
Η Ελευσίνα συναντά
το Tienen

Παρουσίαση διαδραστικής εικαστικής
εγκατάστασης, η οποία ολοκληρώθηκε µετά

την τρίµηνη φιλοξενία της οµάδας των
TimeCircus στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας.
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∆ιάλεξη του επίκουρου
Καθηγητή στο Γεωπονικό 

Πανεπιστήµιο ∆ρ. Ιωάννη Μπαζιώτη
στα Άνω Λιόσια 
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ΑΑννάάσσυυρρσσηη  εεννόόςς  αακκόόµµηη
ννεεκκρροούύ  ττοοξξιικκοοµµααννήή

σσττιιςς  ρράάγγεεςς  ττοουυ  ττρρέέννοουυ
σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα

ΑΑχχααρρννώώνν  

Η νέα "πιάτσα" διακίνησης 
ναρκωτικών έχει δηµιουργηθεί στην

περιοχή του Πλάτωνα, 
δυτικά του νέου Νεκροταφείου 

Αχαρνών, όπου τον τελευταίο καιρό
έχουν καταγραφεί περίπου 100 κλοπές

αντικειµένων πάνω από µνήµατα.

ΘΘύύµµαα  άάγγρριιααςς  εεππίίθθεεσσηηςς  έέππεεσσεε
έέννααςς  εεφφοορριιαακκόόςς  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι  
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ΟΓΑ: «Πράσινο φως»
για να πληρωθεί το
νέο επίδοµα παιδιού
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Κατατέθηκε στη Βουλή το νοµοσχέδιο 
για το πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής

Το νέο ανώτατο εκπαιδευτικό 
ίδρυµα, το Πανεπιστήµιο ∆υτικής
Αττικής, θα αποτελέσει το τρίτο
µεγαλύτερο πανεπιστηµιακό
ίδρυµα της χώρας σε αριθµό
φοιτητών, όπως σηµειώνεται 

στην εισηγητική έκθεση. σσεελλ..    22
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Κατατέθηκε στην Βουλή το νοµοσχέδιο 
για το πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής

Το νέο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής,
θα αποτελέσει το τρίτο µεγαλύτερο πανεπιστηµιακό ίδρυµα της χώρας σε

αριθµό φοιτητών, όπως σηµειώνεται στην εισηγητική έκθεση.
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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 Πέµπτη 15 Φεβρουαρίου 2018  

Ασπρόπυργος
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ 
Αχαρν ών  7, 2105576029

Ελευσίνα 
ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κον τούλη 79, 2105544250

Μάνδρα
Γιάν ν ου Γεώργιος Ι. Κοροπούλη Βαγγέλη 25,

(08:00-23:00) 2105555844

Άνω Λιόσια

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ. Πηνειού 81, 
Άνω Λιόσια, 2102481114

Αχαρνές

Σενούντα Αντουάν Γ. Κύπρου 76, 
Όπισθεν ∆ηµαρχείου, 2102469800

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος 

Παπανδρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος , 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις     

Η θερµοκρασία από 5 έως 16
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

   ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευσέβιος, Ευσεβής, Ευσεβεία, Σέβη, 

Ευσεβούλα, Σεβούλα 
Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Παιδικού

Καρκίνου

Λίγες µέρες µετά την επιστρ-
οφή του από την Ανταρκτι-
κή, όπου συµµετείχε στην

Αποστολή της NASA για περι-
συλλογή µετεωριτών, ο συντοπίτης
µας επίκουρος Καθηγητής στο Γεω-
πονικό Πανεπιστήµιο ∆ρ. Ιωάννης
Μπαζιώτης θα δώσει διάλεξη στα
Άνω Λιόσια, µε θέµα την εν λόγω
αποστολή. 

Κάλεσµα ∆ηµάρχου Χρήστου
Παππού για τη διάλεξη του

καθηγητή 

Η διάλεξη αυτή είναι η εναρκτήρια των ελαχίστων που θα κάνει
ο συντοπίτης µας- εξαίρετος επιστήµονας, που διαφηµίζει µε το
ήθος και την επιστηµονική του κατάρτιση το ∆ήµο µας.  Θα πραγ-
µατοποιηθεί την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στην
αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ του ∆ηµαρχείου Φυλής. Έχουν
προσκληθεί ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, οι αρµόδιοι

Υπουργοί και διακεκριµένα µέλη της
Επιστηµονικής Κοινότητας. 

Η διάλεξη θα διανθιστεί µε φωτογρ-
αφικό υλικό και αναµένεται εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα, όχι µόνο λόγω της
επιστηµονικής σηµασίας της απο-
στολής, αλλά και λόγω του περιπε-
τειώδους χαρακτήρα της. Χαρακτηρ-
ιστικά σας αναφέρω ότι η τρίτη από
τις διαλέξεις του ∆ρος Ιωάννη Μπα-
ζιώτη θα δοθεί στη ΝASA, ενώ η
συµµετοχή του στην αποστολή έχει
προκαλέσει το ενδιαφέρον των τηλε-
οπτικών σταθµών της χώρας µας.

Τέλος, όπως αναφέρει ο ίδιος, µέχρι τα µέσα του 2018 θα έχει
κυκλοφορήσει το βιβλίο του µε θέµα την εµπειρία του µε τη NASA
στην Ανταρκτική.

Ως εκ τούτου η παρουσία όλων µας στη διάλεξη είναι απαρ-
αίτητη για να τιµήσουµε το συντοπίτη µας καθηγητή, o οποίος
είναι ο µοναδικός Έλληνας που έχει πατήσει στην παγωµένη
Ανταρκτική όπου και ύψωσε τη σηµαία του ∆ήµου µας. 

Π
ανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής και  άλλες διατάξεις». Με το
νοµοσχέδιο προβλέπεται  η ίδρυση Πανεπιστηµίου ∆υτικής
Αττικής ως ΝΠ∆∆, µε έδρα το Αιγάλεω, στο οποίο συγχω-

νεύονται  το ΤΕΙ Αθηνών και  το ΤΕΙ Πειραιά.
Το νέο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, το Πανεπιστήµιο ∆υτικής

Αττικής, θα αποτελέσει  το τρίτο µεγαλύτερο πανεπιστηµιακό ίδρυµα
της χώρας σε αριθµό φοιτητών, όπως σηµειώνεται  στην εισηγητική
έκθεση.

Όπως αναφέρει  το υπουργείο Παιδείας η πολιτική και  τους
στόχους του εντάσσεται  και  η διαµόρφωση του Ενιαίου Χώρου της
Ανώτατης Εκπαίδευσης και  Έρευνας, αποσκοπώντας στην αναβάθµι-
ση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, τη διεύρυνση των ερευνητικών
δυνατοτήτων και  ταυτοχρόνως την αντιµετώπιση χρόνιων προβληµά-
των στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. ∆ίνεται , λοιπόν, έµφαση στην
ισχυροποίηση των Ιδρυµάτων, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν
στις οικονοµικές και  κοινωνικές ανάγκες σε τοπικό και  εθνικό επίπε-
δο, αλλά και  να είναι  διεθνώς ανταγωνιστικά σε επιστηµονικό, ερευ-
νητικό, ακαδηµαϊκό επίπεδο. Η πολι τι κή αυτή εδράζεται  σε
πορίσµατα του Εθνικού και  Κοινωνικού ∆ιαλόγου για την Παιδεία και
λαµβάνει  µέριµνα για το σύνολο των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευ-
σης (πανεπιστήµια και  Τ.Ε.Ι.).

Στο πλαίσιο αυτό ιδρύεται  και  το νέο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρ-
υµα, το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής, το οποίο θα αποτελέσει  το
τρίτο µεγαλύτερο πανεπιστηµιακό ίδρυµα της χώρας σε αριθµό
φοιτητών (εντός κανονικής διάρκειας σπουδών) καθώς θα σπουδάζουν
24.119 φοιτητές µετά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσα-
λονίκης µε 31.756 φοιτητές και  το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστή-
µιο Αθηνών µε 28.669 αντίστοιχα (Ετήσια Έκθεση Α∆ΙΠ 2014, σελ. 106). 

Θα αποτελέσει αναπτυξιακό πυλώνα  σε
µία πολύπαθη περιοχή όπως η ∆υτική Αττική 

Θα αποτελέσει , εποµένως, έναν από τους ισχυρότερους ακαδ-
ηµαϊκούς πόλους σε επίπεδο χώρας και  αναµφισβήτητα ανα-
πτυξιακό πυλώνα σε µία από τις πιο υποβαθµισµένες περιοχές του
µητροπολιτικού κέντρου της Αττικής.

Οπως υπποστηρίζει  το υπουργείο η διαµόρφωση του νέου Πανε-
πιστηµίου γίνεται  έχοντας ως αποκλειστικό γνώµονα ακαδηµαϊκά
κριτήρια, αντίθετα µε λογικές επικαλύψεων, πολυδιάσπασης και
υπερεξειδίκευσης, µε τη δηµιουργία Τµηµάτων πολλά εκ των οποίων
θα θεραπεύουν νέα εντελώς γνωστικά πεδία που δεν υπάρχουν ακόµη
στον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά έχουν δείξει  

την µεγάλη δυναµική και  την προοπτική τους στις εµπειρίες άλλων 
χωρών, και  αναµένεται  να έχουν υψηλό βαθµό απορρόφησης στην

αγορά εργασίας. Πρόκειται  για γνωστικά αντικείµενα εναρµονισµέ-
να και  συµβατά µε τις εξελίξεις των επιστηµών και  µε τα αντίστοιχα
διεθνή προγράµµατα σπουδών υψηλά αξιολογηµένων πανεπι -
στηµίων της Ευρώπης και  των Η.Π.Α., αλλά και  συνυφασµένα µε τις
τοπικές και  εθνικές ανάγκες σε οικονοµικούς και  κοινωνικούς τοµείς
αιχµής για την χώρα, ώστε οι  ακαδηµαϊκές µονάδες να έχουν προο-
πτικές ισχυρής παρουσίας στον ελληνικό και  διεθνή χώρο.

Στο νέο ίδρυµα απορροφώνται  τα Τ.Ε.Ι. Αθηνών και  Πειραιά, µε
αποτέλεσµα το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής να ενσωµατώνει  εκ της
γεννήσεως του το έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό, τις υποδοµές, τη
συσσωρευµένη τεχνογνωσία και  εµπειρία των δύο απορρωφώµενων
ιδρυµάτων, καθώς και  τη συνεισφορά τους στον παραγωγικό και  κοι -
νωνικό ιστό της χώρας. Υπάρχουν πολύ καλές πρακτικές αντίστοιχων
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένω-
σης µε αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα

Όσον αφορά στα Τ.Ε.Ι. Αθηνών και  Πειραιά, αυτά ιδρύθηκαν, όπως
και  το σύνολο των Τ.Ε.Ι. της χώρας, το 1983 µε το ν. 1404/1983, αντικαθ-
ιστώντας τα Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευ-
σης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.). Ακολούθως, ο ν. 2916/2001, ενέταξε τα Τ.Ε.Ι. στην
ανώτατη εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας το ήδη τότε αναβαθµισµένο
επίπεδο σπουδών που παρείχαν, τόσο σε επίπεδο προγραµµάτων
σπουδών, όσο και  στο επίπεδο των προσόντων των διδασκόντων. Στη
συνέχεια, οι  ν. 3549/2007 και  ν. 4009/2011 εδραιώνουν τα Τ.Ε.Ι. ως
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. 

