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Νέα εξέλιξη στο προεκλογικό σκηνικό
στον δήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας

ΑΑνναακκοοίίννωωσσεε  ττηηνν  
υυπποοψψηηφφιιόόττηηττάά  ττοουυ  

οο  πποοιιννιικκοολλόόγγοοςς  
ΧΧρρήήσσττοοςς  ΣΣττάάθθηηςς

ΕΕξξάάρρθθρρωωσσηη
σσππεείίρρααςς  λλααθθρρααίίωωνν

ττσσιιγγάάρρωωνν  σσττηηνν
ΕΕλλεευυσσίίνναα

- Κατάσχεση 20.600 πακέτων

«ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΡΑ» «ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΡΑ» 
άρθρο του Ευάγγελου Γ. Λιάκου * 
πολιτευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στη ∆υτική Αττική

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΡΟΜΑ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Νέος Πρόεδρος στο Σύνδεσµο Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ)
ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ,

ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ σσεελλ..    1122

ΝΕΟ ΒΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

Εγκαινιάσθηκε η 1η
Οµαδική Έκθεση

Εικαστικών στο 
Νέο Πνευµατικό 

Κέντρο Μάνδραςσσεελλ..  33

σσεελλ..    33

σσεελλ..  22

Γραφείο Απασχόλησης του
∆ήµου Ασπροπύργου 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις 
για το νέο Κοινωφελές 

Πρόγραµµα σσεελλ..  22

σσεελλ..    88

σσεελλ..    55

Θ. Μπούρας:  ∆ιαβεβαιώσεις των αρµοδίων φορέων 
για την Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θήβας

Εν τός Μαρτίου θα ξεκιν ήσουν  οι εργασίες αποκατάστασης του 
τµήµατος από την  Αγία Σωτήρα µέχρι τα όρια της Περιφέρειας Αττικής 

σσεελλ..    33--1100

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ‘’ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ‘’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΛ 

‘’Αν θεωρεί ότι ο ∆ήµαρχος και η ∆ηµοτική Αρχή θα διστάσουν 
να πολεοδοµήσουν εξαιτίας ενός ενδεχόµενου πολιτικού κόστους που θα 

επισύρει η συγκεκριµένη πολεοδόµηση κάνει λάθος’’ σσεελλ..  99

σσεελλ..    1166



Ελευσίνα: Εξάρθρωση σπείρας λαθραίων τσιγάρων 
- Κατάσχεση 20.600 πακέτων

Σ
την  εξάρθρωση κυκλώµατος που δραστηριο-
ποιούν ταν  στη διακίν ηση και πώληση λαθρ-
αίων  καπν ικών  προϊόν των  προχ ώρησε το

Γραφείο Ασφαλείας του Κεν τρικού Λιµεν αρχ είου Ελευ-
σίν ας, µε τη σύλληψη 4 ατόµων , εν ός 73χ ρον ου
αλλοδαπού και τριών  Ελλήν ων  ηλικίας 50, 56 και 59
ετών .

Παράλληλα, κατασχ έθηκαν  είκοσι χ ιλιάδες εξακό-
σια (20.600) πακέτα τσιγάρων , τα οποία δεν  έφεραν
την  έν σηµη ταιν ία ειδικού φόρου καταν άλωσης. 

Η επιχ είρηση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο των
συστηµατικών  και εν τατικών  προσπαθειών  που
πραγµατοποιεί το προσωπικό του Λιµεν ικού Σώµατος
– Ελλην ικής Ακτοφυλακής, για την  καταπολέµηση
των  οργαν ωµέν ων  µορφών  εγκληµατικότητας και την
αποφυγή έκν οµων  πράξεων .

Συγκεκριµέν α, κατόπιν  αξιοποίησης πληροφοριών  και µετά από παρακολούθηση από τα στελέχ η του Γραφ-
είου Ασφάλειας του Κεν τρικού Λιµεν αρχ είου Ελευσίν ας, κατελήφθη ο 56χ ρον ος ηµεδαπός ν α µεταφέρει εν τός
Ι.Χ. φορτηγού οχ ήµατος, το οποίο στη συν έχ εια στάθµευσε έξω από αποθήκη στο Μοσχ άτο Αττικής, δώδεκα
χ ιλιάδες εν ν ιακόσια είκοσι (12.920) πακέτα τσιγάρων , εν τός µεταλλικών  κιβωτίων , τα οποία δεν  έφεραν  την
έν σηµη ταιν ία ειδικού φόρου καταν άλωσης. 

