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ΑΑύύξξηησσηη  κκααττάά  2244%%  σσττοο
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ααφφοούύ  ααππόό  11..006600
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φφέέττοοςς  11..339955  
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κκααιι  εεππιιδδόόττηησσηη

ρρεεύύµµααττοοςς
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γραµµένο στο πόδι 
το ν/σ για το πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής

ΤΕΛΟΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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Σύστηµα εξ' απο-
σ τ ά σ ε ω ς
εκπαίδευσης (e-

learning) παρέχει ως
χορηγία για τα επόµενα
τρία έτη η εταιρία
SQLearn στην ΑΕΝ
Ασπροπύργου.

Πρόκειται για µία ηλεκ-
τρονική πλατφόρµα,
µέσω της οποίας οι µαθη-
τές µε προσωπικούς
µοναδικούς κωδικούς θα
µπορούν να παρακολο-
υθούν ψηφιακά µαθήµατα
που έχει υλοποιήσει η
SQLearn σε συνεργασία
µε τη Theta Marine Consulting. 

Τα µαθήµατα συνεχώς ανανεώνονται, ενώ η πλατφ-
όρµα περιλαµβάνει ακόµα σύστηµα αυτοµατοποιηµένης
διαχείρισης της εκπαίδευσης (Training Matrix),

Η παρακολούθηση των ψηφιακών µαθηµάτων προϋ-
ποθέτει την ενεργό συµµετοχή του εκπαιδευόµενου,
ενισχύοντας έτσι τη σηµασία της αυτο-εκπαίδευσης
στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων (soft skills). 

Το εν λόγω σύστηµα χρησιµοποιείται ήδη από τη ναυ-
τιλιακή αγορά για επιµόρφωση και κατάρτιση των πληρ-
ωµάτων ακόµα και στο ταξίδι, στο πλαίσιο µιας
συνεχούς εκπαίδευσης σε ζητήµατα που καλύπτουν
απαιτήσεις διεθνείς, εθνικές και της σηµαίας, ασφαλείας
κ.λπ.

Η δοµή των ψηφιακών µαθηµάτων, τα οποία περι-
λαµβάνουν σύγχρονες τεχνολογικές εφαρµογές όπως
3D animation, είναι σχεδιασµένη σύµφωνα µε τη θεωρία

εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.
Το όλο σύστηµα έχει πιστοποίηση από τον Αµερικα-

νικό Νηογνώµονα, ενώ και τα µαθήµατα γίνονται στα
Αγγλικά, που είναι η γλώσσα την οποία χρησιµοποιούν
διεθνώς οι ναυτικοί.

Στο σύστηµα αυτό είναι ενταγµένα ένας µεγάλος
αριθµός µαθηµάτων τα οποία έχουµε ήδη πιστοποιήσει
από τον Αµερικάνικο νηογνώµονα που σηµαίνει ότι
όποιος τα παρακολουθήσει και τα ολοκληρώσει θα
πάρει και το αντίστοιχο πιστοποιητικό, το οποίο θα φέρει
την σφραγίδα του Αµερικάνικου νηογνώµονα.

Κάνουµε τη δωρεά για να δώσουµε την ευκαιρία στα
παιδιά, πρωτίστως να µάθουν εκτός από αυτή τη γνώση
που θα αποκοµίσουν µέσα από την παρακολούθηση
των ψηφιακών µαθηµάτων, να µάθουν και τον τρόπο
που θα εκπαιδευτούν ως επαγγελµατίες πάνω σε µια
εταιρεία, αναφέρει η SQLearn .

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018  

Ασπρόπυργος
Μάσσος Κων σταν τίν ος Γ. Μακρυγιάν ν η 2, 

2105580002

Ελευσίνα 

Κώτσου - Σαρηµπεγιόγλου Κων σταν τίν α Γ. Βεν ι-
ζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος 

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Αχαρν ών  36, 2102472215

Αχαρν ές
ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Ηρώων  Πολυτεχν είου 51, 2102477711

Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου, 
Χαϊδάρι - ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και παγωνιά        

Η θερµοκρασία από 6 έως 14
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κύρα, Κυρά, Κυράτσα, Κυράτσω, Κυράτση,

Κυρατσούδα, Μαριάννα
Οσίων Κύρας και Μαράννας

Ψη φ ί σ τ η κ ε
από την
ολοµέλεια

της Βουλής επί της
αρχής, επί των άρθρ-
ων και στο σύνολο το
νοµοσχέδιο του υπο-
υργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκε-
υµάτων για την ίδρυ-
ση του Πανεπιστηµίου
∆υτικής Αττικής.

Υπέρ επί της
αρχής ψήφισαν ο
ΣΥΡΙΖΑ, η Ν∆ και οι
ΑΝΕΛ, «παρών» ψήφισαν η ∆ηµοκρατική Συµπαρά-
ταξη, η Ένωση Κεντρώων και το Ποτάµι. Κατά του
νοµοσχεδίου ψήφισαν ΚΚΕ και Χρυσή Αυγή.

Στο νοµοσχέδιο εντάχθηκαν τροπολογίες, µεταξύ

των οποίων και η τροπο-
λογία που καθορίζει τη
σύνθεση της ∆ιοικούσας
Επιτροπής του Πανελ-
ληνίου Ιερού Ιδρύµατος
Ευαγγελιστρίας Τήνου.

Αυτή η τροπολογία
υπερψηφίστηκε από τον
ΣΥΡΙΖΑ και το Ποτάµι και
ενσωµατώθηκε στο σχέ-
διο νόµου ως άρθρο (48).

Το έτερο συγκυβε-
ρνών κόµµα των ΑΝΕΛ

καταψήφισε την τροπολογία, όπως και άλλα κόµµατα
της αντιπολίτευσης -Ν∆, ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη,
Χρυσή Αυγή και Ένωση Κεντρώων- ενώ το ΚΚΕ ψήφι-
σε «παρών».

ΒΒοουυλλήή::  ««ΠΠέέρραασσεε»»  ττοο  ννοοµµοοσσχχέέδδιιοο  γγιιαα  ττηηνν
ίίδδρρυυσσηη  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

ΣΣύύσσττηηµµαα  εεξξ  ααπποοσσττάάσσεεωωςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  
κκααιι  σσττηηνν  ΑΑκκααδδηηµµίίαα  ΕΕµµππ..  ΝΝααυυττιικκοούύ  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Με πιστοποίηση από τον Αµερικανικό Νηογνώµονα. 

Τον? χάρο µε τα µάτια της είδε µια νεαρή κοπέλα από τα Άνω Λιόσια.
Λήστεψαν  κοπέλα µε την  απειλή καραµπίν ας

στα Άν ω Λιόσια! 
Όπως έγιν ε γν ωστό η ν εαρή γυν αίκα, η οποία
βρισκόταν  στην  αυλή της οικίας της στην  οδό
Ρεθύµν ου στα Άν ω Λιόσια, είδε τρεις άγν ω-
στους ν α την  προσεγγίζουν  και ν α την  απει-
λούν  µε καραµπίν α!

Οι δράστες, αφού ακιν ητοποίησαν  την
κοπέλα που -φυσικά- δεν  προέβαλλε αν τίστα-
ση, αφαίρεσαν  χ ρυσαφικά και τιµαλφή που
έφερε πάν ω της και τράπηκαν  σε φυγή.
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ΑΑύύξξηησσηη  κκααττάά  2244%%  σσττοο  ΘΘρριιάάσσιιοο
ΠΠεεδδίίοο,,  ααφφοούύ  ααππόό  11..006600
ννοοιικκοοκκυυρριιάά  εεννττάάχχθθηηκκαανν  

φφέέττοοςς  11..339955  

∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  κκααιι  
εεππιιδδόόττηησσηη  ρρεεύύµµααττοοςς

ΗΗΠεριφέρεια Αττικής, συνεχίζοντας στα πλαίσια
του προγράµµατος 'Ρεύµα για όλους' συµβάλ-
λει στη στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών

οµάδων, επιδοτεί και φέτος µε ποσά 100 και 150 ευρώ
κατά περίπτωση, τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ που είναι
ενταγµένοι στο κοινωνικό τιµολόγιο.

Συνολικά, στην Περιφέρεια Αττικής επιδοτούνται 35.000
νοικοκυριά µε το ποσό των 5.000.000,00 ευρώ.

Ειδικότερα για την ∆υτική Αττική, όπως φαίνεται και από
τον παρακάτω πίνακα, τα επιδοτούµενα για φέτος νοι-
κοκυριά και στους πέντε ∆ήµους εµφανίζουν αύξηση κατά
24%, αφού από τα 1.060 έφτασαν τα 1.395.

ΠΠόόλληη  ΝΝοοιικκοοκκυυρριιάά

ΠΠέέρρσσιι ΦΦέέττοοςς
ΕΕλλεευυσσίίνναα                    115533                      223322
ΜΜέέγγααρραα 221100                    334455
ΦΦυυλλήή  550000                    553322
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς        111166                    115566
ΜΜάάννδδρραα  8811                    113300
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  11..006600                  11339955

Ο αν τιπεριφερειάρχ ης ∆υτικής Αττικής, δήλωσε ότι «
το ρεύµα δεν  είν αι πολυτέλεια αλλά κοιν ων ικό αγαθό»
και αν αφέρει ότι βρίσκον ται σε εξέλιξη οι προσπάθειες,
επίλυσης και διευθέτησης του προβλήµατος της ηλεκτρ-
οδότησης στο Βλυχ ό Μεγάρων , «σε συν εργασία µε τον
εκεί σύλλογο των  Ροµά».