συνεχίζεται  στη σελ. 13

ΗΗ  εεµµππεειιρρίίαα  ττοουυ  µµεε  ττηη  NNAASSAA  σσττηηνν  ΑΑννττααρρκκττιικκήή
∆ιάλεξη του επίκουρου Καθηγητή στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 

∆ρ. Ιωάννη Μπαζιώτη στα Άνω Λιόσια 



Θύµα άγριας επίθεσης
έπεσε ένας εφοριακός στο
Μενίδι από έναν νευρια-

σµένο φορολογούµενο,  ο οποίος
τον έπιασε από τον λαιµό και προ-
σπάθησε όχι µόνο να τον πνίξει
αλλά και να του βγάλει το µάτι.

Ο εφοριακός µάλιστα περιέγραψε
στην κάµερα την στιγµή που ο άνδρ-
ας τον έπιασε από το λαιµό:

«Με είχε πιάσει από το λαιµό και
είχε βάλει το δάχτυλο στο µάτι µου.
Αν δεν παρενέβαινε η διευθύντρια,
δεν έπεφτε από πάνω να τον τραβή-
ξει, ή θα µου είχε βγάλει το µάτι ή θα
µε έπνιγε. Με έριξε κάτω,
παρ΄ολίγον να χτυπήσω το κεφάλι
κάτω, σηκώνοµαι, µου βάζει τον
αντίχειρα στο µάτι, σε στυλ Νίντζα
και µου πίεζε το µάτι. Έχει λαλήσει ο
κόσµος», δήλωσε ο εφοριακός που
δέχτηκε επίθεση στο STAR.

Το περιστατικό συνέβη στις 8:30
το πρωί της ∆ευτέρας µέσα στο γρα-
φείο της προϊσταµένης της εφορίας.
Ο φορολογούµενος µπήκε 

εξαγριωµένος  στο γραφείο επειδή
δεν κατάφερε να πάρει φορολογική
ενηµερότητα και εξύβρισε την προϊ-
σταµένη. Στην συνέχεια, η κατάστα-
ση βγήκε εκτός ελέγχου µε αποτέλε-
σµα ο εφοριακός να δεχτεί επίθεση.

«Φώναζε, έβριζε ότι είµαστε ο
απόπατος του δηµοσίου, ότι είµαστε
κλέφτες και του είπε ο συνάδελφος τι
λες; Εκεί του επιτέθηκε, του είχε
κατεβάσει το σακάκι µπροστά στο
πρόσωπο και δεν έπαιρνε αναπνοή
και παράλληλα του πίεζε το µάτι.
Όλοι έχουν γαλουχηθεί ότι έχουν
µόνο δικαιώµατα, καµία υποχρέω-

σηL», λέει η Χρυσάνθη Φωτάκη,
Προϊσταµένη της ∆ΟΥ Αχαρνών.

∆εν είναι η πρώτη φορά που οι
υπάλληλοι στην εφορία στο Μενίδι
γίνονται στόχος επιθέσεων. Καθηµε-
ρινά, όπως καταγγέλλουν, τους
προπηλακίζουν, τους απειλούν, ενώ
πρόσφατα έσπασαν την πόρτα.

«Απαράδεκτες καταστάσεις,
χωρίς καµία βοήθεια από την υπηρ-
εσία, προσπαθούµε να κάνουµε το
δύσκολο έργο να µαζέψουµε τα
δηµόσια έσοδαL», λέει ο Χαράλαµ-
πος Νικολακόπουλος, Γενικός γραµ-
µατέας εφοριακών.
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ΣΣττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ττοο
««ΓΓααύύδδοοςς»»  γγιιαα  ααξξιιοολλόόγγηησσηη

ττηηςς  ζζηηµµιιάάςς

Τουρκική ακταιωρός προσέκρουσε µε την πλώρη στην
πρυµναία αριστερή πλευρά του πλοίου ανοιχτής θαλάσ-
σης προκαλώντας υλικές ζηµιές

Από τεχνικούς της ∆ιεύθυνσης επιχειρησιακών Μέσων θα
εκτιµηθεί και θα αξιολογηθεί η ζηµιά που προκλήθηκε στο πλοίο
ανοιχτής θαλάσσης του Λιµενικού Σώµατος 090 «ΓΑΥ∆ΟΣ»,
όταν κατά τη διάρκεια περιπολία του στη θαλάσσια περιοχή των
Ιµίων εµβολίστηκε από τουρκική ακταιωρό που είχε παραβιάσει
τα ελληνικά χωρικά ύδατα και πραγµατοποιούσε επικίνδυνους
ελιγµούς κατά παράβαση των ∆ιεθνών Κανόνων Αποφυγής
Συγκρούσεων. Η τουρκική ακταιωρός προσέκρουσε µε την
πλώρη στην πρυµναία αριστερή πλευρά του πλοίου ανοιχτής
θαλάσσης προκαλώντας υλικές ζηµιές, αλλά όχι κάποιο τρα-
υµατισµό µεταξύ των 27 στελεχών του Λιµενικού Σώµατος που
επέβαιναν στο σκάφος.

Σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες, το ΠΑΘ 090
«ΓΑΥ∆ΟΣ», που αποτελεί τη ναυαρχίδα του Σώµατος και
καλύπτει από τον ∆εκέµβριο του 2015 επιχειρησιακές ανάγκες
στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, έχει ήδη φθάσει στην ευρύτε-
ρη θαλάσσια περιοχή του Πειραιά, συγκεκριµένα στην Ελευ-
σίνα, όπου βρίσκεται η ναυπηγοεπισκευαστική βάση του Λιµενι-
κού. Εάν οι τεχνικοί του Λιµενικού κρίνουν ότι το σκάφος χρειά-
ζεται δεξαµενισµό θα πρέπει στη συνέχεια να οδηγηθεί σε
κάποιο ιδιωτικό ναυπηγείο.

Η κατασκευή του συγκεκριµένου σκάφους συγχρηµατοδόθηκε
από το Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µε περίπου 82,5% συµµετοχή, ενώ το υπόλοιπο ποσό χρηµα-
τοδοτήθηκε από την Ελληνική ∆ηµοκρατία.

ΘΘύύµµαα  άάγγρριιααςς  εεππίίθθεεσσηηςς  έέππεεσσεε
έέννααςς  εεφφοορριιαακκόόςς  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι  

ΑΑννάάσσυυρρσσηη  εεννόόςς  αακκόόµµηη  ννεεκκρροούύ  ττοοξξιικκοοµµααννήή  σσττιιςς
ρράάγγεεςς  ττοουυ  ττρρέέννοουυ  σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα  ΑΑχχααρρννώώνν  

Η νέα "πιάτσα" διακίνησης ναρκωτικών έχει δηµιουργηθεί στην περιοχή του
Πλάτωνα, δυτικά του νέου Νεκροταφείου Αχαρνών, όπου τον τελευταίο καιρό

έχουν καταγραφεί περίπου 100 κλοπές αντικειµένων πάνω από µνήµατα.

Επιχείρηση της πυρο-
σβεστικής στήθηκε
για την ανάσυρση

ενός ακόµα νεκρού τοξικοµα-
νή από ρέµα στην περιοχή
Αγία Σωτήρα στο Μενίδι. 

Τον άτυχο νεαρό εντόπισαν
τυχαία προχθες το πρωί κάτω
από γέφυρα παιδιά του οικι-
σµού Ροµά της περιοχής.

Οι κάτοικοι φανερά τροµαγ-
µένοι αλλά και εξαγριωµένοι
δηλώνουν ότι καθηµερινά
γίνονται µαρτυρες δοσολ-
ηψιών αλλά και  περιστατικών
όπου χρειάσθηκε να επέµ-
βουν τελευταία στιγµή προκει-
µένου να βγάλουν και να
σώσουν απο τις ράγες του
τρένου νεαρά παιδιά. Χαρακτηριστικό του φόβου
τους για την κατάσταση που επικρατεί είναι η εξής
δήλωση : Μόλις πάει 8:30 το βράδυ, αναγκαζόµα-
στε κλειδαµπαρωνόµαστε στα σπίτια, γιατί η περ-
ιοχή είναι επικίνδυνη απόν κλέφτες και ναρκοµα-
νείς. 

Κάποιοι άλλοι πέταξαν πέτρες και µπήκαν στα
σπίτια µας και συνέλαβαν εµάς".

Οι κάτοικοι ζούν ανασφαλείς και ανελεύθεροι,
εξαιτίας της δράσης των εγκληµατικών και παραβα-
τικών συµµοριών ναρκωτικών και όπλων. Υπάρχει
πρόβληµα ελευθερίας, άρα και δηµοκρατίας σ΄αυτή
την πόλη. 

Πρέπει άµεσα ν΄επανέλθει το αίσθηµα ασφάλειας
µε κάθε νόµιµο τρόπο."

Η νέα "πιάτσα" διακίνησης ναρκωτικών έχει
δηµιουργηθεί στην περιοχή του Πλάτωνα, δυτικά
του νέου Νεκροταφείου Αχαρνών, όπου τον τελευ-
ταίο καιρό το έχουν ρηµάξει, καθώς έχουν καταγρα-
φεί περίπου 100 κλοπές αντικειµένων πάνω από
µνήµατα.

Μιλώντας αποκλειστικά στο star.gr ο Αντιπρόεδρ-
ος Κατοίκων Πλάτωνα Αχαρνών τόνισε πως: " ∆εν
είναι µόνο που πουλάνε ναρκωτικά και σκοτώνουν
τα νέα παιδιά, δεν σέβονται ούτε τους νεκρούς".

Προχθές το πρωί στην οδό Μυρτώου Πελάγους
οµάδα ∆ΙΑΣ δέχθηκε επίθεση µε πέτρες, ακολούθη-
σε καταδίωξη, οι κακοποιοί εισέβαλαν σε καταυλι-
σµό Ροµά στην περιοχή Λίµνη Άνω Λιοσίων και η
αστυνοµία προχώρησε σε 7 προσαγωγές.

