για τον
αν τισεισµικό έλεγχ ο των  κτιρίων , η ν εοσυσταθείσα
Επιτροπή Εκτίµησης Σεισµικού Κιν δύν ου σε αν α-
κοίν ωσή της στις 17/1/2018 αν αφέρει ότι έχ ουν
ελεγχ θεί µόν ο 15.000 από τα 87.000 δηµόσια κτίρια
που πρέπει ν α ελεγχ θούν . Αν αφέρει ότι πρέπει ν α
γίν ει έλεγχ ος σε όλα τα κτίρια, έστω και οπτικά, και
καλεί ως αρµόδιους τις Περιφέρειες και τους ∆ήµους,
στο πλαίσιο των  από το ν όµο υποχ ρεώσεών  τους, ν α
προβούν  στους αν αγκαίους ελέγχ ους. 

Τα παραπάν ω υποδηλών ουν  ότι υπάρχ ει ζήτηµα µε
τους αν τισεισµικούς ελέγχ ους και αν  πράγµατι έχ ουν  

διεν εργηθεί, όπως µας διαβεβαιών ουν  οι ∆ιοικήσεις
της Περιφέρειας. Τα παραπάν ω δηµιουργούν  πολύ
σοβαρούς κιν δύν ους για  τη ζωή των  χ ιλιάδων
πολιτών  που είν αι αν αγκασµέν οι ν α χ ρησιµοποιούν
αυτά τα κτίρια, όπως και τον  κίν δυν ο καταστροφής
υποδοµών  που έχ ουν  φτιαχ τεί µε τον  ιδρώτα και τις
θυσίες του λαού.

Βεβαίως την  πρώτη ευθύν η έχ ουν  όλες οι µέχ ρι
σήµερα κυβερν ήσεις που δεν  είν αι στον  προσαν ατο-
λισµό τους και δεν  διέθεταν  τα απαραίτητα κον δύλια
για το σκοπό αυτό. Ευθύν ες έχ ουν  και οι τοπικές
αρχ ές που δεν  διεκδίκησαν  από τις κυβερν ήσεις πόρ-
ους και δεν  έχ ουν  στην  προτεραιότητά τους τα έργα
που προστατεύουν  τη ζωή των  εργαζοµέν ων , όπως τα
αν τισεισµικά, τα αν τιπληµµυρικά.

Πολλοί επιστήµον ες σε όλους τους τόν ους επι-
σηµαίν ουν  την  αν άγκη της προτεραιότητας έργων  και
προληπτικών  παρεµβάσεων  για την  αν τισεισµική
θωράκιση, δεδοµέν ου ότι η χ ώρα µας συν ολικά, αλλά
και η Αττική ειδικότερα, είν αι ιδιαίτερα σεισµογεν ής
περιοχ ή.

Η πρόσφατη σεισµική δραστηριότητα σ’ όλη τη
χ ώρα αλλά και στην  Αττική υπεν θυµίζει αυτά τα προβ-
λήµατα και καθιστά τα µέτρα επείγον τα, για ν α µην
ξαν αζήσει η Αττική τις καταστροφικές συν έπειες εν ός
σεισµού όπως του 1999 και παλαιότερων .

Ζητάµε ν α εισαχ θεί το θέµα για συζήτηση σε επό-
µεν η συν εδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου για
ν α αποφασιστούν  συγκεκριµέν α µέτρα και εν έργειες
για το θέµα αυτό.

Οι περιφερειακοί σύµβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
ΑΓΓΕΛΟΝΙ∆Η ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πανελλαδική απεργία 
σχολικών καθαριστριών 
& καθαριστών στις 12 /2

Ε
ικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία στην
καθαριότητα των δηµόσιων σχολείων
πραγµατοποιεί, τη ∆ευτέρα 12 Φεβρουα-

ρίου 2018, η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Ελλάδος (ΟΙΥΕ), µε απόφαση της διοίκησής της,
από κοινού µε όλα τα σωµατεία–µέλη της που
δραστηριοποιούνται και έχουν µέλη στον κλάδο.