Σηµειών εται ότι η µείωση της παραβατικότητας και η
έν ταξη των  Ροµα στον  κοιν ων ικό ιστό των  περιοχ ών
όπου διαβιούν , αποτελεί κεν τρικό άξον α πολιτικής της
περιφερειακής Εν ότητας η οποία πρόσφατα κατέγραψε
έν α ακόµη θετικό βήµα προς αυτή την  κατεύθυν ση. 

∆ηµιουργία ποδοσφαιρικής οµάδας Ροµά, από
δεκάδες παιδία, ηλικίας µέχ ρι 15 ετών , 

στο Βλυχ ό Μεγάρων  

Πρόκειται για την  δηµιουργία της ποδοσφαιρικής οµά-
δας Ροµά, από δεκάδες παιδία, ηλικίας µέχ ρι 15 ετών ,
στο Βλυχ ό Μεγάρων . Συγκροτήθηκε µε την  στήριξη της
Περιφέρειας, του ∆ήµου και εν ός εθελον τή καθηγητή
γυµν αστή, ως η πρώτη ερασιτεχ ν ική οµάδα ποδοσφ-
αίρου.

«Ο µαζικός λαϊκός αθλητισµός, ως δικαίωµα όλων ,
έχ ει ιδιαίτερη σηµασία για τα παιδιά των  Ροµά, καθώς
βοηθά ουσιαστικά στην  κοιν ων ική έν ταξη» υπογράµµι-
σε ο κ. Βασιλείου συµπληρών ον τας ότι για το λόγο
αυτό «αξίζει την  στήριξη όλων  µας, της τοπικής αυτο-
διοίκησης για την  δηµιουργία υποδοµών , του δηµοσίου
συστήµατος υγείας για πρωταγων ιστικό έλεγχ ο ακόµη
και κάποιους χ ορηγούς για τα µικροέξοδα της οµάδας,
ζητήµατα τα οποία θα φρον τίσουµε ν α επιλυθούν ».

Συνεχίζονται οι παροχές
προς τους πληγέντες
πολίτες, από την

πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου.
Οι κοινωνικές υπηρεσίες του
∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας, µε
την βοήθεια των εθελοντών που
συνδράµουν την προσπάθειά
τους, σε καθηµερινή βάση επικοι-
νωνούν µε τους πολίτες, τα ονό-
µατα των οποίων βρίσκονται
µέσα στους σχετικούς καταλόγο-
υς, ενηµερώνοντάς τους για τις
σχετικές παροχές. 

Περίπου 100 νοικοκυριά ηµερη-
σίως παραλαµβάνουν υλική
βοήθεια (τρόφιµα και είδη πρώτης
ανάγκης) από το Κοινωνικό Παντοπωλείο.  Τα δέµατα της
βοήθειας προετοιµάζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες των
οικογενειών από τους υπαλλήλους της κοινωνικής υπηρ-
εσίας αλλά και τη βοήθεια των εθελοντών. 

Ταυτόχρονα µε βάση τις αυτοψίες και τους καταλόγους
των πληµµυροπαθών µοιράζονται χαλιά και κλινοσκεπά-
σµατα σε κάθε νοικοκυριό του οποίου έχει πληγεί η κύρια
κατοικία. 

Σηµαντική επίσης είναι η χορηγία της εταιρείας  «ΑΒ
Βασιλόπουλος» η οποία κατόπιν  πρωτοβουλίας της
∆ηµάρχου Γιάννας Κριεκούκη και η οποία ευχαριστεί την
εταιρεία, πρόσφερε για δεύτερη φορά δωροεπιταγές για
ψώνια στα καταστήµατά της. 

Με τον τρόπο αυτό κάθε οικογένεια έχει τη δυνατότητα
να προµηθεύεται τα απαραίτητα και χρήσιµα υλικά αγαθά
σύµφωνα µε τις ανάγκες της. Κάθε δικαιούχος καλείται
τηλεφωνικά και παραλαµβάνει την εν λόγω επιταγή από
την κοινωνική υπηρεσία. 

Τέλος, στην κεντρική πλατεία έχουν µεταφερθεί όλα τα
είδη ένδυσης (ρούχα, κουβέρτες κλπ) τα οποία όλο αυτόν
τον καιρό έχουν αποσταλεί από ιδιώτες από κάθε γωνιά
της Ελλάδας για να καλύψουν τις ανάγκες των πληµµυρ-
οπαθών.  

Τα ρούχα θα µπορούν επιλέγονται από όλους τους
πληγέντες καθηµερινά από τις 8.30 το πρωί µέχρι τις
2.30 το µεσηµέρι.

∆∆ιιάάθθεεσσηη  υυλλιικκοούύ  δδωωρρεεάάνν  ααππόό  ττοο  ∆∆ήήµµοο  ΜΜεεγγααρρέέωωνν,,
γγιιαα  ττηηνν  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ζζηηµµιιώώνν  σσεε  χχωωρράάφφιιαα,,

από τη θεοµηνία της 15ης Νοεµβρίου 2017

Με αµείωτους ρυθµούς συνεχίζονται οι παροχές
προς τους πληγέντες από τις κοινωνικές υπηρεσίες

του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας  

Ηθεοµηνία της 15ης Νοεµβρίου 2017,
µε τα 24 θύµατα, που έπληξε τη ∆υτι-
κή Αττική και κυρίως την Μάνδρα και

τη Νέα Πέραµο άφησε πίσω της έντονα τα
σηµάδια της καταστροφής..

Οι ζηµιές σε επιχειρήσεις και κατοικίες υπήρ-
ξαν πολλές και µεγάλες όπως µεγάλη ήταν η
ζηµία που προξενήθηκε στο λιµάνι της Νέας
Περάµου που άλλαξε σχεδόν η εικόνα του
θαλάσσιου µετώπου από τα φερτά υλικά.

Σε κάποιες περιοχές των Μεγάρων η µανία
των υδάτων προξένησε µεγάλες ζηµίες και σε
χωράφια, που δίνουν την εικόνα ερηµο-
ποίησης.

Εγιναν και γίνονται εργασίες αποκατάστασης
των ζηµιών από το ∆ήµο, σε συνεργασία µε
την Περιφέρεια και ενότητα ∆υτικής Αττικής
καθώς και την Περιφέρεια Αττικής.

Συγκεκριµένα µε πρωτοβουλία του
∆ηµάρχου Μεγαρέων  Γρηγόρη Σταµούλη σε
συνεννόηση και συνεργασία µε την “MEGAE-
CO” και προσωπικά µε τον κ. Νίκο Παντε-
λιάδη,Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο,
εξασφαλίστηκε η δυνατότητα να χορηγηθεί
δωρεάν σε όσους χρειάζονται, υλικό εδαφοβε-
λτιωτικό για την αποκατάσταση ζηµιών σε
χωράφια από τις πληµµύρες.

Οποιος λοιπόν ενδιαφέρεται, µπορεί να απε-
υθύνεται στο ∆ήµο Μεγαρέων (Γραφείο
∆ηµάρχου Τηλ. 22960 81841) 

για συνεννόηση, τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες, προκειµένου να του χορηγηθεί δωρεάν,
η αναγκαία ποσότητα του συγκεκριµένου υλι-
κού, (εδαφοβελτιωτικό) προκειµένου να απο-
καταστήσει τις ζηµιές στο κτήµα του.
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ΕΕΣΣΠΠΑΑ  22001144--22002200::  ΈΈννττααξξηη  ττηηςς  ΠΠρράάξξηηςς  
«Αναβάθµιση και αξιοποίηση της παρεχόµενης οικονοµικής

πληροφόρησης από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

ΟΕιδικός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Τοµε-
ακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου του Υπουργείου Οικονοµίας &

Ανάπτυξης, κ. Γιώργος Ιωαννίδης υπέγραψε στις
26/02/2018 την  ένταξη της Πράξης «Αναβάθµιση
και αξιοποίηση της παρεχόµενης οικονοµικής
πληροφόρησης από τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης». Η Πράξη έχει δικαιούχο την Επι-
τελική ∆οµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών
και συνολικό προϋπολογισµό 422.289 ευρώ.

Η παρούσα πράξη έχεις ως αντικείµενο την ανα-
βάθµιση/βελτιστοποίηση του Κόµβου ∆ιαλειτουρ-
γικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών ο οποίος,
αποτελεί ένα εργαλείο µε πολλαπλές, σηµαντικές
λειτουργίες. Ενδεικτικά: 

Χρησιµοποιείται  για την αυτοµατοποιηµένη
συλλογή, µετασχηµατισµό, προβολή µέσω δυνα-
µικών αναφορών και διάθεση προς τρίτους φορείς

των οικονοµικών στοιχείων των ∆ήµων,
των Περιφερειών καθώς και των λοιπών
φορέων της Αυτοδιοίκησης (ΝΠ∆∆ και
ΝΠΙ∆).

Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τη
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής
Πολιτικής του ΥΠΕΣ, προκειµένου να
επιτελέσει τις αρµοδιότητές της διαβίβα-
σης αξιόπιστων δηµοσιονοµικών
στοιχείων στο Υπ. Οικονοµικών, του
ελέγχου της µη συσσώρευσης νέων
ληξιπρόθεσµων οφειλών και της εν γένει
παρακολούθησης των προϋπολογισµών
των ΟΤΑ. 

Τροφοδοτεί µε στοιχεία τις διαδικασίες εξέτασης
της ρεαλιστικότητας των προϋπολογισµών και της
παρακολούθησης της δηµοσιονοµικής στοχοθ-
εσίας των ΟΤΑ.

Αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του ελεγκτι-
κού ρόλου οργάνων όπως, ο Ελεγκτής Νοµιµότ-
ητας, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Σώµα Επιθεωρη-
τών – Ελεγκτών ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης και η Οικο-
νοµική Επιθεώρηση του Υπ. Οικονοµικών. 

Κοντά στους Ενεργούς Πολίτες Αλεποχωρίου βρέθηκε η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη
Με αφορµή την Χοροεσπερίδα που οργάνωσαν για το 2018

Μ
ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η χοροεσπερίδα των Ενεργών Πολιτών Αλεποχωρίου την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018. Πλήθος κόσµου συγκεν-
τρώθηκε στο κοσµικό κέντρο «Μελτέµι» όπου είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν, να χορέψουν αλλά και να αστειευτούν µέσα σε ένα κλίµα φιλικό και
ζεστό. Κοντά τους η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη, στηρίζοντας µε κάθε τρόπο τις δράσεις των Ενεργών Πολιτών Αλεποχωρίου τους οποίους και

συνεχάρη για την δυναµική τους πορεία στον τόπο.
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ΑΑππεερργγίίαα::  ΠΠααρρααλλύύεειι  ξξααννάά  ηη  ΑΑθθήήνναα..  4488ωωρροο  
κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  σστταα  µµέέσσαα  µµεεττααφφοορράάςς  

∆ιήµερο απεργιών και κινητοποιήσεων εξήγγειλε η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σιδηροδροµικών, για τη ∆ευτέρα 5
και την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018.Πέρα από τα δροµολόγια των τρένων και του Προαστιακού, αναµένεται να επηρ-
εαστούν και τα δροµολόγια του Μετρό προς το Αεροδρόµιο.

Συγκεκριµένα:
Τη ∆ευτέρα 5 Μαρτίου 2018 θα πραγµατοποιηθούν τρίωρες στάσεις εργασίας µεταξύ 05:00 π.µ. – 08:00 π.µ., 13:00
– 16:00 και 21:00 – 24:00.
Την Τρίτη 6 Μαρτίου θα πραγµατοποιηθεί 24ωρη απεργία (00:00 – 24:00).
Αναµένεται ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ µε τα δροµολόγια που θα ανασταλούν.
Τις ίδιες ώρες δεν θα πραγµατοποιούνται τα δροµολόγια της γραµµής 3 του Μετρό στο τµήµα ∆ουκ. Πλακεντίας –
Αεροδρόµιο.
Τα υπόλοιπα µέσα αναµένεται να κινούνται κανονικά.
Θέµατα τις απεργίας είναι η επικείµενη ιδιωτικοποίηση της ΕΕΣΣΤΥ, η συνεχιζόµενη απαξίωση των εταιριών και οι
ελλείψεις προσωπικού.

ΜΜππααρράάζζ  λληησσττεειιώώνν  
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  

ττωωνν  ΘΘρραακκοοµµαακκεεδδόόννωωνν  

ΜΜππααρράάζζ  λληησσττεειιώώνν,,  ππρρααγγµµααττοοπποοιι--
ήήθθηηκκεε  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  2244  ΦΦεεββρροουυαα--
ρρίίοουυ  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττωωνν  ΘΘρραακκοο--

µµαακκεεδδόόννωωνν..  
ΣΣττόόχχοοςς  ττωωνν  λληησσττώώνν  ήήτταανν  δδύύοο  οοιικκίίεεςς  κκααιι

έένναα  κκααττάάσσττηηµµαα  κκααφφέέ..  ΕΕννώώ  σσεε  δδύύοο  ππεερριι--
ππττώώσσεειιςς  ηη  αασσττυυννοοµµίίαα  εερρεευυννάά  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέ--
ννοο  ααυυττοοκκίίννηηττοο  ττοο  οοπποοίίοο  εειικκάάζζεεττααιι  ππωωςς
εείίννααιι  ττωωνν  δδρραασσττώώνν..  

Το πρώτο περιστατικό συνέβη γύρω στις 9:30-10
το πρωί του Σαββάτου στην οδό Ζαφειράκη. 

Οι δράστες παρακολουθούσαν το σπίτι στο
οποίο έµενε ένα ηλικιωµένο ζευγάρι, «έβαλαν µπρ-
οστά» το σχέδιό τους µόλις βγήκε από το σπίτι η
γυναίκα. 

Τότε σύµφωνα µε τις πληροφορίες, χτύπησαν το
κουδούνι της οικίας όπου βρισκόταν,µόνος τους, ο
88χρονος άνδρας χωρίς όµως αυτός να τους
ανοίξει την πόρτα, ξέροντας πως κάτι δεν πάει
καλά.

Τότε οι έσπασαν την πόρτα, µπήκαν στην οικία κι
άρχισαν να χτυπούν ανελέητα τον 88χρονο,
ζητώντας να τους πει που βρίσκονται τα χρήµατα. 

Αφού ξυλοκόπησαν τον ηλικιωµένο άνδρα και
έκαναν το σπίτι «άνω-κάτω» έφυγαν ανενόχλητοι.

Λίγη µόλις ώρα αργότερα, πραγµατοποιήθηκε
διάρρηξη στην οδό Στουραΐτη ακριβώς µάλιστα,
απέναντι από την Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνι-
κής Αστυνοµία. 

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες του
EleftherosTypos.gr, οι δράστες αφού παραβίασαν
την εξώπορτα του σπιτιού προσπάθησαν να εισέ-
λθουν εντός του  από τρεις διαφορετικές πόρτες. 

Αφού τα κατάφεραν µπήκαν στο σπίτι και αφαίρ-
εσαν µεγάλο χρηµατικό ποσό και διέφυγαν
ανενόχλητη.

Λίγες ώρες νωρίτερα στόχος διαρρηκτών έπεσε
και κατάστηµα καφέ στην ίδια περιοχή. Εκεί οι δρά-
στες αφού έσπασαν κλωτσώντας την πόρτα εισή-
λθαν στο κατάστηµα και απέσπασαν την ταµειακή
µηχανή.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : “ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΜΕ ΤΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ”1957-1967 του Θανάση Λεβέντη

Την ∆ευτέρα 5 Μαρτίου 2018,
ώρα 7:00 µ.µ., παρουσιάζεται
στην Αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Μεγα-
ρέων, το βιβλίο του Θανάση
Λεβέντη, τ. Βουλευτή Αττικής µε
τίτλο :

“ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ” 1957-1967
Συµµετέχουν στην παρουσίαση: Μίµης Θεοδώρου, Φιλόλογος
Κώστας Χατζηδηµητρίου, πρ. Πρόεδρος Συλλόγου Επιστηµόνων

Μεγαρέων
Θανάσης Λεβέντης, τ. Βουλευτής Αττικής
Αποσπάσµατα του βιβλίου θα διαβάσει η ηθοποιός Μαρία Καστάνη.
Υπό την αιγίδα του ∆ήµου Μεγαρέων

Για χλοοτάπητα νέας γενιάς δεσµεύθηκε 
ο ∆ήµαρχος Φυλής στον ΑΚΡΑΤΗΤΟ 

Τ
ην ευχάριστη είδηση της τοποθέτησης χλοοτάπητα νέας γενιάς στο
γήπεδο του ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ ανακοίνωσε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς στην εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας που διοργά-

νωσε η νέα ∆ιοίκηση της οµάδας. 
Το βράδυ του Σαββάτου 24 Φεβρουαρίου στην κατάµεστη από κόσµο αίθ-

ουσα εκδηλώσεων “Χρυσό Βαρέλι” ο ∆ήµαρχος επεσήµανε πως η Οµάδα του
Ακράτητου είναι σηµαντικό κοµµάτι της ιστορίας των Άνω Λιοσίων και
βρίσκεται στο συνολικό πλάνο ανάπτυξης. 

“Σε λίγες µέρες θα γίνει ο διαγωνισµός για την τοποθέτηση χλοοτάπητα
νέας γενιάς” δεσµεύθηκε ο ∆ήµαρχος εν µέσω χειροκροτηµάτων ενώ κατα-
λήγοντας αφιέρωσε το κοµµάτι του στον Πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρ-
ικών Σωµατείων ∆υτικής Αττικής (ΕΠΣ∆Α) Μιχάλη Τζανόπουλο, τον οποίο και
συνεχάρη για την πολύτιµη στήριξή του. 

Ο ∆ήµαρχος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είχε την ευκαιρία να συνοµι-
λήσει και να ανταλλάξει θερµές ευχές µε τα µέλη της µεγάλης ποδοσφαιρι-
κής οικογένειας. 