Η Ελευσίνα συναντά το Tienen
Η Ελευσίνα
2021 και η Βελ-
γική οµάδα
TimeCircus σας
προσκαλούν
στην παρουσία-
ση της διαδρα-
στικής εικαστι-
κής εγκατάστα-
σης, η οποία
ολοκληρώθηκε
µετά την
τρίµηνη φιλο-
ξενία της οµά-
δας των
TimeCircus στο
Παλαιό Ελαιο-
υργείο Ελευ-
σίνας. Η εκδή-

λωση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 17 Φεβρ-
ουαρίου στις 14 :00 στο Παλαιό Ελαιουργείο
(Κανελλοπούλου 1Γ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
14:00 - Καλωσόρισµα*
14 :45 - Παρουσίαση και ξενάγηση στην εικαστι-
κή εγκατάσταση από την οµάδα των TimeCircus
15:00 - Επίσηµη παράδοση του έργου από την
οµάδα των TimeCircus
*Στο καλωσόρισµα θα προσφερθούν βελγικά
εδέσµατα.
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί παρουσία του
Βέλγου Πρέσβεως στην Ελλάδα, κου Luc Liebaut,
της ∆ηµάρχου της Βελγικής πόλης Tienen, κας
Katrien Partyka, καθώς και του ∆ηµάρχου Ελευ-
σίνας, κου Γιώργου Τσουκαλά.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο
2105537206.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου
(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 
Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον του

super market Σκλαβενίτης. 
Επικοινωνία : 6946369359

Μ
ε µια λιτή αλλά ζεστή εκδήλω-
ση, µε πολλές ευχ ές και
χ αµόγελα, επέλεξε ν α κόψει

την  Κυριακή 11 Φεβρουαρίου  την
πρωτοχ ρον ιάτικη πίτα του ο Σύλλο-
γος Ηπειρωτών  Ζεφυρίου. Η εκδή-
λωση έγιν ε στο Πν ευµατικό κέν τρο
Ζεφυρίου.  

Την  αµέριστη στήριξη και συµπα-
ράσταση του ∆ήµου Φυλής  στο
Σύλλογο επαν αβεβαίωσε ο πρόεδρ-
ος των  Παιδικών  Σταθµών  Ζεφ-
υρίου Γιώργος Κούρκουλος ο οποίος
κλήθηκε από τους οικοδεσπότες ν α
αν οίξει την  εκδήλωση. «Χρόν ια
Πολλά και καλή και δηµιουργική
χ ρον ιά» ευχ ήθηκε ο κ. Κούρκουλος
και αφιέρωσε το κοµµάτι του στα
µέλη του ν έου ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου του συλλόγου και τα µέλη του. 

Χρόν ια πολλά, καλή χ ρον ιά, πολι-
τιστική χ ρον ιά µε υγεία και χ αρά
ευχ ήθηκε ο Πρόεδρος Ηπειρωτών
Ζεφυρίου Ηλίας Αθαν ασόπουλος
και αφιέρωσε το κοµµάτι του στον

πρώην  πρόεδρο του συλλόγου
Θαν άση Βήχ α. 

Ευχ ές για χ ρόν ια πολλά, υγεία και
προκοπή έδωσαν  από την  πλευρά
της ∆ιοίκησης του ∆ήµου ο Πρόεδρ-
ος της Πρωτοβάθµιας Σχ ολικής Επι-
τροπής Γιάν ν ας Κρεµύδας, ο Αν απ-
ληρωτής ∆ήµαρχ ος Κοιν ων ικής
Πολιτικής Γιώργος Αν των όπουλος,
ο Γεν ικός  Γραµµατέας του ∆ήµου
Φυλής Αργύρης Αργυρόπουλος  και
ο Τοπικός Σύµβουλος Κώστας
Πιπέρας. 

Την  πίτα ευλόγησε ο παπά  Θεο-
φάν ης Θεοφάν ους  συν επικουρ-
ούµεν ος από τον  παπα Χρήστο
Καπερών η οι οποίοι ευχ ήθηκαν  σε
όλους χ ρόν ια πολλά, ευλογηµέν α
και αγαπηµέν α  και στο Σύλλογο ν α
έχ ει πάν τα θετικό έργο. 

Στο Πνευµατικό κέντρο Ζεφυρίου µε µια λιτή εκδήλωση 
η κοπή πίτας του Συλλόγου Ηπειρωτών Ζεφυρίου.

48

Τελευταία ξενάγηση, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18.00.

Εικαστική έκθεση καλλιτεχνών, µε τίτλο «περί Υγείας»
στο Πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδας Κανελλόπουλος,

Μετά την επιτυχηµένη έκβαση των εγκαινίων της εικαστικής έκθεσης καλλιτεχνών, µε τίτλο «περί Υγείας», που διορ-
γανώθηκε από το Ν.Π.∆.∆ Π.ΑΚ.Π.Π.Α, στις 20 ∆εκεµβρίου 2017, στο Πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδας Κανελλόπουλος,
σε επιµέλεια της εξαιρετικής ιστορικού τέχνης κας Ίριδας Κρητικού, εκδηλώθηκε µεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό Ελευ-

σίνας αλλά και της Αθήνας για επιπλέον ξεναγήσεις στην έκθεση.
Έτσι, την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2018, µε προτροπή του κ. Νίκου Βατόπουλου -δηµοσιογράφου της εφηµερίδας “Καθηµερινή”

και εµπνευστή της Κίνησης Πολιτών “κάθε Σάββατο στην Αθήνα”, πραγµατοποιήθηκε από την επιµελήτρια, µία δεύτερη λεπτοµε-
ρή ξενάγηση της διαδροµής και του περιεχοµένου της εξαιρετικής έκθεσης, στο φιλότεχνο κοινό της Κίνησης Πολιτών και σε πολίτες
της πόλης. 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι παρευρέθηκαν και οι συµµετέχοντες καλλιτέχνες κ.κ.: Βάνα Ξένου, Βούλα Καραµπατζάκη, Βαρβάρα
Μαυρακάκη και Μπρέντας Παναγιώτης, οι οποίοι µίλησαν διεξοδικά για την έµπνευση και τον τρόπο δηµιουργίας των έργων τους.
Ο Πρόεδρος του Ν.Π., κ. Βασίλης Αγριµάκης, αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους, αναφέρθηκε στο ιστορικό του οικήµατος του Πολιτιστικού Κέντρου Λεωνίδας Κανελλόπουλος, πριν την ίδρυσή του, και
µετά, ως βασικό πόλο έλξης σπουδαίων καλλιτεχνών, ενώ παράλληλα τόνισε την απήχηση της έκθεσης στην πόλη.

Η έκθεση θα είναι επισκέψιµη, για όσους ενδιαφέρονται, έως την 20η Φεβρουαρίου 2018. H Επιµελήτρια της έκθεσης, κα Κρητικού, µε χαρά, προτίθεται να υποδεχτεί, όσους δεν πρόλαβαν τις δύο προη-
γούµενες ξεναγήσεις, επισκέπτες, µέλη πολιτιστικών συλλόγων ή εθνικοτοπικών συλλόγων, φιλότεχνους, σε µία τελευταία ξενάγηση, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18.00.
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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

∆η µ ο -
σιεύτηκ
ε στην

∆ιαύγεια ο προϋ-
πολογισµός για την πληρωµή του επιδόµατος παιδιού
ύψους 585 εκατ. ευρώ από τον ΟΓΑ

Τη δέσµευση πίστωσης, ύψους 585 εκατ. ευρώ, σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του
υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, προκειµένου να επιχορηγηθεί ο ΟΓΑ
για την καταβολή του επιδόµατος παιδιού, προβλέπει
απόφαση της αρµόδιας υπουργού Έφης Αχτσιόγλου, η
οποία δηµοσιεύθηκε στη «∆ιαύγεια».

Η Α δόση του νέου ενιαίου «Επιδόµατος Παιδιού» για

το 2018 θα καταβληθεί πριν το Πάσχα, εντός των τελευ-
ταίων ηµερών του Μαρτίου. Ειδικά για την Α δόση, δεν
είναι απαραίτητη η εκ νέου υποβολή Α21. Το νέο οικογε-
νειακό επίδοµα θα καταβάλλεται πλέον ανά 2µηνο, δηλα-
δή θα πληρώνεται σε 6 δόσεις εντός του έτους. 

Να υπενθυµίσουµε ότι οι εκκρεµείς αιτήσεις προη-
γούµενων ετών θα εξετάζονται µε το ισχύον κατά την
υποβολή τους θεσµικό πλαίσιο. 

Η διαδικασία υποβολής Α21 για το έτος 2018 θα ξεκι-
νήσει σύντοµα µε ηλεκτρονική διαδικασία αντίστοιχη µε
αυτή που εφαρµόστηκε για την διανοµή του Κοινωνικού
Μερίσµατος 2017. 

Ο ΟΓΑ όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του θα ενηµε-
ρώσει εγκαίρως µε ανακοίνωσή του τους υποψήφιους

δικαιούχους για τον τρόπο και τον χρόνο κατά τον οποίο
θα υποβληθούν οι νέες αιτήσεις Α21. 

Επιπλέον αναφέρει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να
καταβληθεί το νέο Επίδοµα Παιδιού είναι η υποβολή
φορολογικής δήλωσης. Ειδικότερα απαιτείται : 

- (ηλεκτρονική υποβολή Ε1 για υποβολή δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος. -συµπλήρωση και ηλεκτρονική
υποβολή Α21. - Οι αιτούντες/υπόχρεοι πρέπει να διαµέ-
νουν νόµιµα και µόνιµα την τελευταία 5ετία στην Ελλά-
δα. Ο έλεγχος διαµονής του δικαιούχου και των εξα-
ρτώµενων τέκνων του γίνεται αποκλειστικά από την υπο-
βολή φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας 5ετίας των
ιδίων ή των συζύγων ή των γονέων τους, εφόσον οι ίδιοι
δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης.

ΟΠρόεδρος του
Π ν ε υ µ α τ ι κ ο ύ
Κέντρου κ.

Μελέτιος Ι. Μπουραντάς
και η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
του Πνευµατικού Κέντρου
Ασπροπύργου, στο
πλαίσιο της Παγκόσµιας
Ηµέρας Ποίησης,  21
Μαρτίου, σας προσκαλούν
στη διαγωνιστική εκδήλω-
ση που διοργανώνουν µε
θέµα,  «Ερασιτέχνες Ποιη-
τές»,  στην οποία θα παρ-
ουσιαστούν ποιήµατα
γραµµένα από µη λογο-
τέχνες.

Στο διαγωνισµό έχουν
δικαίωµα συµµετοχής  ερα-
σιτέχνες ποιητέςπου θα θελήσουν να αναδείξουν  το
συγγραφικό τους ταλέντο,  διαβάζοντας έκαστος  δύο (2)
ποιήµατά του. 

∆ηλώσεις συµµετοχής στη  ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, στον
3ο όροφο του Πνευµατικού Κέντρου, έως και την Παρ-
ασκευή 9 Μαρτίου 2018 !!