Όπως αναφέρει η Οµοσπονδία, οι διεκδική-
σεις συνοψίζονται στα εξής: «Μόνιµη, πλήρη και
σταθερή εργασία µε αορίστου χρόνου συµβάσεις
και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα–
µονιµοποίηση όλων των εργαζοµένων, χωρίς
όρους και προϋποθέσεις, αξιοπρεπείς αµοιβές
και επαναφορά όλου του κλάδου στα Βαρέα και
Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα (ΒΑΕ), ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας, µε τήρηση των κανόνων υγι-
εινής & ασφάλειας–χορήγηση των εκ του νόµου
προβλεπόµενων µέσων ατοµικής προστασίας µε
αναδροµική ισχύ, έγκαιρη και άµεση καταβολή
των δεδουλευµένων αποδοχών, καθώς και ασφά-
λεια και όχι επισφάλεια στην εργασία–καµία µείω-
ση αιθουσών, καµία απόλυση εργαζόµενης από
δηµάρχους και σχολικές επιτροπές».

Σύµφωνα µε την ΟΙΥΕ, η κεντρική απεργιακή
συγκέντρωση θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 12
Φεβρουαρίου, στις 12:00 π.µ., στην Πλατεία Κλα-
υθµώνος (υπουργείο Εσωτερικών).

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Η εκδήλωση τιµής και µνήµης χάνει τον εθιµοτ-
υπικό της χαρακτήρα και γίνεται ένα µάθηµα ζωής
για όλους. Βρισκόµαστε εδώ, δίπλα στο µνηµείο
του Επισµηναγού Νικόλαου Νέζη του ∆ηµητρίου,
για να αφουγκραστούµε τα µηνύµατά του, για να
αγγίξουµε λίγο από την ηρωική καρδιά του, για να
παρηγορηθούµε από την αυταπάρνησή του.» ενώ
κατέληξε πως «Kέχω βαθιά πίστη στο µέλλον
αυτού του τόπου και στην παλληκαριά των ανθ-
ρώπων του».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκτός από την
µητέρα, κ. Νέζη Ξανθή και τα αδέλφια του Νίκου
Νέζη, κ.κ. Παναγιώτης και Ελένη Νέζη πολλοί
συγγενείς και φίλοι του Επισµηναγού ένστολοι και
µη, Αξιωµατικοί της Ελληνικής Αεροπορίας, η Σµή-
ναρχος ∆ΑΥ κ. Μαρία Αστρακιανάκη, οι Αντισµή-
ναρχοι κ. Γιάννης Παπαγιάννης και κ. ∆ηµήτρης
Ελένης της 112 Πτέρυγα Μάχης, Πρόεδροι ΝΠ και
Συλλόγων, ∆ηµοτικοί και Τοπικοί Σύµβουλοι
καθώς και πλήθος κόσµου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κατατέθηκαν
στεφάνια  προς τιµήν του Επισµηναγού Νικολάου
Νέζη από την οικογένεια και ειδικότερα από την
µητέρα του κ. Ξανθή Νέζη, από τη ∆ήµαρχο κ.
Γιάννα Κριεκούκη εκ µέρους του ∆ήµου Μάνδρας
–Ειδυλλίας, από την Σµήναρχο της ∆ιοικητικής
Αεροπορικής Υποστήριξης, κ. Μαρία Αστρακιαν-
νάκη και τον Αντισµήναρχο  κ. ∆ηµήτρη Ελένη της
112 Πτέρυγας Μάχης εκ µέρους της Ελληνικής
Αεροπορίας, από την κ. Αγγελική Ράλλη εκ µέρο-
υς του Πανελλήνιου Συλλόγου Οικογενειών
Πεσόντων Αεροπόρων, από τον κ. Στέλιο Κούρο
εκ µέρους του Τοπικού Συµβουλίου Μάνδρας

Μετά την κατάθεση στεφάνων και την ανάκρου-
ση του Εθνικού Ύµνου από τη ∆ηµοτική Φιλαρµο-
νική ακολούθησε κέρασµα για όλους στο χώρο της
πλατείας.