Με παλαίµαχους και νέους ποδοσφαιριστές, µε τα νέα µέλη της ∆ιοίκησης καθώς και
µε δεκάδες γονείς που τα παιδιά τους αθλούνται στα Τµήµατα Υποδοµής, που απο-
τελούν και το ευοίωνο µέλλον του Ακράτητου. 
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Η
Ορχήστρα Academica Αθη-
νών, στα πλαίσια του προ-
γράµµατος «Ενίσχυση και

επέκταση στην Περιφέρεια Αττικής
του καλλιτεχνικού προγράµµατος της
ορχήστρας Academica του Ωδείου
Αθηνών» θα βρίσκεται την Παρασκε-

υή, 2 Μαρτίου 2018 στην Ελευσίνα,
στο ΕΕΕΕΚ, σε µια συναυλία που περ-
ιλαµβάνει, στο πρώτο µέρος, έργα
που είναι εµπνευσµένα από το
ελληνικό δηµοτικό τραγούδι ενώ στο
δεύτερο µέρος ένα κλασσικό ροµαν-
τικό έργο του Τσαϊκόφσκι. "

∆ωρεάν εξέταση σπιροµέτρησης για τη
Γ’ Ηλικία στον δήµο Χαϊδαρίου 

Το Γραφείο Γ’ Ηλικίας
του ∆ήµου µας σε συνερ-
γασία µε την Ελληνική
Πνευµονολογική Εταιρ-
εία θα πραγµατοποιήσει
δωρεάν εξέταση σπιρο-
µέτρησης την Τρίτη 6
ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ώρα:9.00π.µ-1.00µ.µ. µε
ραντεβού στον χώρο του
Γραφείου Γ’ Ηλικίας
Καρδίτσης 5, τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς : 2 1 0 -
5812080 

ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ(1.πρόσφατη επέµβαση καρδιάς,
οφθαλµών, πνευµόνων 2.αποκόλληση αµφιβληστροειδούς 3.κύηση
4.υπερήλικες)   

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΑΟΥΑΦ ∆ΑΟΥΑΧΕΡ

ΘΕΟΓΝΙΣ: Workshop αναζήτησης εργασίας 

Τ
ο Sky walker.gr – Εργασία στην  Ελλάδα στο πλαίσιο των  δράσεων  του»Επί το
έργον » διοργαν ών ει σε συν εργασία µε τον  Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων , «Ο
Θέογν ις» τη δράση #JobDay  Θέογν ις@Μέγαρα.

Πρόκειται για µια δράση που περιλαµβάν ει #workshop αν αζήτησης εργασίας για
αν έργους που επιθυµούν  ν α βελτιώσουν  τις δεξιότητές τους στην  αν αζήτηση
εργασίας.
Η δράση #JobDay  Θέογν ις@Μέγαρα έχ ει ως στόχ ο την  εν δυν άµωση και την  αν ά-
πτυξη απαραίτητων  ικαν οτήτων , γν ώσεων  αλλά και δεξιοτήτων  των  συµµετεχ όν -
των , ώστε ν α αν ταπεξέλθουν  στις ολοέν α και αυξαν όµεν ες απαιτήσεις της αν αζήτ-
ησης εργασίας/συν εργασίας. Καλύπτει έν α ευρύ φάσµα #Sof tSkills και πρακτικών
εφαρµογών  που θα εν ισχ ύσουν  το προφίλ τους και θα τους καταστήσουν  αν ταγω-
ν ιστικούς.
Το #JobDay  Θέογν ις@Μέγαρα θα διεξαχ θεί στις 3 Μαρτίου 2018 από τις 11:00 π.µ.
έως τις 14:00 µ.µ., στην  αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγάρων  «Ο Θέογν ις»,
28ης Οκτωβρίου 62, Κεν τρική Πλατεία Μεγάρων .

Η είσοδος είν αι ελεύθερη για τους
επισκέπτες.
Θα δοθούν  πιστοποιητικά συµµε-
τοχ ής.

Πρόγραµµα Ηµερίδας:
11.00 – 12.00: Τεχ ν ικές αν αζήτ-
ησης εργασίας
Εισηγήτρια: Ιωάν ν α Παπαγγελή,
Υπεύθυν η ∆ηµοσίων  Σχ έσεων ,
Sky walker.gr

12.00 – 13.00: Σύν ταξη βιογραφικού
σηµειώµατος
Εισηγήτρια: Σοφία ∆ιαµάν τη,
Υπεύθυν η ερευν ών , Sky walker.gr
13.00 – 14.00: Συν έν τευξη επιλογής
προσωπικού
Εισηγήτρια: Σοφία Γκοτσοπούλου,
Key  Account Manager,
Sky walker.gr
Βιογραφικά των  εισηγητών  είν αι
διαθέσιµα εδώ:
https://jobday s.gr/index.
php?option=com_content&amp;v iew=article&amp;id=782&amp;Itemid=2926
Παρακαλούµε τους εν διαφερόµεν ους ν α µας βοηθήσουν  στην  καλύτερη οργάν ωση,
συµπληρών ον τας τη φόρµα συµµετοχ ής:
https://www.jobday s.gr/index.php?option=com_content&amp;v iew=article&amp;id=
781&amp;Itemid=1811
Ο σύν δεσµος της εκδήλωσης στη σελίδα µας στο f acebook:
https://www.f acebook.com/ev ents/425202447908423/

Η Ορχήστρα Academica στην Ελευσίνα

Στον τελικό της Ροµποτικής Στον τελικό της Ροµποτικής 
το 1ο ∆ηµοτικό Θρακοµακεδόνωντο 1ο ∆ηµοτικό Θρακοµακεδόνων

Σ
τον  τελικό του ετήσιου διαγων ι-
σµού Ροµποτικής πέρασε η
οµάδα του 1ου ∆ηµοτικού Θρα-

κοµακεδόν ων .
Οι µαθητές της ΣΤ΄τάξης υπό την

καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Αθα-
ν ασίας Αλεξοπούλου έδωσαν  τον
καλύτερο εαυτό τους, κερδίζον τας
επάξια µια θέση στον  τελικό. Η οµάδα
της ροµποτικής  προκρίθηκε όχ ι µόν ο
στην  δεύτερη φάση αλλά και στη

τρίτη φάση που µας οδηγεί απευθείας στον  τελικό,  κλέβον τας αυτή τη φορά στην
κυριολεξία τις εν τυπώσεις των  κριτών . Η ετοιµότητα που έδειξαν  οι µαθητές µπρο-
στά στους κριτές, η άψογη προετοιµασία τους,  δεν  άφησαν  περιθώρια στους κριτές
για ν α µας δώσουν  έν α διαφορετικό αποτέλεσµα από αυτό που θα µας οδηγήσει την
άλλη Κυριακή 4/03/2018 στον  τελικό.

Όπως αν αφέρει στο site του σχ ολείου η κα Αλεξοπούλου: «Όλα τα παιδιά ειδικά
στις τελευταίες και εν ίοτε µεσον ύχ τιες συν αν τήσεις µας,  έδειξαν  απίστευτη υποµο-
ν ή, επιµον ή και  θέληση αλλά και κουράγιο. Όλοι µαζί αλλά και ο καθέν ας ξεχ ωριστά
στο είδος και στο αν τικείµεν ο που είχ ε αν αλάβει ν α διεκπεραιώσει, λειτούργησαν
ώστε ν α φτάσουµε εδώ που φτάσαµε.

Μπράβο και συγχ αρητήρια στα παιδιά που δουλέψαν  στην  πλατφόρµα Stories of
Tomorrow που κατά γεν ική οµολογία των  συν αδέλφων  µου, προπον ητών   κάποιοι
τα παρατήσαν  λόγω των  δυσκολίων  και προβληµάτων  που αν τιµετώπισαν  κατά την
λειτουργία της πλατφόρµας.

Μπράβο και συγχ αρητήρια στα παιδιά που χ ειρίστηκαν  τα lego µε  και έβρισκαν
λύσεις στα διάφορα ζητήµατα  που παρουσιάζον ταν .

Μπράβο και συγχ αρητήρια στα παιδιά για τον  έξυπν ο  κώδικα Scratch που έγρα-
ψαν  και που τρέλαν ε τους κριτές.Μπράβο και συγχ αρητήρια στα παιδιά για την
έν τον η παρατηρητικότητα που είχ αν ε και τις έξυπν ες λύσεις που δίν αν αν ε όταν
όλοι πιστεύαµε ότι δεν  υπήρχ ε λύση.

Ευχ αριστώ πολύ τους γον είς των  παιδιών  που µας στήριξαν  και µας βοήθησαν  σε
αυτήν  την  προσπάθεια µας,  καθώς και το Σύλλογο Γον έων  και Κηδεµόν ων  για την
οικον οµική εν ίσχ υση.

Με πολλή εκτίµηση και υπερηφάνεια η Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19
Αλεξοπούλου Αθανασία.»
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ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

Γιατί 2.500 Γιατί 2.500 EEλληνες πήγαν λληνες πήγαν 
να σπουδάσουν στην Ολλανδία;να σπουδάσουν στην Ολλανδία;

Α
υξητική εµφανίζεται κάθε χρόνο η τάση της φοίτησης Ελλήνων στα ολλανδικά
πανεπιστήµια, ωστόσο, µε µικρότερους αριθµούς συγκριτικά µε τις χρονιές πριν
από την κρίση.