Η Εκδήλωση «Ερασιτέχνες Ποιητές», θα λάβει χώρα
την Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 στις 19:00, στο χώρο της
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης στον 3ο όροφο του Πνευµατικού

Κέντρου, Αλέκου Παναγούλη 13,  στην Πλατεία Αγίου
∆ηµητρίου. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινω-
νείτε µε την κα Μίνα Φούφα-Κορώνη  στα τηλέφωνα
2105577191 – 2105577593, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της Βιβλιοθήκης, library@aspropyrgos.gr

ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  µµεε  θθέέµµαα  ««ΕΕρραασσιιττέέχχννεεςς  ΠΠοοιιηηττέέςς»»,,  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο
ττηηςς  ΠΠααγγκκόόσσµµιιααςς  ΗΗµµέέρρααςς  ΠΠοοίίηησσηηςς,,  2211  ΜΜααρρττίίοουυ  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 585 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ
ΟΓΑ: «Πράσινο φως» για να πληρωθεί το νέο επίδοµα παιδιού

ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΖΕΦΥΡΙΟΥ & Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 

∆∆ωωρρεεάάνν  µµέέττρρηησσηη
οοσσττιικκήήςς  µµάάζζααςς  
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Τ
ην Τρίτη 13 Φεβρουαρίου  το 1ο ΓΕΛ Αχα-
ρνών, υπό την συνοδεία εκπαιδευτικών,
φιλοξενήθηκε  στις εγκαταστάσεις του

ΠΕΣΥ∆ΑΠ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους
είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν από τον υπο-
ψήφιο διδάκτορα ∆ηµήτρη Μπανούση και ειδικό
σύµβουλο του Προέδρου του ΠΕΣΥ∆ΑΠ Γρη-
γόρη Γουρδοµιχάλη για περιβαλλοντικά προβλή-
µατα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, µε τη
χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών µέσων.

Η διδακτική συνεδρία διαιρέθηκε σε δυο ενότ-
ητες: (α) στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς 

και (β) στην ανάγκη αποκατάστασης των ΧΑ∆Α
µέσα από την περιπτωσιολογική εξέταση του
ΧΑ∆Α Σχιστού. 

Η ανταπόκριση στα ερεθίσµατα που δόθηκαν
ήταν εντυπωσιακή, µε αποτέλεσµα οι µαθητές να
κατανοήσουν το αντικείµενο διδασκαλίας και να
διευρύνουν τον ορίζοντα των εµπειριών τους.

Επίσης, έγιναν δέκτες ουσιαστικής καθοδήγ-
ησης, ώστε να µεταφέρουν τις γνώσεις που
αποκόµισαν στο πρότζεκτ CityTails.Acharnai,
που αναπτύσσουν και που στοχεύει στην ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών στον ∆ήµο τους.

Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που
απασχολούν την τοπική κοινωνία

Είδαν οι µαθητές του ΓΕΛ Αχαρνών -µε τη χρήση σύγχρονων 
οπτικοακουστικών µέσων- στις εγκαταστάσεις του ΠΕΣΥ∆ΑΠ

LLiilllliiuumm  WWiinntteerr  DDaannccee  SShhooww
σσττηηνν  κκααττάάµµεεσσττηη  ΑΑίίθθοουυσσαα  ΕΕκκδδηηλλώώσσεεωωνν

ττοουυ  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  

ΤΤο 1ο Dance Theatrical Show από την
σχολή χορού Lillium Dance School
πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 10

Φεβρουαρίου 2018 στην κατάµεστη Αίθουσα
Εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου, σε
«µια βραδιά διαφορετική από όλες τις άλλες για
δασκάλους, µαθητές και θεατές».

Οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν ένα πλούσιο σύνολο
χορογραφιών από τους µαθητές και τις
µαθήτριες της σχολής, σε µια µουσικοχορευτική
παράσταση όπου «κάθε χορογραφία ήταν µια
ιστορία, ένα µήνυµα για την ζωή» και την
λατρεία για τον χορό.

Τις διδασκαλίες για τις 15 χορογραφίες
επιµελήθηκαν οι Αργυρώ Φρουζάκη (Latin,
Salsa, Argentino tango, Hip Hop, Freestyle,
Zumba, Lambada), Νότα Ηλία (Oriental) και
Σταύρος Βίτκος (Pop-R'nb, Commercial Pop).

Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι   Μ Υ Θ Α Ρ Ο Σ  Κ Α Ι  Η Κ Ο Ι Λ Ι
Α  Μ Ο Υ  Π Ι Θ Α Ρ Ο Σ
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: «Περπατώντας στο δάσος µε τα
παραµύθια»
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Παιδικοί σταθµοί του τµήµατος
προσχολικής αγωγής
του  ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ του ∆.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρασκευή 16-02-2018 από τις
9.30 πµ -1 .30µµ
ΧΩΡΟΣ : Στο κλειστό γυµναστήριο «∆ασκαλάκης»

***«Μα αν στο δάσος περπατήσω και το λύκο
συναντήσω,
καληµέρα θα του πω: -Έλα κύριε Νικολό,
κράτα µου σφιχτά το χέρι µη µας στήσουνε
καρτέρι ,
όλα τ΄ άλλα παραµύθια ,τα κουκιά και τα ρεβίθια!
Γουρουνάκια ,κατσικάκια, ζωηρά µικρά νανάκια,
ξωτικά και λαγουδάκια καταφτάνουνε θαρρώ.
Μη φοβάσαι εγώ είµαι εδώ»!

***Σας  περιµένουµε να µοιραστούµε µαζί όµο-
ρφες, αποκριάτικες  στιγµές  µε τα παιδιά,
να  φάµε  να διασκεδάσουµε και να χορέψουµε.
Την Παρασκευή 16-02-2018 ,από τις 10 πµ -13.00
µµ

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ ∆.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΦΛΕΒΑΡΗ 2018

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΥΘΑΡΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΛΙΑ ΜΟΥ ΠΙΘΑΡΟΣ
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Συνεργασία της Τρίτης και Νηπιακής ηλικίας στην Ελευσίνα  Συνεργασία της Τρίτης και Νηπιακής ηλικίας στην Ελευσίνα  

Παρασκευή λαγάνας από τα µέλη των ΚΑΠΗ 
µε τα παιδιά των παιδικών σταθµών
Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του

Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Ελευσίνας, σε
συνεργασία µε το Γραφείο Προσχολικής
Αγωγής, στα πλαίσια δράσεων συνερ-
γασίας Τρίτης και Νηπιακής ηλικίας, οργά-
νωσαν παρασκευή λαγάνας από τα µέλη
των ΚΑΠΗ µε τα παιδιά των παιδικών
σταθµών.

Συγχρόνως µε την παρασκευή της
λαγάνας, οι µεγαλύτεροι θυµήθηκαν και
διηγήθηκαν ιστορίες από τις δικές τους
Αποκριές, στα παιδιά των Παιδικών
σταθµών.

Επιµέλεια δράσεων
Αικατερίνη Κολιοφώτη Προϊσταµένη

τµήµατος προσχολικής αγωγής.
Καλλιόπη Βλαντή Κοινωνική λειτουργός

παιδικών σταθµών.
Αικατερίνη Μαρούγκα Κοινωνική λειτο-

υργός Α΄Καπή.
Συντονιστική Επιτροπή ΚΑΠΗ.

Υπηρεσίες για τους δηµότες 
∆υτικής Αττικής 

ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΠ

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΕΥ ΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ
ΠΑΙ∆ΙΟΥ  & ΕΦΗΒΟΥ

Ο∆ΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΦΥ ΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥ ΤΗΡΙΟ
Σας εν ηµερών ουµε ότ ι:  στο ΚΥ  ΝΙΚΑΙΑΣ –ΤΙ

ΚΟΠ, π ου λειτουργεί εν τός του Νοσοκοµείου
∆υτικής Αττ ικής «Αγία Βαρβάρα»,Οδός ∆ωδεκαν -
ν ήσου 1 - Αγ.Βαρβάρα

στο κτ ίριο Κ9 λειτουργεί τµήµα,  Γυν αικολογικό –
Λήψη test  pap,  κάθε Πέµπ τη και Παρασκευή
π ρωί.

Πληροφορίες στο τηλέφων ο 2105451001.
Oι υπ ηρεσίες π αρέχ ον ται δωρεάν  όπ ως και όλες

οι υπ ηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φρον τ ίδας.
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ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ∆ΕΗ 

ΣΣττοο  ΣΣττοο  iiddiikkaa..ggrr  iiddiikkaa..ggrr  ηη  ααίίττηησσηη  µµεε  κκωωδδιικκοούύςς  ηη  ααίίττηησσηη  µµεε  κκωωδδιικκοούύςς  TTAAXXIISSnneettTTAAXXIISSnneett
Σήµερα 15 Φεβρουαρίου θα ξεκι-

νήσει η υποβολή αιτήσεων για το
νέο Κοινωνικό Τιµολόγιο της ∆ΕΗ
στο οποίο έχουν αλλάξει τα κριτήρια
υπαγωγής, µε στόχο να µην λαµβά-
νεται υπόψη µόνο το εισόδηµα αλλά
η συνολικότερη περιουσιακή εικόνα
του νοικοκυριού. Οι αιτήσεις θα
γίνουν στο idika.gr και ειδική εφαρ-
µογή που έχει αναπτύξει η Η∆ΙΚΑ

Για την ένταξη στο νέο Κοινωνικό
Τιµολόγιο, οι ενδιαφερόµενοι όπως
έχει ανακοινωθεί µπορούν να καταθ-
έσουν αίτηση στον ιστότοπο της
Η∆ΙΚΑ Α.Ε. (www.idika.gr) και θα
χρειαστούν του κωδικούς TAXISnet
ώστε να εισέλθουν στην εφαρµογή.

Συµµετοχή στο Κοινωνικό Οικιακό
Τιµολόγιο πρέπει να υποβάλουν στον ιστότοπο
και όσοι είναι ήδη δικαιούχοι του ΚΟΤ.

Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση σε
περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από
φιλοξενούµενα µέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκ-
λειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του
υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισο-
δήµατος της φιλοξενούσας µονάδας, για το σύνο-
λο των µελών του νοικοκυριού.

Οι δικαιούχοι Εισοδήµατος Αλληλεγγύης και οι
δικαιούχοι κοινωνικοί µερίσµατος. Όσοι δηλαδή
έχουν µεγαλύτερη ανάγκη. 

Οι δικαιούχοι Εισοδήµατος Αλληλλεγγύης θα
έχουν συνολική έκπτωση στον λογαριασµό 

ρεύµατος 70% ενώ η έκπτωση για τους δικαι-
ούχους του Κοινωνικού Μερίσµατος θα φτάνει στο
35%. Για τα άτοµα µε αναπηρία ανω του 67% το
εισοδηµατικό κριτήριο αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ
και κατά 15.000 αν χρειάζονται µηχανική υποστήρ-
ιξη.

Το ειδικό τιµολόγιο για τις πολύτεκνες οικογέ-
νειες καταργείται. Θα εντάσσονται στο κοινωνικό
τιµολόγιο, µε αυξηµένα όµως κατά 20% τα εισοδ-
ηµατικά και περιουσιακά κριτήρια.