Συνάντηση Προέδρου ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλη µε την 
Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Άννα Λιγωµένου

Αίτηµα συζήτησης θέµατος στο Περιφερειακό 
Συµβούλιο σχετικά µε την αντισεισµική 
θωράκιση και προστασία στην Αττική
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Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος  (160τµ)
το κέντρο του Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΟΠΙΣΘΕΝ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή
Ασπρόπυργος πλησίον του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359
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Σ
το Πολιτιστικό Κέν τρο Ηπειρωτών , µε αφο-
ρµή την  κοπής της Πρωτοχ ρον ιάτικης Πίτας,
του Παν ηπειρωτικού Συλλόγου Ασπροπύρ-

γου, προσήλθε πλήθος κόσµου, µέλη και φίλοι. Η
εκδήλωση ξεκίν ησε µε το χ αιρετισµό του Προέδρου,
κ. Κων σταν τίν ου Ζηκόπουλου, ο οποίος αν έφερε τις
πολυπληθέστατες δράσεις του Συλλόγου και ευχ α-
ρίστησε όλους όσους στηρίζουν  συν εχ ώς το Σύλλο-
γο.

Στην  εκδήλωση πραγµατοποιήθηκαν  βραβεύσεις
των  ηπειρωτών  φοιτητών  της πόλης, αλλά και των
φίλων  του Συλλόγου, που κατάφεραν  ν α  εισαχ θούν
σε Αν ώτατες Σχ ολές, εν ώ φέτος ο Σύλλογος τίµησε,
µε ιδιαίτερο τρόπο το παλαιότερο µέλος του, αφιε-
ρών ον τάς του το κοµµάτι της Ηπείρου. 

Επίσης ο Σύλλογος ευχ αριστεί θερµά τις κ.κ. Μαρία
Καραµπά, Κωστάρα Μάχ η, Ίσκου Θάλεια, Καγιά Χρι-
στίν α, Τζήµα Ευαγγελία, Ντάλα Μαρία, Παππά Ελιζέ-
τα, ∆ρόσου Λίν α, Ζηκοπούλου Βασιλική, Σερέπα
Ισιδώρα, οι οποίες έφτιαξαν  και προσέφεραν  πίτες
και γλυκά για την  εκδήλωση. Ιδιαίτερες ευχ αριστίες,
απευθύν θηκαν  στον  φούρν ο «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ», που
για µία ακόµα φορά βρίσκεται αρωγός όλων  των  δρά-
σεων  του Συλλόγου, προσφέρον τας την  Πρωτοχ ρο-
ν ιάτικη πίτα και διάφορα άλλα εδέσµατα, καθώς και
στο Βιβλιοπωλείο «Καραβασίλης», που συν έβαλε
στην  προσφορά των  δώρων  των  φοιτητών .    

Τέλος, ο Παν ηπειρωτικός Σύλλογος Ασπροπύργου
ευχ αριστεί θερµά όλες και όλους, τα Μέλη, τους Φίλο-

υς, τη  ∆ηµοτική Αρχ ή, την  Περιφέρεια, την  Παν -
ηπειρωτική, και όλους  Συλλόγους, που στέκον ται
πάν τα στο πλευρό του και φυσικά όλο το ∆.Σ. του
Συλλόγου.