Έτσι, η ελληνική φοιτητική κοινότητα στην Ολλανδία έπεσε στην έκτη από την τέτα-
ρτη θέση, όπου βρισκόταν τρία χρόνια πριν, ενώ σήµερα αριθµεί 2.500 προπτυχιακούς
και µεταπτυχιακούς φοιτητές, όταν το 2006, που ξεκίνησε συστηµατικότερα το ενδια-
φέρον των Ελλήνων, υπολογίζονταν περίπου στους 400.

Οικονοµικό κόστος ζωής

Το αµείωτο ενδιαφέρον για τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα των Κάτω Χωρών οφείλεται
τόσο στα οικονοµικά δίδακτρα και το χαµηλό κόστος ζωής όσο και στο γεγονός ότι όλα
τα προγράµµατα είναι αγγλόφωνα και η διαδικασία αναζήτησης προγραµµάτων και
εγγραφής είναι ταχύτατη, αφού τα εκεί ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι µόλις 12.

Χαµηλά δίδακτρα

«Τα ολλανδικά πανεπιστήµια είναι λίγα και όχι πολύ µεγάλα, ώστε να προκαλούν την
αίσθηση του χάους στους φοιτητές.

Οι φοιτητικές κοινότητες είναι συνήθως 10-20.000 και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
κάνουν γρήγορα την αναζήτηση των προγραµµάτων που προσφέρονται και να διαπι-
στώσουν την ποιότητά τους. Φυσικά, το βασικότερο κίνητρο είναι τα χαµηλά δίδακ-
τρα, που είναι 2.000 ευρώ ετησίως, τόσο για τα προπτυχιακά όσο και για τα µετα-

πτυχιακά. Υπάρχουν και εξαιρέσεις µεταπτυχιακών, όπως για παράδειγµα εξειδικευµέ-
να MBA, όπου τα δίδακτρα κυµαίνονται από 12-17.000 ευρώ ετησίως» ανέφερε η µορ-
φωτική ακόλουθος της ολλανδικής πρεσβείας στην Αθήνα, Μάρθα Τριανταφύλλου.

Σε ό,τι αφορά το κόστος ζωής για έναν φοιτητή, υπολογίζεται στα 800-1.000 ευρώ
µηνιαίως και σε αρκετές περιπτώσεις πολύ φθηνότερο, ανάλογα µε το ενοίκιο που θα
πρέπει να καταβάλει κάποιος για τη στέγασή του.

Με την άφιξη των φοιτητών στην Ολλανδία, θα πρέπει να εγγράφονται στον δήµο
όπου διαµένουν προκειµένου να έχουν δικαίωµα τραπεζικού λογαριασµού.

Οι υποτροφίες είναι ελάχιστες, ενώ δεν υπάρχουν οργανωµένα διδακτορικά, παρά
µόνο σε συνεργασία µε καθηγητές ή σε περιπτώσεις που ανοίγουν κάποιες θέσεις στα
πανεπιστήµια.

Το σύνολο των προσφερόµενων µεταπτυχιακών προγραµµάτων φτάνει τα 1.100.

«Το νοµοσχέδιο που ψηφίζετε
σήµερα είναι γραµµένο στο πόδι
και γίνεται µόνο για να µαζέψετε
ψήφους, για να εξαγγέλλετε µία
κίνηση καλής θέλησης σε µία
περιοχή του Λεκανοπεδίου που
δικαιολογηµένα θεωρείται
υποβαθµισµένη».

Αυτό τόνισε από το βήµα της Βουλής ο
Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτηση
του για το νοµοσχέδιο που προβλέπει την
ίδρυση πανεπιστηµίου στην ∆υτική
Αττική. Μάλιστα, ανέφερε ότι ο ίδιος
εγγυάται προσωπικά την πορεία και την
αναβάθµιση το συγκεκριµένο
πανεπιστήµιο

«Θέλω να εγγυηθώ ότι το πανεπιστήµιο
∆υτικής Αττικής έστω και µε τον τρόπο
που ιδρύεται σήµερα θα ακολουθήσει
πραγµατικά το δρόµο που του αξίζει και
θα ασχοληθώ προσωπικά ώστε να γίνει
το καλύτερο πανεπιστήµιο
εφαρµοσµένων επιστηµών της χώρας και
ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης. 

Το οφείλουµε σε µία περιοχή που
αντιµετωπίζει εδώ και χρόνια την
αδιαφορία της πολιτείας. Ένα
πανεπιστήµιο εφαρµοσµένων επιστηµών
πρέπει να αποτελεί φάρο ανάπτυξης
Θέλω το παιδί από το Αιγάλεω που
σήµερα είναι στο δηµοτικό όταν έρθει η
ώρα να συµπληρώσει το µηχανογραφικό
και να επιλέξει το πανεπιστήµιο του, να
επιλέξει το πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής
όχι ως δεύτερη ή τρίτη επιλογή αλλά ως
πρώτη επιλογή που θα του διασφαλίσει
ότι θα αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες
χρήσιµες για να διακριθεί σε µία
ανταγωνιστική αγορά εργασίας».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα
σχέδια που έχει η Ν∆ όσον αφορά την
τεχνολογική εκπαίδευση αλλά πως βλέπει
και ο ίδιος την πορεία των συγκεκριµένων

πανεπιστηµίων το επόµενο διάστηµα στη
χώρα. «Η θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας
είναι οτι πρέπει αρχικά να ξεκαθαρίσουµε
ποιος είναι ο τελικός στόχος της ανώτατης
τεχνολογικής εκπαίδευσης που θέλουµε
στην Ελλάδα. Στη συνέχεια θα πρέπει να
σχεδιάσουµε τις µεταρρυθµίσεις που
αφορούν το υφιστάµενο σύστηµα για να
πετύχουµε σταδιακά αυτό το στόχο. Θα
χρειαστούν και συγχωνεύσεις και αλλαγές
στα προγράµµατα σπουδών και
καινούριες ειδικότητες. Όµως χωρίς ένα
συνολικό πλαίσιο, χωρίς ένα σωστό οδικό
χάρτη οι όποιες παρεµβάσεις θα είναι
ατελέσφορες και φτωχές. Η ουσιαστική
ενίσχυση της τεχνολογικής ανώτατης
εκπαίδευσης είναι η τάση που υπαρχει
παντού µε προγράµµατα σπουδών
προσανατολισµένα στην πρακτική
εφαρµογή σε όλα τα εφαρµοσµένα
στάδια. Αφήνετε να πάει χαµένη η
ευκαιρία ενός προτύπου Πανεπιστηµίου
εφαρµοσµένων τεχνών στην ∆υτική
Αττική που µπορεί υπό προϋποθέσεις να
γίνει πρότυπο για ολόκληρη την περιοχή
των Βαλκανίων από τα καλύτερα της
Ευρώπης. 

Αυτό το πανεπιστήµιο πρέπει να

περιλαµβάνει σχολές και τµήµατα που να
στοχεύουν σε ειδικότητες που
πραγµατικά έχει ανάγκη όχι µόνο η αγορά
του σήµερα αλλά κυρίως η αγορά το
αύριο όπως αυτή διαµορφώνεται
ταχύτατα. ∆εν ζούµε σε ένα στάσιµο
κόσµο, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι
ραγδαίες και ζούµε σε ένα κόσµο που
βιώνει την τέταρτη βιοµηχανική
επανάσταση. 

Σε µερικά χρόνια το εργασιακό
περιβάλλον θα έχει αλλάξει άρδην και τα
εφόδια που θα ζητούνται από τους νέους
αποφοίτους των πανεπιστηµίων θα είναι
εντελώς διαφορετικά από αυτά που
παρέχουµε σήµερα. Οι εφαρµοσµένες
επιστήµες προϋποθέτουν από τη φύση
τους σύνδεση του πανεπιστηµίου µε την
αγορά. Εσεις αυτόν το χώρο ιδεολογικά
τον αποστρέφεστε και για χρόνια
πολεµούσατε αυτή τη σύνδεση των
πανεπιστηµίων µε την αγορά.
Χρειαζόµαστε ανοικτά και ασφαλή
πανεπιστήµια και όχι προστατευόµενα
από κουκουλοφόρους».

Ο πρόεδρος της Ν∆ τόνισε πως είναι
αναγκαία η σύνδεση των πανεπιστηµίων
µε την αγορά εργασίας, ενώ για το νέο

πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής ανέφερε οτι
µπορεί να έχει σηµαντικό τεχνικό ρόλο
στην επίλυση ζητηµάτων της ευρύτερης
περιοχής της Αττικής. 

«Το πανεπιστήµιο που εγώ έχω στο
µυαλό µου δίνει µεγάλο βάρος στα
εργαστηριακά µαθήµατα αλλά και στην
πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις, δίνει
έµφαση στην εφαρµοσµένη έρευνα και
όχι στην θεωρητική η οποία γίνεται για τις
επιχειρήσεις και η οποία γίνεται µε τις
επιχειρήσεις, δίνει έµφαση στην πρακτική
εκπαίδευση και διασφαλίζει
επαγγελµατικά δικαιώµατα τα οποία
καθορίζονται από την αγορά και τις
επαγγελµατικές οργανώσεις και λιγότερο
από το υπουργείο. Αυτό σηµαίνει ότι το
πανεπιστήµιο πρέπει να είναι
συνδεδεµένο µε τον κόσµο των
επιχειρήσεων και την αγορά. 