Για την ένταξη στο νέο ΚΟΤ, οι ενδιαφερόµενοι
θα µπορούν να υποβάλουν αίτηση από τις 15
Φεβρουαρίου 2018 στον ιστότοπο της Η∆ΙΚΑ
Α.Ε. (www.idika.gr). Αίτηση για ένταξη στο νέο
ΚΟΤ πρέπει να υποβάλουν στον ιστότοπο της

Η∆ΙΚΑ Α.Ε. και όσοι είναι ήδη δικαιούχοι του
ΚΟΤ.Οι πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν
αίτηση το µόνο που χρειάζεται να γνωρίζουν είναι:

1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Αριθµό Παρ-
οχής)

2. Τα στοιχεία της αστυνοµικής τους ταυτότητας
και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον
είναι έγγαµοι)

3. Στην περίπτωση των ατόµων που χρήζουν
µηχανικής υποστήριξης οφείλουν να δηλώνουν
επιπλέον:

τον αριθµό ΑΜΚΑ τους
τον ασφαλιστικό τους φορέα
τον αριθµό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατι-

κού ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο
ασθενής, µε την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’
οίκον χρήσης συσκευής µηχανικής υποστήριξης
απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς. Στην
περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος,
τον αριθµό πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου
περιεχοµένου από κρατικό νοσοκοµείο.

ότι έχουν στην κατοχή τους την ανωτέρω βεβαίω-
ση

Οι δικαιούχοι  οφείλουν να διατηρούν το
πρωτότυπο της σχετικής βεβαίωσης για όσο διά-
στηµα είναι ενταγµένοι στο ΚΟΤ και να την προσ-
κοµίζουν σε περίπτωση σχετικού ελέγχου. Η ύπα-
ρξη και η ακρίβεια του περιεχοµένου της βεβαίω-
σης και η ακρίβεια των στοιχείων της υπεύθυνης
δήλωσης µπορεί να ελεγχθεί από τις αρµόδιες
υπηρεσίες µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών.
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Η
one9six αν αλαµβάν ει την
πλήρη αν άπτυξη της στρ-
ατηγικής και την  υλο-

ποίηση του πλάν ου δηµοσίων  σχ έ-
σεων  και ψηφιακής επικοιν ων ίας
της Γέφυρας Ζωής στο πλάισιο της
ΕΚΕ της εταιρίας.

Η Γέφυρα Ζωής Αµεα ∆υτικού
Τοµέα αποτελεί έν αν  εθελον τικό
οργαν ισµό, µη κερδοσκοπικού
χ αρακτήρα, µε βασικό στόχ ο την
διευκόλυν ση την  καθηµεριν ότητας
των  ν έων  µε ειδικές αν άγκες και
ειδικότερα µε ν οητική υστέρηση και
φάσµα αυτισµού µέσω της δραστηρ-
ιοποίησής και της δηµιουργικής τους
απασχ όλησης, σε καθηµεριν ή
βάση, αλλά κυρίως µέσα από την
αποδοχ ή της διαφορετικότητας και
την  καλλιέργεια των  ατοµικών  και
κοιν ων ικών  τους δεξιοτήτων . Αν α

φορικά στη συν εργασία, ο Πρόε-
δρος της Γέφυρας Ζωής,
κ.∆ιον ύσης Γουράν ιος αν έφερε τα
ακόλουθα: “Η έν αρξη της συν ερ-
γασίας µας µε την  one9six, αποτε-
λεί µια στρατηγική επιλογή της Γέφ-
υρας, η οποία δηµιουργεί τις προϋ-
ποθέσεις, για την  εν ίσχ υση του
επικοιν ων ιακού της προφίλ, την
ολοκληρωµέν η προβολή των  δρά-
σεων  της και την  εν δυν άµωση της
θέσης της σε µια περίοδο όπου η
επικοιν ων ία αποτελεί αν απόσπα-
στο κοµµάτι για την  αν άπτυξη των
δράσεων  µας και την  επίτευξη του
βασικού µας στόχ ου: την  παροχ ή
ολοέν α και καλύτερων  υπηρεσιών
στα παιδιά µας”.

Ο κ.Νών τας Συρράκος, Πρόεδρος
& ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος της
one9six, δήλωσε “αποτελεί τιµή και
πηγή έµπν ευσης για την  οµάδα της 

one9six η συν εργασία µε τη Γέφ-
υρα Ζωής. Σε έν α πιεστικό κοιν ω-
ν ικό περιβάλλον  η παροχ ή υπηρε-
σιών  σε εθελον τικη βάση αλλά µε
επαγγελµατισµό αποτελεί αν από-
σπαστο κοµµάτι της δραστηριότ-
ητας µας”.

Περισσότερες πληροφορίες για τη
Γέφυρα Ζωής: http://www.gef ira-
zois.gr/ 

Περισσότερες πληροφορίες για τη
one9six : http://www.one9six.com/ 

Η one9six, ένα Multichannel
Marketing & PR Agency, ιδρύθηκε
το 2012 µε στόχο την παροχή
λύσεων ολιστικής επικοινωνίας. Με
παρουσία και συνεργασίες σε διεθ-
νές επίπεδο, αναπτύσσει και υλο-
ποιεί στρατηγικές επικοινωνίας,
ενώνοντας τον αναλογικό και τον
ψηφιακό κόσµο σε µία ενιαία και
αποτελεσµατική πρακτική. 

Η one9six αναλαµβάνει την επικοινωνία 
της Γέφυρας Ζωής Αµεα ∆υτικού Τοµέα 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                             
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  
Γραµµατεία Περιφ ερειακού
Συµβουλίου                                           
Ταχ. ∆/ν ση: Λεωφ . Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail:  ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr

Αθήν α,  14-02-2018
Aρ. Πρωτ.: 32838                                                       

Aν ακοίν ωση

Έχον τας υπόψη τις διατάξεις
της µε αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπο-
υργών  Εσωτερικών - ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  αν ακοιν ών εται
ότι:   
Στο Περιφ ερειακό Συµβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
∆/ν ση Περιβαλλον τικής Αδει-
οδότησης  του Υπουργείου Περι-
βάλλον τος και Εν έργειας µε το µε
αρ. πρωτ. 2074/18 έγγραφ ο ο
φ άκελος τροποποίησης Απόφ α-
σης Έγκρισης Περιβαλλον τικών
Όρων  µε:
Α) τίτλο έργου: ‘’ Εργοστάσιο
παραγωγής πρώτων  υλών  για

πλαστικά και άλλα χηµικά’’, υπο-
κατηγορία Α1,  οµάδα 9η,  α/α:
108 (Παραγωγή άλλων  αν όργα-
ν ων  ή οργαν ικών  χηµικών
ουσιών  µ.α.κ. µε χηµική µετατρο-
πή)
Β) θέση έργου:  38ο χλµ Ν.Ε.Ο.
Αθην ών - Κορίν θου, ∆ήµου
Μεγαρέων , ΠΕ ∆υτικής Αττικής,
Περιφ έρειας Αττικής.
Γ) φ ορέα έργου: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΝΗΣ Α.Ε.

∆) αρµόδια για το έργο περιβαλ-
λον τική αρχή τη ∆/ν ση Περιβαλ-
λον τικής Αδειοδότησης του
Υπουργείου Περιβάλλον τος και
Εν έργειας
Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφ -
έρειας Αττικής για την  παροχή
σχετικών  περιβαλλον τικών

πληροφ οριών , στην  οποία
καλείται το κοιν ό ν α εν ηµερωθεί,
τη ∆/ν ση Περιβάλλον τος Περιφ -
έρειας Αττικής (Πολυτεχν είου 4,
Αθήν α, υποδοχή κοιν ού: ∆ευ-
τέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00,
τηλ.: 210-6984302)
ΣΤ) αρ. πρωτ. ΑΕΠΟ που τροπο-
ποιείται την  17834/6-04-17
Ζ) εφ ηµερίδα δηµοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δηµοσίευσης
το www.patt.gov .gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ     

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



Πέµπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 θριάσιο-11

Συνεχίζεται  από τη σελ. 2

Σύµφωνα µε το ν.
4485/2017, «στο πλαί σι ο της
εκπαι δευτι κής αποστολής
τους, τα Α.Ε.Ι. (πανεπι στή-
µι α και  Τ.Ε.Ι.) παρέχουν
ποι οτι κή και  ολοκληρωµένη
εκπαί δευση, σύµφωνα µε
τι ς τάσει ς της σύγχρονης
επι στήµης, της τεχνολογί ας
και  των τεχνών, καθώς και
της δι εθνούς επι στηµονι κής
πρακτι κής. Στο πλαί σι ο
αυτό, τα Τ.Ε.Ι. εστι άζουν στι ς
εφαρµογές των σύγχρονων
επι στηµών, της τεχνολογί ας
και  των τεχνών συνδυάζοντας
την ανάπτυξη του κατάλ-
ληλου θεωρητι κού υποβάθρ-
ου σπουδών µε την υψηλού
επι πέδου εργαστηρι ακή
και  πρακτι κή άσκηση».
Όλα, λοι πόν, τα Α.Ε.Ι.
παρέχουν σπουδές µε
υψηλό θεωρητι κό καταρχήν
υπόβαθρο και  τα ΤΕΙ, επι π-
λέον εστι άζουν και  στην εφα-
ρµογή των επι στηµών.

Στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας και
Πει ραι ά λει τουργούν πολλά
Τµήµατα αναγνωρι σµένα
γι α την ποι ότητα σπουδών
που παρέχουν, ποι ότητα
που πι στοποι εί ται , µεταξύ
άλλων, και  από τι ς πολύ
θετι κές αξι ολογήσει ς τους
µέσω και  της Α.∆Ι.Π.. Τα
προγράµµατα σπουδών
αυτών των Τµηµάτων έχουν
ήδη, όπως εξελί χθηκαν στην
πορεί α των χρόνων, αυξηµέ-
νο θεωρητι κό υπόβαθρο,
προσι δι άζοντας σε προ-
γράµµατα σπουδών Τµηµά-
των πανεπι στηµί ου. Άλλω-
στε και  τα δυο Ιδρύµατα
έχουν αξι ολογηθεί  και  γι α
τι ς ερευνητι κές τους δρα-
στηρι ότητες και  γι α το λόγο
αυτό συµµετέχουν στη Γενι κή
Συνέλευση του Ελληνι κού
Ιδρύµατος Έρευνας και  Και -
νοτοµί ας (ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ.), στο
οποί ο συµµετέχουν όλα τα
πανεπι στήµι α και  επι λεγ-
µένα Τ.Ε.Ι.. Λει τουργούν,
όµως, και  Τµήµατα τα
οποί α παρά το υψηλό
επί πεδο σπουδών που
παρέχουν από άποψη ποι -
ότητας προσωπι κού και
δι δακτέας ύλης, θεραπεύουν
εντούτοι ς γνωστι κά αντι -
κεί µενα που δεν ανταπο-
κρί νονται  πλέον στι ς ανάγ-
κες της χώρας και  τι ς δι εθ-
νεί ς επι στηµονι κές 

εξελί ξει ς και  τα οποί α
έπρεπε να τροποποι ηθούν
άρδην.

Με τα δεδοµένα αυτά,
κρί θηκε αναγκαί α η κατάργ-
ηση των δύο αυτών ι δρυµά-
των, ώστε µε το ι κανό προ-
σωπι κό και  τι ς υποδοµές
τους να υποστηρι χθεί  και  να
εί ναι  βι ώσι µο και  αποδο-
τι κό το νεοϊ δρυόµενο πανε-
πι στήµι ο, πολλαπλασι ά-
ζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
τα οφέλη γι α την κοι νωνί α
(φοι τητές, Πολι τεί α, παρα-
γωγι κούς φορεί ς κλπ.),
όπως αναλυτι κά αποτ-
υπώνεται  σε σχετι κή έκθεση
µελέτης συνεπει ών και  βι ω-
σι µότητας που συντάχθηκε
από το Υπουργεί ο.