Στην  εκδήλωση παρευρέθηκαν : Ο ∆ήµαρχ ος
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, η Περιφερεια-
κή Σύµβουλος, κ. Γιώτα Παππά, ο Περιφερειακός
Σύµβουλος, κ. Ταξιάρχ ης Φαρµάκης, οι Αν τιδήµα-
ρχ οι, κ.κ. Αν αστάσιος Παπαδόπουλος, Αβραάµ
Κων σταν τιν ίδης, Ισίδωρος Τσίγκος, ο Αν τιπρόεδρος
ΟΑΦΝΤΗ, κ. Ιωάν ν ης κατσαρός, ο Πρόεδρος του
“ATTICA  TV”, κ. Κων σταν τίν ος Τσολερίδης, ο Εν τε-
ταλµέν ος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κοιν ων ικών  ∆οµών
και Αν τιπρόεδρος του Συλλόγου , κ. ∆ηµήτριος
Καγιάς, ο  Εν τεταλµέν ος ∆ηµοτικός Σύµβουλος και
Πρόεδρος του Συλλόγου κατοίκων  Παραλίας κ.
Αν τών ιος Κον αξής και ο κ. Γεώργιος Φίλης, Πρόεδρ-
ος ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας και Σχ ολικών
Μον άδων  ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Επίσης, ο
Επικεφαλής του συν δυασµού «Αλλάζουµε», κ. Ιωάν -
ν ης Ηλίας, µε τον  ∆ηµοτικό Σύµβουλο, κ. Κων σταν -
τίν ο Μυλων ά, καθώς και ο Επικεφαλής του Αν εξάρτ-
ητου Εν ωτικού Συν δυασµού «Αν θρώπιν η Πόλη», κ.
Ευάγγελος Παπαν ικολαόυ. Από την  Παν ηπειρωτική
Συν οµοσπον δία Ελλάδος, ο εκπρόσωπος κ. Χρι-
στόφορος Τζαρτζούλης, Έφορος Πν ευµατικού Κέν τρ-
ου, από  τον  Σύν δεσµο Γυν αικών  Ηπείρου, η Έφο-
ρος Πολιτισµού, κ. Ρωξάν η Μαύρου, από την  Έν ωση
Ηπειρωτών  Περιστερίου «Ο ΠΥΡΟΣ», ο Πρόεδρος
κ. Ζήκος Κόν της. Επίσης, ο Πρόεδρος κ. Κώστας
Παπαπάν ος, από τον  Σύλλογο Ηπειρωτών  Πετρ-
ούπολης, µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου Ηπειρωτών
«Άν ω Λιοσίων », η κ. Έφη Αν αστασίου από τον
Σύλλογο Ηπειρωτών  Ηλιούπολης και η αν τιπροσω-
πεία από το ∆.Σ. του Συλλόγου Ηπειρωτών  Αγίων
Αν αργύρων , κ.κ. Βιβή Γιαν ν ούλη και Γιώτα Τσιόν -
τουλου.  

Επιπρόσθετα, οι τοπικοί Σύλλογοι της πόλης παρ-
αβρέθηκαν  στην  εκδήλωση του Συλλόγου. Ειδικότε-
ρα, από τη Εθελον τική Οµάδα Ασπροπύργου
«ΘΡΙΑ», ο Πρόεδρος, κ. Βασίλειος ∆έδες και µέλη,
από τον  Σύλλογο Γυν αικών  «Η Κροκων ίς», η Πρόε-
δρος κ. Μαρία Ρηγάτου, από τη ∆ηµοτική Τοπική
Οργάν ωση Νέας ∆ηµοκρατίας, η κ. Γεωργία Πηλιχ ού,

από τον  Εξωραϊστικό Σύλλογο Ήµερου Τόπου και
από τον  Αθλητικό Σύλλογο «Ολύµπιος ∆ίας Ασπρ-
οπύργου», ο Πρόεδρος, κ. Νικόλαος Ματθαίου, από
τον  Ελλην ορουµαν ικό Σύλλογο Ασπροπύργου «Κων -
σταν τίν ου & Ελέν ης», η Αν τιπρόεδρος, κ. Βιν άν τα
Νταν ιέλα, από τον  Αθλητικό Σύλλογο Πυρρίχ ιος, η
Γραµµατέας κ. Σοφία Σαµψων ίδου, από τον  Αθλητικό
Σύλλογος «Αίας Παραλίας», ο κ. Κώστας Σέτος και
από τον  Σύλλογο Γον έων  και Κηδεµόν ων  του 3ου
Γυµν ασίου, η κ. Αθην ά Τσοκάν η. 