Το πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής
µπορεί και πρέπει να έχει σηµαντικό
ηγετικό ρόλο στην διερεύνηση και

επίλυση σηµαντικών τεχνικών θεµάτων
που αφορούν την ευρύτερη 

περιοχή 

Παραδείγµατος χάρη την
αντιπληµµυρική προστασία ειδικά στην
Μάνδρα που επισκέφτηκα για τρίτη φορά
και µε ειρωνεύτηκε η κυβέρνηση όταν
κάνεις υπουργός της δεν έχει πατήσει το
πόδι του ούτε καν η περιφερειάρχης. Το
Όραµα µου θα ήταν να γίνει η
υποβαθµισµένη ∆υτική Αττική η πρώτη
µήτρα οραµάτων και ιδεών. Μια
επανάσταση ιδεών, ένα νέο εκπαιδευτικό
µοντέλο που θα αντικαταστήσει τα
σηµερινά ΤΕΙ και θα αναβαθµίσει την
τεχνολογική εκπαίδευση της χώρας. Η
ενίσχυση της τεχνολογικής εκπαίδευσης
µπορεί να γίνει µόνο από µία στρατηγική
δηµιουργίας πανεπιστηµίων
εφαρµοσµένων τεχνών εκεί που υπάρχει

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γραµµένο στο πόδι 
το ν/σ για το πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής
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Π
ρώτα θα κάνουµε Πάσχα και µετά οι δανειστές θα
κρίνουν αν το αφορολόγητο θα µειωθεί κατά
3.000 ευρώ από το 2019 ή όχι.

«∆εν νοµίζω ότι θα συζητηθεί το δηµοσιονοµικό σε
αυτήν τη φάση» ανέφερε προχθες υψηλόβαθµος αξιω-
µατούχος του υπουργείου Οικονοµικών, µετά από τα
πρώτα τετ-α-τετ µε το Κουαρτέτο, ενώ έτερος αξιωµα-
τούχος του οικονοµικού επιτελείου σηµείωνε ότι η είδηση
της χθεσινής ηµέρας ήταν το υπερπλεόνασµα του Κρα-
τικού Προϋπολογισµού τον Ιανουάριο. Είναι, όµως, τόσο
ανθηρά τα έσοδα, που να επιτρέπουν την αισιοδοξία ή
τη βεβαιότητα ότι οι δανειστές και ειδικά το ∆ΝΤ δεν θα
ζητήσουν την πρόωρη µείωση του αφορολογήτου, που
τρέµει η κυβέρνηση;
Όπως έγραψε το www.iefimerida.gr, στο υπουργείο
Οικονοµικών δηλώνουν βέβαιοι ότι δεν υπάρξει το παρ-
αµικρό πρόβληµα, παρά το ότι πέρσι, τη χρονιά τουP
σούπερ πλεονάσµατος, τα έσοδα από το φόρο εισοδή-
µατος «πάτωσαν» και υστέρησαν κατά περίπου 1,1 δις
ευρώ. «Θα είναι παλαβό», λένε χαρακτηριστικά κυβερν-
ητικές πηγές, απαντώντας σε ερώτηµα για το αν υπάρχει
πιθανότητα το ∆ΝΤ να επιµείνει στην εκτίµηση ότι το
πλεόνασµα του 2019 δεν θα φτάσει ούτε στο 2%. Η

βεβαιότητα αυτή του υπουργείου Οικονοµικών πηγάζει
από το γεγονός ότι αν και ο φόρος εισοδήµατος υστέρη-
σε, τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές πήγανP
σφαίρα, ενώ εκτιµάται ότι µε την άνοδο του ΑΕΠ θα
υπάρξει περαιτέρω ώθηση και στα έσοδα από τους φόρ-
ους κατανάλωσης. Τα στοιχεία του Ιανουαρίου δεν
δείχνουν, πάντως, να δικαιώνουν επί του παρόντος
αυτήν την αισιοδοξία.
Ειδικότερα, περί τα 170 εκ. ευρώ είναι το όφελος για τα
κρατικά ταµεία από τους Άµεσους και Έµµεσους Φόρο-
υς Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών ήτοι από ρυθµίσεις
και κατασχέσεις, κάτι που σηµαίνει πολύ απλά ότι
καλύπτουν πάνω το 70% της υπεραπόδοσης των 235
εκατ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα του Ιανουαρίου, ενώ
περίπου 400 εκατ. ευρώ παραπάνω από το στόχο
εισπράχθηκαν το 2017.
Το πρόβληµα εντόπισε και η Τράπεζα της Ελλάδας, ανα-
δεικνύοντας αφενός την ένδειξη ότι τα υπερπλεονάσµα-
τα δεν είναι βιώσιµα παρά τη «βροχή» νέων φόρων αφε-
τέρου ότι νοικοκυριά- επιχειρήσεις έχουν γονατίσει υπό
το βάρος αυτών των φόρων. «Η υπέρβαση του δηµο-
σιονοµικού στόχου για το 2017 προέρχεται κυρίως από
την αύξηση των εσόδων παρελθόντων οικονοµικών

ετών (κατασχέσεις, πρόσθετοι φόροι από οικειοθελή
αποκάλυψη εισοδηµάτων, ρυθµίσεις οφειλών) που
συνδέεται πρωτίστως µε συγκυριακούς λόγους, αλλά και
από τη µείωση των δηµόσιων δαπανών. Αντίθετα, η
αύξηση των εσόδων από άµεσους και έµµεσους φόρο-
υς είναι οριακή, παρά την αύξηση των φορολογικών
συντελεστών και την επιβολή νέων φόρων. 
Αυτό επιβεβαιώνει την άποψη για φορολογική κόπωση
των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας και υποδηλώνει
την αναγκαιότητα αλλαγής του µίγµατος δηµοσιονοµικής
πολιτικής», σηµειώνει στην Έκθεση του ο Γ. Στουρνάρας
κι αυτό ακριβώς θα εξετάσει η Τρόικα µετά από το
Πάσχα.

Ι
στορική ήταν η χθεσινή ηµέρα για την Παπα-
στράτος, καθώς ξεκίνησε η εµπορική παρα-
γωγή των θερµαινόµενων ράβδων καπνού

HEETS για το IQOS στο εργοστάσιό της στον
Ασπρόπυργο.

Η Παπαστράτος, µετά από 87 χρόνια, σταµατά
να παράγει τσιγάρα και µπαίνει δυναµικά σε µια
νέα εποχή, αφού το εργοστάσιό της αποτελεί
πλέον το 2ο µόλις εργοστάσιο αποκλειστικής παρ-
αγωγής των καινοτόµων καπνικών προϊόντων της
Philip Morris International.

Υπενθυµίζεται ότι η επένδυση, ύψους 300 εκατ.
ευρώ, που ανακοινώθηκε πριν από µόλις 11
µήνες, περιλαµβάνει την πλήρη µετατροπή του
εργοστασίου, την κατασκευή 3 νέων κτηρίων στις
εγκαταστάσεις της Παπαστράτος στον Ασπρόπυρ-
γο, συνολικής επιφάνειας 15.000 τ.µ., την εγκατά-
σταση 2 νέων γραµµών επεξεργασίας καπνού και
10 νέων γραµµών παραγωγής θερµαινόµενων
ράβδων καπνού καθώς και τη δηµιουργία 400 άµε-
σων θέσεων εργασίας.

Η υλοποίηση του σύνθετου και απαιτητικού

αυτού έργου συνεχίζεται και µε την ολοκλήρωσή
του στα τέλη του 2018, η Παπαστράτος θα παρά-
γει ετησίως 20 δισ. θερµαινόµενες ράβδους καπ-
νού, οι οποίες θα εξάγονται σε αγορές της
Ευρώπης και της Ασίας.

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντίδης, δήλωσε
σχετικά µε την έναρξη της νέας παραγωγής:
«Σήµερα είναι µια ιστορική ηµέρα για όλους εµάς,
την οικογένεια της Παπαστράτος. Μετά από 87
ολόκληρα χρόνια γυρίζουµε σελίδα, εγκαταλείπον-
τας για πρώτη φορά στην ιστορία µας την παρα-
γωγή τσιγάρων.

Είναι µια µέρα που η συγκίνηση και η περηφάνια
για το παρελθόν, συναντούν τη χαρά και την προ-
σµονή για το µέλλον. 

Η νέα εποχή της Παπαστράτος είναι εδώ, µε
µεγάλες, ριζικές αλλαγές στη λειτουργία της εταιρ-
είας. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που παραµένει ίδιο και
αναλλοίωτο. Είναι η δέσµευσή µας να αφήνουµε
πίσω µας µέλλον, µια δέσµευση που µετουσιώνε-
ται στο όραµα για έναν κόσµο απαλλαγµένο από

τον καπνό του τσιγάρου”.       
Το IQOS είναι ένα σύστηµα που λειτουργεί θερ-

µαίνοντας το υψηλής ποιότητας χαρµάνι καπνού
σε ένα αυστηρά ελεγχόµενο εύρος θερµοκρασίας,
ώστε να δηµιουργείται µια πραγµατική καπνιστική
εµπειρία στους καπνιστές, χωρίς ο καπνός να
καίγεται όπως στα συµβατικά καπνικά προϊόντα.