Το νοµοσχέδι ο εί ναι
αποτέλεσµα µι ας µακράς
δι αδι κασί ας δι αβούλευσης
και  επεξεργασί ας και  κατά
τη δι αµόρφωσή του ελήφθη
σοβαρά υπόψη το πόρι σµα
επι τροπής που συγκροτήθη-
κε στο Υπουργεί ο Παι δεί ας,
Έρευνας και  Θρησκευµάτων
από ακαδηµαϊ κούς εγνω-
σµένου κύρους και  εκπρ-
οσώπους των δι οι κήσεων
των ι δρυµάτων. Με το
νοµοσχέδι ο αυτό θερα-
πεύονται  παράλληλα δύο
ανάγκες. Πρώτον, η ί δρυση
ενός πανεπι στηµί ου που θα
θεραπεύει  νέα γνωστι κά
αντι κεί µενα, καλύπτοντας
σχετι κές ανάγκες που
δηµι ουργήθηκαν λόγω της
προόδου των επι στηµών και
που εί χαν ήδη δι απι στωθεί
από και ρό και , δεύτερον, η
κατάργηση δύο Τ.Ε.Ι. που
φι λοξενούσαν Τµήµατα δύο
ταχυτήτων. Τα µεν προσέφε-
ραν σπουδές µε εντονότατο
το θεωρητι κό υπόβαθρο,
πανεπι στηµι ακού χαρακ-
τήρα, τα δε, παρά την ποι ότ-
ητα των σπουδών, θεράπε-
υαν γνωστι κά αντι κεί µενα
που δεν ανταποκρί νονταν
στι ς ανάγκες της χώρας και
της επι στήµης.

Το γεγονός ότι  το νέο ί δρ-
υµα θα θεραπεύει  ένα ευρύ
φάσµα των επι στηµών και
τεχνών προσδί δει  σε αυτό
ένα συγκρι τι κό πλεονέκτηµα
το οποί ο δι αθέτουν ορι σµέ-
να µόνο ελληνι κά πανεπι -
στήµι α, και  µάλι στα µε
εί κοσι  έξι  (26) αυτοδύναµα
ακαδηµαϊ κά Τµήµατα, αντί
των σαράντα δύο (42) 

Τµηµάτων και  ει σαγω-
γι κών κατευθύνσεων των δύο
απορροφώµενων ι δρυµά-
των, οδηγώντας έτσι  παράλ-
ληλα και  σε σηµαντι κές
οι κονοµί ες κλί µακας τόσο
σε ακαδηµαϊ κό, δι οι κητι κό
και  υλι κοτεχνι κό επί πεδο,
µε σηµαντι κά οφέλη στην
εξοι κονόµηση και  αποτελε-
σµατι κή και  αποδοτι κή
δι αχεί ρι ση των πόρων.

Το νέο πανεπιστήµιο
«κληρονοµεί» επιπλέον
από τα απορροφώµενα

Τ.Ε.Ι. εξήντα (60) περίπου
θεσµοθετηµένα ερευνητι-

κά εργαστήρια.

Αυτή η ερευνητι κή δρα-
στηρι ότητα θα υποστηρι χθεί
και  θα δι ευρυνθεί  περαι -
τέρω καθώς θα αξι οποι ηθ-
ούν οι  δυνατότητες που
παρέχονται  από τη δοµή και
το πλαί σι ο λει τουργί ας των
Πανεπι στηµί ων, ήτοι  η
δυνατότητα εκπόνησης
δι δακτορι κών δι ατρι βών και
η ευρύτερη δι ασύνδεση µε
τα ερευνητι κά κέντρα της
χώρας δηµι ουργώντας ένα
ολοκληρωµένο πλαί σι ο που
θα αποτελέσει  ι σχυρό
µοχλό ανάπτυξης. Ενδει κτι -
κά, µε προοπτι κή πεντα-
ετί ας ο αρι θµός των υποψή-
φι ων δι δακτόρων µπορεί  να
υπερβεί  τα 2.000 άτοµα,
οπότε αυτοµάτως θα αυξηθ-
ούν σηµαντι κά οι  επι στηµο-
νι κές δηµοσι εύσει ς σε
έγκρι τα επι στηµονι κά περ-
ι οδι κά, η κατοχύρωση ευρε-
σι τεχνι ών, τα επι στηµονι κά
επι τεύγµατα (π.χ. βραβεί α
αρι στεί ας) κλπ.

Το συγκεκρι µένο εγχεί ρ-
ηµα έρχεται  σε πλήρη
συµφωνί α µε τον στόχο του
Ενι αί ου Χώρου της Ανώτατης
Εκπαί δευσης και  της Έρευ-
νας. Συνι στά αποτελεσµατι -
κή και  δηµι ουργι κή λύση µε
αυξηµένα εχέγγυα επι τ-
υχούς υλοποί ησης, καθώς
εκµεταλλευόµενο το προσω-
πι κό, την τεχνογνωσί α, τι ς
υποδοµές κ.ο.κ. δύο ήδη
υπαρχόντων δοµών της
Ανώτατης Εκπαί δευσης,
δηµι ουργεί  µί α νέα δοµή µε
νέους συγκεκρι µένους
στόχους και  νέες προοπτι -
κές, που ανταποκρί νεται
στι ς υφι στάµενες σήµερα
ανάγκες.
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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

Σ
τι ς σηµαντι κές προοπτι κές που συγκεντρώνει  η Ελλά-
δα ώστε να καταστεί  κοµβι κό κέντρο µεταφοράς και
εµπορί ας Ενέργει ας στην περι οχή της ΝΑ Μεσογεί ου,
αλλά και  στην ει ληµµένη απόφαση που έχει  λάβει  ο

Όµι λος ΕΛΠΕ, στο πλαί σι ο της αναπτυξι ακής του στρατηγι κής,
προκει µένου να δι αδραµατί σει  πρωταγωνι στι κό ρόλο στον
τοµέα της Έρευνας και  Αξι οποί ησης Υδρογονανθράκων στον
Ελλαδι κό χώρο, αναφέρθηκε ο ∆ι ευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρης Στεργι ούλης κατά την
οµι λί α του, στο Συνέδρι ο “Egypt Petroleum Show” – EGYPS 2018,
που πραγµατοποι ήθκε χθες  στο Κάι ρο.

Μι λώντας στην ενότητα «Οι  Παγκόσµι οι  Ηγέτες του
Downstream: Μετασχηµατί ζοντας και  δηµι ουργώντας ανάπτυξη
στι ς επι χει ρηµατι κές µονάδες της δι ύλι σης, της εµπορί ας και
των πετροχηµι κών», ο κ. Στεργι ούλης υποστήρι ξε ότι  η Ελλάδα
αποτελεί  «πυλώνα σταθερότητας» στην ευρύτερη περι οχή,
«ασφαλή πύλη ει σόδου προς την Ε.Ε.» των ενεργει ακών προϊ όν-
των από τη βόρει α Αφρι κή και  τη Μέση Ανατολή, αλλά και  έναν
από τους µεγαλύτερους εξαγωγεί ς καυσί µων στη λεκάνη της
Μεσογεί ου. Παράλληλα, η χώρα µας αναβαθµί ζει  περαι τέρω
τη θέση της και  καθί σταται  ενεργει ακός κόµβος στρατηγι κής
σηµασί ας στη ΝΑ Μεσόγει ο,  µέσω της υλοποί ησης σηµαντι κών
έργων υποδοµής φυσι κού αερί ου και  ηλεκτρι κής ενέργει ας,
όπως οι  αγωγοί  TAP, IGB και  East-Med, η 3η δεξαµενή αποθή-
κευσης ΥΦΑ, αλλά και  η Ηλεκτρι κή ∆ι ασύνδεση EuroAsia
Interconnector.

O ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ επεσήµανε
ότι οι πρόσφατες ανακαλύψεις κοιτασµάτων

Φυσικού Αερίου σε Αίγυπτο, Ισραήλ και Κύπρο
έχουν αναβιώσει το ενδιαφέρον για την Λεκάνη

της Ανατολικής Μεσογείου
και η συστηµατική εξερεύνηση για τον 

εντοπισµό αντίστοιχων πεδίων Ελλάδα 
«αποτελεί ιστορικό καθήκον για τη χώρα». 

Όπως τόνι σε ο κ. Στεργι ούλης, µε τι ς αυξανόµενες παγκό-
σµι ες τάσει ς ζήτησης ενέργει ας έως το 2040 και  τι ς ι σχυρές
προβλέψει ς ότι  το πετρέλαι ο και  το φυσι κό αέρι ο θα
συνεχί σουν να κατέχουν ένα σηµαντι κό ποσοστό του ενεργει ακού
µί γµατος, η ανάγκη γι α αναζήτηση νέων αποθεµάτων πετρε-
λαί ου και  φυσι κού αερί ου παραµένει  ι σχυρή.

Στην παρέµβασή του ο κ. Στεργι ούλης υπογράµµι σε ότι  ο
τοµέας ∆ι ύλι σης λει τουργεί  στο πλαί σι ο µι ας άκρως ανταγω-
νι στι κής παγκόσµι ας αγοράς και  στη σηµερι νή συγκυρί α
βι ώνει  µεγάλη αβεβαι ότητα, ενώ τα δι υλι στήρι α της ΕΕ στην
Ανατολι κή Μεσόγει ο αντι µετωπί ζουν πρόσθετες προκλήσει ς
έναντι  των ανταγωνι στών τους σε γει τονι κές χώρες, όπως εί ναι
οι  υψηλότερες τι µές ενέργει ας, το κόστος προσωπι κού και  τα
σηµαντι κά αυξηµένα έξοδα συµµόρφωσης µε την περι βαλλον-
τι κή Νοµοθεσί α και  επεσήµανε ότι  «η παροχή ι σότι µων όρων
µεταξύ όλων των δι υλι στηρί ων της περι οχής, εί ναι  ζήτηµα ζωτι -
κής σηµασί ας γι α τον θεµι τό ανταγωνι σµό». Πρόσθεσε δε, ότι  οι

εγχώρι ες εται ρί ες δι ύλι σης, έχουν επενδύσει
δι σεκατοµµύρι α ευρώ τι ς τελευταί ες δεκαετί ες
γι α να καταστήσουν την Ελλάδα ένα σηµαντι κό
κέντρο ει σαγωγής, επεξεργασί ας, αποθήκευσης
και  εξαγωγής αργού πετρελαί ου, µε σηµαντι κές
ποσότητες να λαµβάνονται  και  από τι ς χώρες της
Ανατολι κής και  Βόρει ας Αφρι κής.