Με εκτίµηση για το ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν . Γραµµατέας

Κώστας Ζηκόπουλος Αχ ιλλέας Μάρης

ΠΠΑΑΝΝΗΗΠΠΕΕΙΙΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ    ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
Ευχαριστίες προς όλους τους φορείς που στέκονται αρωγοί στις δράσεις του 

ΓΑΜΟΣ
Ο GJIONI NDOC TOY MARK KAI THΣ ROKE
TO ΓΕΝΟΣ MARKU ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ LEZHE

ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ LEHZE ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ
Η ΜΠΙΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΑΣΤΟ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ

ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΑΝΟΥΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΨΙΛΟΜΑΤΙ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΓΙΟΥΖΝΟ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
Η ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγε-

λµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 

κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κου-
ζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω α-
νάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

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

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη παιδιων στην πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

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

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

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

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara το οποίο εκλάπη

Την Πέµπτη 18/1/18 εκλάπη έξω από
το νοσοκοµείο "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
αγροτικό αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφορίας
ΧΑΤ9437. Το αυτοκίνητο ανήκει σε
καρκινοπαθή ο οποίος βρισκόταν στο
νοσοκοµείο για τη χηµειοθεραπεία του.
∆εδοµένου ότι ζει στην επαρχία, η
απώλεια του αυτοκινήτου του καθιστά
τη µετακίνηση του στην Αθήνα για τις
θεραπείες του απελπιστικά δύσκολη.
Οποιαδήποτε πληροφορία που θα
βοηθήσει στην εύρεσή του, θα εκτιµηθ-
εί ιδιαίτερα, ∆ίνεται αµοιβή. Τηλέφωνο:
6974769704 (Ζαχαρίας & Ντίνα
Καλουπη)
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ    ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΗΗ//ΥΥ
∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΩΩΝΝ  ,,
ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΣΣ
ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ((MMSS  SSQQLL))

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

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΗΗΣΣ
ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΣΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΑΑΚΚΙΙ    
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή

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

Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr



16-θριάσιο Πέµπτη 25 Ιανουαρίου 2018 

ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΙΙΑΑ  ∆∆ΟΟΞΞΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΟΟ∆∆ΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ΛΛεευυκκώώµµααττοοςς  γγιιαα  ττοο  ΜΜίίµµηη
∆∆οοµµάάζζοο  σσττοο  ΠΠννεευυµµααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ττοουυ

∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
Ο ∆ήµος Ασπρ-

οπύργου και η
Εκδοτική εταιρεία
“Welcome” σας
προσκαλούν  την
Κυριακή, 28 Ιαν ουα-
ρίου 2018, στις
11:00, στην  τιµητι-
κή Εκδήλωση για
τον  µεγαλύτερο
Έλλην α ποδοσφαιρ-
ιστή όλων  των
εποχ ών , τον  Μίµη
∆οµάζο, που θα
φιλοξεν ηθεί στην
Α ί θ ο υ σ α
Ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν
«∆ηµήτριος Καλλιέρ-
ης», στο Πν ευµα-
τικό Κέν τρο του ∆ήµου Ασπροπύργου, Αλέκου Παν α-
γούλη 13. 

Η Εκδήλωση θα περιλαµβάν ει παρουσίαση του Βιβ-
λίου – Λεύκωµα του Μίµη ∆οµάζου,  « Μυστικά και K
άλλες αποκαλύψεις» µε πολλά άγν ωστα γεγον ότα της
εποχ ής, καθώς και θα προβληθεί εικοσάλεπτη (20΄)
ταιν ία από τη ζωή του µεγάλου ποδοσφαιριστή. 

Οµιλητές στην  εκδήλωση-παρουσίαση του βιβλίου
του Μίµη ∆οµάζου (θα είν αι παρών  στην  εκδήλωση) 

1. Μιχ άλης Τζαν όπουλος, πρόεδρος της ΕΠΣ∆Α
2. Νίκος Ευθυµίου, ειδικός γραµµατέας της ΕΠΣ∆Α
3. Απόστολος Φίλης, παλαίµαχ ος ποδοσφαιριστής,

πρώην  τερµατοφύλακας του Παν ιων ίου
4. Γιώργος Κάπουας, παλαίµαχ ος άσος του Παν ε-

λευσιν ιακού
5. Αριστείδης Ξην τάρας, εκδότης και συγγραφέας

του βιβλίου του Μίµη ∆οµάζου