Αποτελείται από τη συσκευή και από τις
αναλώσιµες - ειδικά σχεδιασµένες - ράβδους καπ-
νού. Το IQOS ήρθε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του
2016, αρχικά στην Αθήνα και από τον Μάρτιο του
2017 κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα. Σήµερα
υπάρχουν 25 αποκλειστικά καταστήµατα IQOS
ενώ διατίθεται και σε όλο το δίκτυο καταστηµάτων
Public και από το ηλεκτρονικό κατάστηµα
www.iqos.gr.

ΜΜεεττάά  ττοο  ααρρννίί  έέρρχχεεττααιι  ηη  ......σσοούύββλλαα
Θα περάσει το Πάσχα και κατόπιν οι δανειστές θα κρίνουν αν το 
αφορολόγητο θα µειωθεί κατά 3.000 ευρώ από το 2019 ή όχι.

ΤΕΛΟΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 87 ΧΡΟΝΙΑ
ΓΓυυρρίίζζεειι  σσεελλίίδδαα  ηη  ΠΠααππαασσττρράάττοοςς  µµεε  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  ττοουυ  IIQQOOSS  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα

O Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντίδης, κατά την έναρξη
της εµπορικής παραγωγής των θερµαινόµενων ράβδων καπνού HEETS για το IQOS, στις

εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ασπρόπυργο.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο ιδιώτη µονοκατοικία στον Ασπρόπυργο, οδός

Ποσειδώνος 4, σε Α’ ζώνη ∆όµησης. Εµβαδόν 466 τ.µ., 
µε κτίσµατα 100τ.µ. κύρια κατοικία και 2 αποθήκες των 30

και 40τ.µ. αντίστοιχα. ∆υνατότητα κατάτµησης οικοπέδου σε
300τ.µ. + 166τ.µ. αντίστοιχα.

Τιµή διαπραγµατεύσιµη 6980733454 48

ΗΗ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΦΦΕΕΤΤΟΟΣΣ
Φορολοταρία 2018: Έγινε η κλήρωση 

Π
ραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της Τρίτης η πρώτη φορολοταρία
αποδείξεων για το 2018 από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσό-
δων.

Η κλήρωση έγινε µε βάση τις δαπάνες των φορολογούµενων µέσω
καρτών και στην κληρωτίδα µπήκαν οι λαχνοί που αντιστοιχούν στις ηλεκτρ-
ονικές συναλλαγές του Ιανουαρίου.

Στις κληρώσεις µετείχαν ενήλικοι άνω των 18 ετών που έχουν ΑΦΜ και
υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Οι φορολογούµενοι µπορούν να ενηµερωθούν αν είναι οι νικητές στην
ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ΑΑ∆Ε.

Όσοι κληρωθούν στη φορολοταρία θα πρέπει να σπεύσουν να δηλώσουν
τραπεζικό λογαριασµό µέσω της εφαρµογής του Taxis, ώστε να τους καταβ-
ληθεί το ποσό. Ο αριθµός των λαχνών, τους οποίους δικαιούται µηνιαίως
κάθε φορολογούµενος, καθορίζεται κλιµακωτά, µε βάση το άθροισµα των
ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των µηνιαίων συναλλαγών του.

Συγκεκριµένα:

Για συνολικό άθροισµα µέχρι 100 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε ένα ευρώ.
Από 101 ευρώ µέχρι 500 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε δύο ευρώ.
Από 501 ευρώ µέχρι 1.000 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε τρία ευρώ.
Από 1.001 ευρώ και πάνω, ένας λαχνός για κάθε τέσσερα ευρώ.
Υπενθυµίζεται ότι τα χρηµατικά έπαθλα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων

Κληρώσεων είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα, δεν αποτελούν εισόδηµα και
δεν υπόκεινται σε καµιά κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτου.

∆∆ΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  

ΟΟ  ΣΣ..ΕΕ..ΕΕ..ΛΛ..ΦΦ..  ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΠΠΕΕ∆∆ΙΙΟΟΥΥ  &&  ΠΠΕΕΡΡΙΙΞΞ  δδιιοορρ--
γγααννώώννεειι  εεππίίκκααιιρροο  σσεεµµιιννάάρριιοο  µµεε  θθέέµµαα  ::  ““  ΟΟ
ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ
ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ””
ΕΕιισσηηγγηηττέέςς  ττοουυ  σσεεµµιιννααρρίίοουυ  θθαα  εείίννααιι  ::
ΜΜΙΙΧΧΕΕΛΛΙΙΝΝΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  ,,  ΦΦοορροοττεεχχννιικκόόςς,,  ΟΟιικκοο--
ννοοµµοολλόόγγοοςς,,  ΣΣύύµµββοουυλλοοςς  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  ΣΣυυγγγγρρααφφέέααςς..
ΜΜΑΑΝΝΟΟΥΥΣΣΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ,,  ΕΕλλεεγγκκττήήςς  ΚΚ..ΕΕ..ΜΜΕΕ..ΕΕΠΠ..  ––
ΑΑ..ΑΑ..∆∆..ΕΕ..
ΗΗ  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  σσεεµµιιννααρρίίοουυ  θθαα  γγίίννεειι  ττηηνν  ΤΤΕΕΤΤΑΑΡΡΤΤΗΗ
2288  ΦΦΕΕΒΒΡΡΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  22001188  κκααιι  ώώρραα  1166::0000  σσττοο  ξξεεννοο--
δδοοχχεείίοο    EELLEEFFSSIINNAA  HHOOTTEELL  ,,    ∆∆ήήµµηηττρροοςς    5555    &&    ΡΡήήγγαα
ΦΦεερρααίίοουυ  ,,  ΕΕλλεευυσσίίνναα..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ::  22110055557744443333  ––  
22110055554499119911  
FFAAXX  ::  22110055558800000000  EEMMAAIILL  ::  mmoouuzzaaccaass@@ootteenneett..ggrr..

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ∆∆..ΣΣ..  
ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕ∆∆ΡΡΟΟΣΣ  ΗΗ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΑΑΣΣ
ΜΜΟΟΥΥΖΖΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ ΠΠΑΑΛΛΙΙΓΓΓΓΙΙΝΝΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ

ΣΣΣΣΥΥΥΥΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΓΓΓΓΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΕΕΕΕΛΛΛΛΕΕΕΕΥΥΥΥΘΘΘΘΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΝΝΝΝ
ΕΕΕΕΠΠΠΠΑΑΑΑΓΓΓΓΓΓΓΓΕΕΕΕΛΛΛΛΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΙΙΙΙΩΩΩΩΝΝΝΝ    ΛΛΛΛΟΟΟΟΓΓΓΓΙΙΙΙΣΣΣΣΤΤΤΤΩΩΩΩΝΝΝΝ
ΦΦΦΦΟΟΟΟΡΡΡΡΟΟΟΟΤΤΤΤΕΕΕΕΧΧΧΧΝΝΝΝΙΙΙΙΚΚΚΚΩΩΩΩΝΝΝΝ    ΘΘΘΘΡΡΡΡΙΙΙΙΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ

ΠΠΠΠΕΕΕΕ∆∆∆∆ΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙ     ΠΠΠΠΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΞΞΞΞ....



Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 θριάσιο-11

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

ΣΣοοκκάάρρεειι  ηη  ιιααττρροοδδιικκαασσττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  γγιιαα  ττοο  µµωωρρόό  πποουυ  
ββρρέέθθηηκκεε  σσεε  κκάάδδοο  σσκκοουυππιιδδιιώώνν

Σοκάρουν τα ευρήµατα από την ιατροδικαστική εξέταση του νεογέννητου βρέφους που
εντοπίστηκε νεκρό σε κάδο σκουπιδιών στην Πετρούπολη, καθώς ξεπερνούν την πιο αρρ-
ωστηµένη φαντασία οι αποκαλύψεις για το θάνατό του.

Συγκεκριµένα, οι πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση αναφέρουν ότι το βρέφος δολοφ-
ονήθηκε µέσω στραγγαλισµού, µε σχοινί αλλά και µε τον οµφάλιο λώρο που το συνέδεε µε τη
µητέρα του.

Το σχοινί όπως και ο οµφάλιος λώρος ήταν τυλιγµένα στο λαιµό του, ενώ οι ίδιες πληροφορίες
αναφέρουν ότι το µωρό δολοφονήθηκε µισή ώρα µετά την γέννησή του και ότι ούτε πρόωρο ήταν
ούτε είχε προβλήµατα υγείας.

Υπενθυµίζεται ότι στη σορό του βρέφους εντοπίστηκαν και χαρτιά µέσα στο στόµα του, ενώ η
αστυνοµία συνεχίζει την έρευνα για τους γονείς του και τις συνθήκες δολοφονίας του.