Ο κ. Στεργι ούλης υποστήρι ξε ότι  ο µόνος τρό-
πος γι α να ανταπεξέλθει  ένας ενεργει ακός Όµι -
λος σε αυτό το δύσκολο περι βάλλον, εί ναι  η «Αρι -
στεί α Λει τουργί ας» και  αναφέρθηκε στον κρί σι -
µο ρόλο της «υπεραπόδοσης» (over-performance),
που ορί ζεται  ως η δι αφορά µεταξύ των πραγµα-
τι κών λει τουργι κών περι θωρί ων και  των δι εθνών
περι θωρί ων αναφοράς. Όπως εί πε, η ανάπτυξη
του Οµί λου ΕΛΠΕ στηρί ζεται  σε έξι  ακρογω-
νι αί ους πυλώνες γι α υγι ή υπερ-απόδοση, που εί ναι  η βέλτι στη
αξι οποί ηση ενεργητι κού, η ενεργει ακή αποδοτι κότητα, η λει το-
υργι κή βελτι στοποί ηση σε όλες τι ς επι χει ρηµατι κές µονάδες, η
επι λογή αργού πετρελαί ου, ο αναπροσανατολι σµός προς ένα
επι χει ρηµατι κό µοντέλο που θα βασί ζεται  στι ς εξαγωγές,
καθώς και  η ανάπτυξη του ανθρώπι νου δυναµι κού. Παράλληλα,
η «επι χει ρησι ακή αρι στεί α» αποτελεί  τον κύρι ο µοχλό γι α τη
δι ασφάλι ση της µακροπρόθεσµης κερδοφορί ας και  της οι κονο-
µι κής βι ωσι µότητας του Οµί λου, µε υι οθέτηση νέων τεχνολογι ών
γι α την επι τάχυνση της Ανάπτυξης, προσεκτι κή παρακολούθηση
βασι κών δει κτών απόδοσης και  µελετών αναφοράς σε σύγκρι -
ση µε τον ανταγωνι σµό, βελτί ωση των επι δόσεων στην κατανά-
λωση ενέργει ας, στη λει τουργι κή και  µηχανολογι κή δι αθεσι µότ-
ητα εξοπλι σµού, στην ασφάλει α, στην παραγωγι κότητα, στη
µεί ωση του κόστους, στη µεγι στοποί ηση των συνεργει ών ανά-
µεσα στι ς επι χει ρησι ακές µονάδες, στην ανάπτυξη και  κατάρ-
τι ση του ανθρώπι νου δυναµι κού ως κορυφαί α προτεραι ότητα,
καθώς και  στη σηµασί α της και νοτοµί ας στο πλαί σι ο του ενερ-
γει ακού και  ψηφι ακού µετασχηµατι σµού.

«Όσοι προσαρµόζονται καλύτερα στις νέες
συνθήκες, θα έχουν και τις µεγαλύτερες πιθανότ-

ητες επιβίωσης και ευηµερίας στο µέλλον»,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στεργιούλης, ο

οποίος ανέλυσε το όραµα του Οµίλου ΕΛΠΕ να
µετατραπεί, σταδιακά, από διυλιστηριακός σε

Ενεργειακός Όµιλος. 

Αναφερόµενος στι ς νέες προδι αγραφές καυσί µων και  ει δι κά
των ναυτι λι ακών, σύµφωνα µε τα πρότυπα ασφαλεί ας και  τους
περι βαλλοντι κούς κανονι σµούς γι α τι ς θαλάσσι ες µεταφορές
που έχει  θεσπί σει  ο ∆ι εθνής Ναυτι λι ακός Οργανι σµός (ΙΜΟ), ο
κ. Στεργι ούλης τόνι σε ότι  η υι οθέτηση αυτών των νέων προδι α-
γραφών χαµηλής περι εκτι κότητας σε θεί ο γι α τα ναυτι λι ακά
καύσι µα µπορεί  να αποτελέσει  ευκαι ρί α γι α τι ς εται ρεί ες
δι ύλι σης και  η ΕΛΠΕ προετοι µάζεται  γι α την παραγωγή και
δι άθεση του συγκεκρι µένου τύπου καυσί µων από το 2020. Πρό-
σθεσε δε, ότι  η Αί γυπτος που έχει  σηµαντι κούς σταθµούς ανεφ

οδι ασµού καυσί µων πλοί ων -ει δι κά των  ποντοπόρων που
δι ασχί ζουν τη δι ώρυγα του Σουέζ- θα µπορεί  να ωφεληθεί  από
τη δυνατότητα δι άθεσης του νέου τύπου καυσί µου πλοί ων
(bunkering) που η ΕΛΠΕ θα δι αθέσει  στην αγορά. 

Ολοκληρώνοντας την οµι λί α του προς τους Συνέδρους, ο CEO
της ΕΛΠΕ υποστήρι ξε πως η Ελλάδα δι αθέτει  προφανή συγκρ-
ι τι κά πλεονεκτήµατα, εξαι τί ας και  της γεωγραφι κής της θέσης,
ενώ µε τι ς συντελούµενες δι αρθρωτι κές αλλαγές ο ενεργει ακός
τοµέας «µπορεί  και  πρέπει » να αποτελέσει  έναν από τους
βασι κούς παράγοντες γι α να επανέλθει  δυναµι κά η χώρα σε
ι σχυρούς ρυθµούς Ανάπτυξης. Επεσήµανε δε, ότι  τα ι σχυρά
λει τουργι κά αποτελέσµατα και  τα αλλεπάλληλα ρεκόρ κερδο-
φορί ας, παραγωγής και  εξαγωγών που καταγράφει  γι α 3η
συνεχή χρονι ά ο Όµι λος ΕΛΠΕ, αλλά και  τη δραστηρι οποί ησή
του σε όλο το φάσµα των ενεργει ακών προϊ όντων και  υπηρε-
σι ών, τον καθι στούν ως ι δανι κό συνεργάτη γι α συνεργασί α µε
τι ς χώρες του Αραβι κού κόσµου.

To Συνέδρι ο “Egypt Petroleum Show” τελεί  υπό την αι γί δα του
Προέδρου της Αραβι κής ∆ηµοκρατί ας της Αι γύπτου κ. Abdel
Fattah El Sisi, φι λοξενεί  400 εκθέτες και  11 περί πτερα χωρών,
ενώ συγκεντρώνει  υψηλόβαθµα στελέχη της βι οµηχανί ας Πετρ-
ελαί ου και  Φυσι κού Αερί ου. Το “EGYPS 2018” παρέχει  τη
δυνατότητα στους επαγγελµατί ες του κλάδου να αποκτήσουν
γνώσει ς σχετι κά µε τι ς µελλοντι κές ευκαι ρί ες που παρουσι ά-
ζονται  στην Αί γυπτο και  στη Βόρει α Αφρι κή, τους µελλοντι κούς
γύρους αδει οδότησης, καθώς και  τα βραχυπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα στρατηγι κά σχέδι α. Συνολι κά, 150 έµπει ροι
οµι λητές και  υπεύθυνοι  χάραξης πολι τι κής, αναλύουν τι ς προ-
οπτι κές του κλάδου στην ευρύτερη περι οχή αλλά και  δι εθνώς,
κατά τη δι άρκει α των τρι ήµερων εργασι ών του Συνεδρί ου που
ολοκληρώνεται  σήµερα.

Κατά την παραµονή του στο Κάι ρο, ο κ. Στεργι ούλης εί χε
δι µερεί ς επαφές µε τον ∆ι ευθύνοντα Σύµβουλο της κρατι κής
εται ρί ας EGPC (Egyptian General Petroleum Corporation), τον
∆ι ευθύνοντα Σύµβουλο του Οµί λου ΒΡ κ. Bob Dudley, τον CEO της
Edison International κ. Maurizio Coratella, τον ∆Σ της ENI κ.
Claudio Descalzi, καθώς και  υψηλόβαθµα στελέχη από την
TOTAL και  την ExxonMobil.  

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ
∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΟΜΙΛΟ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΟΜΙΛΟ 

Περιέγραψε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος των ΕΛΠΕ Γρηγόρης Στεργιούλης κατά την οµιλία του, 
στο Συνέδριο “Egypt Petroleum Show” – EGYPS 2018 
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Με απονοµές, ευχές και κέφι η βραδιά του Με απονοµές, ευχές και κέφι η βραδιά του 
Κολυµβητικού Συλλόγου «Άλµπατρος» Κολυµβητικού Συλλόγου «Άλµπατρος» 

Θερµές ευχές για τη νέα κολυµβητική χρονιά και βραβεύσεις για τους αθλητές
που διακρίθηκαν, περιλάµβανε η όµορφη βραδιά που οργάνωσε ο Κολ-
υµβητικός Σύλλογος «Άλµπατρος» για την κοπή της βασιλόπιτας το βράδυ

του Σαββάτου 10 Φεβρουαρίου στην κατάµεστη από κόσµο παραδοσιακή ταβέρνα
«Κάκιας» στη Χασιά. 

Η πίτα ευλογήθηκε παραδοσιακά από τον πατέρα της εκκλησίας ενώ τον κόσµο
καλωσόρισε κάνοντας έναν επιγραµµατικό απολογισµό για την χρονιά που πέρασε,  ο
Πρόεδρος του «Άλµπατρος» κ.  Γιώργος Παπαριστείδης. 

Ο ∆ήµαρχος Φυλής  από την πλευρά του ευχήθηκε στους αθλητές να έχουν µια καλή
χρονιά γεµάτη επιτυχίες διακρίσεις.  Ο Χρήστος  αναφέρθηκε επίσης στην απρόσκοπτη
λειτουργία του Κολυµβητηρίου καθώς και στο έργο εγκατάστασης του  Φυσικού Αερίου
που βρίσκεται  σε εξέλιξη και µε την ολοκλήρωσή του θα µειωθεί  σηµαντικά το κόστος
λειτουργίας του. 

Τη δέσµευση πως ο Σύλλογος θα έχει την ολόπλευρη στήριξη του ∆ήµου όπως και τις
προηγούµενες χρονιές, έδωσε και ο Πρόεδρος του Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανι-
σµού η «Πάρνηθα» Γιώργος Μαυροειδής. 

Στο κάλεσµα του Συλλόγου δίνοντας τις θερµές ευχές τους ανταποκρίθηκαν οι Βου-
λευτές Βασίλης Οικονόµου και Θανάσης Μπούρας. 

Τις ευχές τους έδωσαν επίσης στον Σύλλογο συµµετέχοντας και στις βραβεύσεις των
κολυµβητών που διακρίθηκαν, Αντιδήµαρχοι, Πρόεδροι Νοµικών Προσώπων και ∆ηµο-
τικοί Σύµβουλοι. 

Αµέσως µετά ξεκίνησε µια όµορφη βραδιά διασκέδασης µέσα στην καρδιά της Απο-
κριάς, την οποία απόλαυσαν, Αθλητές, προπονητικό Τeam και γονείς. 

Φιλόξενος οικοδεσπότης ο Πρόεδρος του «Άλµπατρος» Γιώργος Παπαριστείδης,
έχοντας στο πλευρό του και όλα τα δραστήρια µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, φρόν-
τισαν την κάθε λεπτοµέρεια, µε στόχο να µη λείψει τίποτα από κανέναν, όπως κι έγινε. 

Έ
χετε φί λους που δι αρκώς σας «στή-
νουν» στο ραντεβού; Εάν ναι , µη θυµώνε-
τε µαζί  τους καθώς ί σως να πάσχουν

από κάποι ου εί δους ψυχολογι κό πρόβληµα.
Όσοι  επι δει κνύουν µι α τέτοι α χρόνι α συµπε-

ρι φορά έχουν πρόβληµα αντί ληψης του χρόνου
και  ί σως να πάσχουν από κάποι ου εί δους
ψυχαναγκασµό που τους ωθεί  να σαµποτάρουν
τον εαυτό τους, σηµει ώνει  ο επι στηµονι κός
συγγραφέας Tim Urban.

Ο ί δι ος ι σχυρί ζεται , όπως µεταδί δουν οι
Times και  η Daily Mail, ότι  υπάρχουν τρει ς
βασι κοί  λόγοι  που οι  άνθρωποι  µε τη συγκε-
κρι µένη ι δι οσυγκρασί α αργούν επανει ληµµέ-
να στα ραντεβού τους. Όπως λέει , ορι σµένοι
βρί σκονται  σε άρνηση µε το πως λει τουργεί  ο
χρόνος στην καθηµερι νότητα, κάποι οι  άλλοι
έχουν αποστροφή στην όποι α προσπάθει α να
αλλάξουν συγκεκρι µένες καταστάσει ς, επί σης
υπάρχουν και  αυτοί  που εί ναι  θυµωµένοι  µε
τον εαυτό τους.

Από την πλευρά του ο καθηγητής ψυχολογί ας
του Πανεπι στηµί ου του Μί σι γκαν, ο Richard E
Nisbett, λέει : «Εάν η συγκεκρι µένη συµπερι φ-
ορά εί ναι  νόσος τότε θα πρέπει  να ι σχύει  το
ί δι ο και  γι α όσους επί  χρόνι α έχουν την τάση να
δι ακόπτουν τον συνοµι λητή τους, ή αυτούς που
έχουν την τάση να δι ασχί ζουν το δρόµο ενώ ο
φωτει νός σηµατοδότης εί ναι  κόκκι νος, ή όσους
δεν γυαλί ζουν συχνά τα παπούτσι α τους».

Όπως εξηγεί , ο ί δι ος εί ναι  ένας από αυτούς
που κάποτε αργούσαν στα ραντεβού τους, µι α
συνήθει α όµως που κατάφερε και  άλλαξε. Ο
Nisbett σηµει ώνει  η συγκεκρι µένη συµπερι φο-
ρά εί ναι  µι α ένδει ξη αποδι οργάνωσης ή εχθρ-
ότητας που έχει  να κάνει  αποκλει στι κά µε την
ι κανότητα του ατόµου να ελέγχει .

Εκτι µάται  τα κέντρα του εγκεφάλου που ενε-
ργοποι ούνται  γι α όσους εί ναι  µόνι µα καθυστε-
ρηµένοι  στα ραντεβού τους εί ναι  τα ί δι α µε
αυτά των ατόµων που έχουν δι αγνωσθεί  µε το
σύνδροµο της ∆ι αταραχή Ελλει µµατι κής Προ-
σοχής – Υπερκι νητι κότητας. 

Τα άτοµα που πάσχουν από το συγκεκρι µένο
σύνδροµο συχνά παραπονούνται  πως δυσκο-
λεύονται  να εί ναι  συνεπεί ς στα ραντεβού τους
και  άλλες υποχρεώσει ς που έχουν χρονι κούς
περι ορι σµούς.

Επι πλέον ορι σµένοι  ψυχολόγοι  πι στεύουν
πως οι  άνθρωποι  που επί  χρόνι α επι δει κ-
νύουν αυτή τη συµπερι φορά, δηλαδή να αργούν
στα ραντεβού τους, ί σως να εί ναι  ένδει ξη κατά-
θλι ψης ή κάποι ας άλλης συναι σθηµατι κής δι α-
ταραχής.

Ωστόσο, κάποι οι  άλλοι  ψυχολόγοι  εί ναι  σκε-
πτι κοί  όσον αφορά στον ι σχυρι σµό ότι  οι  ι δι ο-
συγκρασί ες που µονί µως αργούν πάσχουν
από κάποι α δι αταραχή και  τονί ζουν πως η
τάση κατηγορι οποι ήσει ς κάθε εί δους ανθ-
ρώπι νης συµπερι φοράς σε κάποι ου εί δους
ι ατρι κής πάθησης δεν συνετή.

Γιατί κάποια άτοµα δεν είναι
συνεπή στα ραντεβού τους;

Παρεµβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητας
του οδικού δικτύου του ∆ήµου Αιγάλεω

Προγραµµατική Σύµβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και  ο ∆ήµαρχος
Αιγάλεω, ∆ηµήτρης Μπίρµπας µε αντικείµενο την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Συντήρηση - επισ-
κευή και  ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου στον οικιστικό ιστό του ∆ήµου». Το έργο,

προϋπολογισµού 1.800.000 ευρώ µε ΦΠΑ, χρηµατοδοτείται  από την Περιφέρεια Αττικής.
Σκοπός του έργου είναι  η ασφάλεια και  η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, µε παρεµβάσεις σε

δεκάδες οδούς του ∆ήµου Αιγάλεω. Συγκεκριµένα, το έργο περιλαµβάνει  ασφαλτικές εργασίες, επισκευές
φρεατίων υδροσυλλογής και  επίσκεψης αγωγών οµβρίων ή ακαθάρτων καθώς και  διαγραµµίσεις - ανα-
διαγραµµίσεις.

Οι  εργασίες συντήρησης θα πραγµατοποιηθούν στις οδούς: Παρνασσού, Βαλτετσίου, Νικίου, Βηλαρά,
Ηπείρου, Σπερχειού, ∆ιστόµου, Ύδρας, Κοζάνης, Ρίµινι , Σκουφά, Ευρυτανίας, ∆. Ακρίτα, ∆υρού (δύο τµήµα-
τα),  ∆ηµοσθένους (τµήµα), Βεάκη (δύο τµήµατα), Αγ. Βασιλείου, Λακωνίας, Κυλλήνης, Νίκης, Ορέστη, Λητής,
Θησέως, Παρνασίδος, Ισµήνης, Μαρκίδη, Κυθήρων, Ναυαρίνου, Γυθείου, Μεσσήνης, Αργοστολίου, ∆ήλου,
Μουργκάνας, Σκρα, Μίνωος (τµήµα), Ζήνωνος, Μανδηλαρά, Τεµένης (τµήµα), Πόντου, Ποντοηρακλείας, Λαµ-
ψάκου, Αρτάκης, Κύπρου (τµήµα), Βρυούλων (τµήµα), Μαυροµιχάλη (τµήµα), Ανδρούτσου, Προποντίδος
(τµήµα), Μιαούλη (τέσσερα τµήµατα), Κολοκοτρώνη (τρία τµήµατα).

Τη δηµοπράτηση, την υπογραφή σύµβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και  την
παραλαβή του αναλαµβάνει  ο ∆ήµος Αιγάλεω.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΑΞΙΟΝΟΒΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
ΚΑΙ Η BLAGODATSKIKH YELENA ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΝΤΟΒΜΠΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγε-

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

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

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

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, 

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβά-
νει οικιακές εργασίες(καθαρ-
ιότητα -σίδερο) µε 5 ευρώ
την ώρα . Κα. Σοφία 
6997505700

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ

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

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ -
ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600

τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρω-
µένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατά-
στηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαρ-
αίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.
gr. Τηλ. fax: 2105570474

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

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

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

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

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας
Nissan Navara το οποίο
εκλάπη
Την Πέµπτη 18/1/18
εκλάπη έξω από το νοσο-
κοµείο "ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφο-
ρίας ΧΑΤ9437. Το
αυτοκίνητο ανήκει σε καρκι-
νοπαθή ο οποίος βρισκό-
ταν στο νοσοκοµείο για τη
χηµειοθεραπεία του.  ∆εδο-
µένου ότι ζει στην επαρχία,
η απώλεια του αυτοκινήτου
του καθιστά τη µετακίνηση
του στην Αθήνα για τις θερ-
απείες του απελπιστικά
δύσκολη. Οποιαδήποτε
πληροφορία που θα βοηθ-
ήσει στην εύρεσή του, θα
εκτιµηθεί ιδιαίτερα, ∆ίνεται
αµοιβή. Τηλέφωνο:
6974769704 (Ζαχαρίας &
Ντίνα Καλουπη)



Πέµπτη 15 Φεβρουαρίου 2018   θριάσιο-15

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

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ                                                                                                      
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΗΗΣΣ
ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΣΣ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4455  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,
ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EE--mmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΥΥΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::

ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  3355  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::
ΠΠττυυχχιιοούύχχοοιι  ΑΑΕΕΙΙ//ΤΤΕΕΙΙ

ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΞΞέέννεεςς  ΓΓλλώώσσσσεεςς  ::  ΑΑγγγγλλιικκάά
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,
ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ
ΆΆννττρρεεςς  --  ΓΓυυννααίίκκεεςς
ΑΑρριιθθµµόόςς  ΥΥπποοψψηηφφίίωωνν::3300
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::  ΑΑππόόφφοοιιττοοιι
ΓΓυυµµνναασσίίοουυ--ΑΑππόόφφοοιιττοοιι  ΛΛυυκκεείίοουυ
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΠΠρρόόσσθθεετταα  ΠΠρροοσσόόνντταα::  ΓΓννώώσσηη  PPiicckkiinngg
&&  SSccaannnneerr
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ



16-θριάσιο Πέµπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 

1188//22  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑ
Μ ον οήµερη στο Πατριν ό Καρν αβάλι

- ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 15€

33--44//33  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ
∆ιήµερη διαµον ή στο Καρπεν ήσι στο

ΕΛΒΕΤΙΑ µε πρωιν ό, 
γεύµα Σαββάτου στην  ταβέρν α ΦΩΛΙΑ στο

Καρπεν ήσι ( συµπεριλαµβάν εται ) επίσκεψ η
στην  Ιερά Μ ον ή 

Παν αγιας Προυσιώτισσας
- ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 75€

1111//33  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΤΤΣΣΙΙΒΒΛΛΟΟΥΥ  --  ΖΖΑΑΡΡΟΟΥΥΧΧΛΛΑΑ
Μ ον οήµερη -  ώρα αν αχώρησης 8.00

τιµή 15€

1188//33  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  --  ΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΛΛΑΑΥΥΡΡΑΑ
--  ΜΜΕΕΓΓΑΑ  ΣΣΠΠΗΗΛΛΑΑΙΙΟΟ

Μ ον οήµερη,  επίσκεψ η στην  Αγία Λαυρα,
µετά Καλάβρυτα για καφέ, φαγητό στο

GRAND CHALLET 
( δεν  συµπεριλαµβάν εται ) και επίσκεψ η

στο Μ έγα Σπήλαιο
-  ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 15€