Μικρή ωστόσο µετρήσιµη µείωση του
προσδόκιµου ζωής των Ελλήνων, κατά 4
µήνες, παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το

2015 σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΟΣΑ τα οποία
επίσης αποκαλύπτουν ότι ο συνολικός πληθυσµός
της Ελλάδας µέχρι θα µειωθεί κατά 20,4% µέχρι το
2050.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ τα οποία περ-
ιλαµβάνονται στην έρευνα του ΙΟΒΕ, «Η Φαρµα-

κευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία
2017» το 2016, η συνολική χρηµατοδότηση για
δαπάνες υγείας στην Ελλάδα διαµορφώθηκε στα
14,6 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 8,5 δισ. ευρώ
αποτελούν δηµόσια χρηµατοδότηση . Την περίοδο
της δηµοσιονοµικής προσαρµογής παρατηρείται
σηµαντική µείωση της συνολικής χρηµατοδότησης
κατά -32,4%, µε µεγαλύτερη όµως υποχώρηση
της δηµόσιας χρηµατοδότησης κατά -42,5%.

Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το αρνητικό
πρόσηµο της φυσικής µεταβολής των τελευταίων
ετών εκτιµάται ότι θα συνεχιστεί και θα οδηγήσει
σε σταδιακή µείωση του συνολικού πληθυσµού της
Ελλάδας µέχρι το 2050 (-20,4% σε σύγκριση µε τα
σηµερινά επίπεδα), όπως αποτυπώνεται στην
τελευταία αναθεώρηση της Eurostat. 

Παράλληλα, αναµένεται αύξηση του ποσοστού
του πληθυσµού ηλικίας άνω των 65 ετών, όπου
από το 22,6% του πληθυσµού το 2020 (21,8%
στις Νότιες χώρες, 20,4% στην ΕΕ28) εκτιµάται ότι
θα ανέλθει στο 36,5% το 2050.

Οι δηµογραφικές αλλαγές επηρεάζουν άµεσα το
δείκτη εξάρτησης του πληθυσµού, µε τον µισό
πληθυσµό στην Ελλάδα να συντηρείται από τον
υπόλοιπο και την αναλογία αυτή να εµφανίζει
αυξητικές τάσεις, προµηνύοντας επιδείνωση και
εντονότερες πιέσεις στα ασφαλιστικά συστήµατα. 

Το 2017, η Ελλάδα µε δείκτη εξάρτησης
στο 53%, δηλαδή για κάθε 2 άτοµα ενεργού
πληθυσµού αντιστοιχεί 1 άτοµο ανενεργού
πληθυσµού, ήταν κοντά στο µέσο όρο των
χωρών της ΕΕ 28 (54%) και χαµηλότερα από
το µέσο όρο των χωρών του Νότου (55%) .

Με βάση εκτιµήσεις των Ηνωµένων Εθνών, ανα-
µένεται να υπάρξει για τη χώρα µας σηµαντική επι-
δείνωση του δείκτη εξάρτησης ως το 2050, ο
οποίος εκτιµάται ότι θα ανέλθει στο 91%, για τις
χώρες του Νότου στο 93%, ενώ στην ΕΕ27 ανα-
µένεται επιδείνωση του δείκτη, σαφώς όµως πιο
περιορισµένης έντασης (79%).

ΕΡΕΥΝΑ: ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΜΟ
ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ 2015 

ΟΟΟΟ    µµµµιιιισσσσόόόόςςςς    ππππλλλληηηηθθθθυυυυσσσσµµµµόόόόςςςς
σσσσττττηηηηνννν    ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα    νννναααα

σσσσυυυυννννττττηηηηρρρρεεεείίίίττττααααιιιι     ααααππππόόόό    ττττοοοονννν
υυυυππππόόόόλλλλοοοοιιιιπππποοοο    κκκκααααιιιι     ηηηη    
ααααννννααααλλλλοοοογγγγίίίίαααα    ααααυυυυττττήήήή    

εεεεµµµµφφφφααααννννίίίί ζζζζεεεειιιι     
ααααυυυυξξξξηηηηττττιιιικκκκέέέέςςςς     ττττάάάάσσσσεεεειιιιςςςς
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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€

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΕΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΤΙΜΙΣΙ∆ΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΑΙ Η ΕΡΙΧΟΒΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΜΑΚΟΥΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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

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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Η
εικονική µαθητική επιχείρηση: «Όµηρος – Κλείνω το µάτι στον Πολιτισµό» του
1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, προτείνει τη δηµιουργία πιστών αντιγράφων εκθε-
µάτων σε µουσεία και πολιτιστικούς χώρους, που θα µπορούν να αγγίζουν οι

άνθρωποι µε προβλήµατα όρασης.
Tα εκθέµατα θα ενεργοποιούνται µε το άγγιγµα και θα µιλούν. Οι µη βλέποντες θα

µπορούν να αγγίζουν και ταυτοχρόνως να ακούν την ιστορία του εκθέµατος σε Ελληνι-
κά και Αγγλικά.

Οι µαθητές του Επαγγελµατικού Λυκείου Ασπροπύργου, συµµετέχοντας για πρώτη
φορά, στο πρόγραµµα «Μαθητική Εικονική Επιχείρηση» του Σωµατείου Επιχειρηµατικότητας Νέων (ΣΕΝ),
προχώρησαν στη δηµιουργία µίας καινοτόµας επιχείρησης ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα.

Σε συνεργασία µάλιστα µε το µουσείο της Ελευσίνας, δηµιούργησαν το πρώτο πιστό αντίγραφο του αγάλµατος
της Φεύγουσας Κόρης, στο οποίο θα προσαρµοστούν οι απαιτούµενοι αισθητήρες, ώστε το έκθεµα να «αφηγείται»
την ιστορία του. Επιπροσθέτως σχεδιάζεται η τοποθέτηση διαδρόµων πρόσβασης στο µουσείου οπου ο µη βλέ-
ποντας θα περιηγείται άνετα στον χώρο, καθώς και η µετάφραση των σηµαντικότερων πληροφοριών του οδηγού
του µουσείου σε γραφή “Μπράιγ”.

Η υλοποίηση είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί και να δώσει επιπλέον
δυναµική στον θεσµό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021

Ο ∆ιευθυντής Παραγωγής της επιχείρησης: «Όµηρος – Κλείνω το
µάτι στον Πολιτισµό», Σωκράτης Κουµπάρδας, µαθητής της Γ’ Λυκείου
στο 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, µίλησε στον σταθµό Αθήνα 9.84 και την
εκποµπή “Άλλα Νέα;” µε την Έλενα Μπρέγιαννη και τη Μαρία Παύλου.
Εξήγησε την ιδέα της οµάδας και διευκρίνισε πως τα αντίγραφα είναι
σε πραγµατικά µεγέθη.

Στο πλευρό των παιδιών σε όλη τους την προσπάθεια βρίσκεται η οικονοµολόγος και υπεύθυνη του προγράµµα-
τος, εκπαιδευτικός, Γεωργία Γιωτοπούλου µε την βοήθεια των εκπαιδευτικών Γεώργιο Βολοβοτση και Σωτηρη Υφαν-
τή. Επίσης, τα Ελληνικά Πετρέλαια στηρίζουν από την αρχή την προσπάθεια των µαθητών του ΕΠΑΛ Ασπροπύρ-
γου και µέσω εθελοντών τούς µεταφέρουν την εµπειρία της πραγµατικής επιχείρησης.

Η εικονική µαθητική επιχείρηση του 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου είναι µόνο µία από τις συνολικά 130 οµάδες µαθη-
τών από 130 γυµνάσια και λύκεια σε όλη την Ελλάδα που εργάζονται συστηµατικά όχι µόνο για να στήσουν τη δική
τους startup, αλλά και για να δηµιουργήσουν αληθινά προϊόντα και υπηρεσίες, κάνοντας πωλήσεις µε πραγµατικά
κέρδη.

Ολα αυτά συµβαίνουν κάτω από την «οµπρέλα» του Σωµατείου Επιχειρηµατικότητας Νέων (ΣΕΝ), που καθοδηγεί
µαθητές από 15 έως 17 ετών να «ξεδιπλώσουν» τα επιχειρηµατικά τους ταλέντα µέσω του προγράµµατος «Μαθη-
τική Εικονική Επιχείρηση».

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα της επιχείρησης στο Facebook:
https://www.facebook.com/info.omiros/

Ενοικιάζεται ισόγειος
επαγγελµατικός χώρος  (160τµ)
το κέντρο του Ασπροπύργου

(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).
∆ιαµορφωµένος χώρος

µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο
περιβάλλοντα χώρο. 

Τηλ. 6973823418

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΞΙΟΝΟΒΑ
ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ Η BLAGODATSKIKH YELENA ΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΝΤΟΒΜΠΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΚααιιννοοττόόµµαα  ιιδδέέαα  µµααθθηηττώώνν  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
– Τα µουσεία έρχονται κοντά σε ανθρώπους µε προβλήµατα όρασης

Είναι συλλογική η δουλειά που
κάνουµε, µε µαθητές από όλες τις
τάξεις του σχολείου µας, πρόκειται

για µία ιδέα που αφορά στον 
πολιτισµό, µε ανθρωποκεντρικό

χαρακτήρα, αλλά µε µεγάλη
επιχειρηµατική δυναµική.

Σωκράτης ΚουµπάρδαςΣωκράτης Κουµπάρδας
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγε-

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

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

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

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, 

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΗΗΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΙΙΛΛ

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

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 Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 