Άµεσα, πραγµατοποιήθηκε έρευν α από τα αν ωτέρω στελέχ η και στην  αποθήκη, όπου εν τοπίστηκαν  οι υπό-
λοιποι τρεις συλληφθέν τες. Εν τός της αποθήκης βρέθηκαν  παρόµοια µεταλλικά κουτιά µε αυτά που υπήρχ αν
στο Ι.Χ. φορτηγό όχ ηµα, τα οποία περιείχ αν  εξακόσια ογδόν τα (680) πακέτα τσιγάρων  χ ωρίς την  έν σηµη ταιν ία
ειδικού φόρου καταν άλωσης. Επιπρόσθετα, στον  χ ώρο υπήρχ αν  παλέτες, υλικά και εργαλεία συσκευασίας χ αρ-
τοκιβωτίων  καθώς και ετικέτες µε στοιχ εία που αν έφεραν  ως προορισµό την  Ιταλία.

Εν  συν εχ εία, σε ν οµότυπη έρευν α που διεν εργήθηκε µε την  συν δροµή των  στελεχ ών  της ∆ιεύθυν σης ∆ίωξ-
ης Ναρκωτικών  και Λαθρεµπορίου του Αρχ ηγείου Λιµεν ικού Σώµατος – Ελλην ικής Ακτοφυλακής σε οικία που
εν οικίαζε ο 56χ ρον ος στον  Ασπρόπυργο Αττικής, βρέθηκαν  σε αποθηκευτικό χ ώρο εν τός χ αρτοκιβωτίων  επιπ-
λέον  επτά χ ιλιάδες (7.000) πακέτα τσιγάρων , τα οποία δεν  έφεραν  την  έν σηµη ταιν ία ειδικού φόρου καταν ά-
λωσης.

Από το Κεν τρικό Λιµεν αρχ είο Ελευσίν ας που διεν εργεί την  προαν άκριση κατασχ έθηκαν  συν ολικά είκοσι
χ ιλιάδες εξακόσια (20.600) πακέτα λαθραίων  καπν ικών  προϊόν των , ήτοι τετρακόσιες χ ιλιάδες δώδεκα (412.000)
τσιγάρα, καθώς και το Ι.Χ. φορτηγό όχ ηµα, ως µέσο µεταφοράς αν τικειµέν ων  λαθρεµπορίας. 

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: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Συννεφιά . Η  θερµοκρασία 
έως 14 βαθµους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγίου Αγαπίου του µάρτυρος

Παγκόσµια Ηµέρα Καταναλωτή, Παγκόσµια Ηµέρα
κατά της Αστυνοµικής Βαρβαρότητας

Ασπρόπυργος

ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 2105598618

Ελευσίνα 

Κατελανάκη Ελευθερία Μ. Παγκάλου 42, 
6972633469

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι. 

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 
2105555550 (08:00 - 23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 
Αεράκης Νικόλαος Λ. Αιγαίου Πελάγους 32,

Άνω Λιόσια, 2102470189
(08:00 - 22:00)

Χαϊδάρι 
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 84, 2105985845
(08:00 - 23:00)

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου, σας ενηµερώνει ότι άνοιξε
η πλατφόρµα για το νέο πρόγραµµα κοι-
νωφελούς χαρακτήρα για 8.933 ωφε-
λούµενους, και η υποβολή αιτήσεων µπο-
ρεί να γίνει  µέχρι και την 18/03/2019 και
ώρα 12η µεσηµβρινή.

Συνοπτικά η δράση αφορά σε:
• 8.933 θέσεις εργασίας
• 8-µηνη επιδοτούµενη εργασία
• Επιδοτούµενη εργασία σε 56

∆ήµους
• Επιδοτούµενη εργασία σε 37

Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλον-
τος & Ενέργειας

• Επιδοτούµενη κατάρτιση
• Συµβουλευτική για την επικαιροποίηση του βιο-

γραφικού σας και τεχνικές συνέντευξης
Η δράση έχει οκτάµηνη διάρκεια και αποσκοπεί:
α) στην επανασύνδεση των µακροχρονίως ανέργων

και ευάλωτων οµάδων στην αγορά εργασίας, 
β) στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης των

ανέργων, 
γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και 
δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των

ανέργων µε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Ενδεικτικοί ∆ήµοι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα: 
Αιγάλεω, Μέγαρα, Αχαρναί, Ίλιον-Ν.Λιόσια,

Πετρούπολη, Αγία Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι,
Κερατσίνι-∆ραπετσώνα, Νίκαια-Αγ. Ιωάννης Ρέν-
της, Πέραµα κ.α.

Σκοπός της δράσης είναι: 
• H προώθηση στην απασχόληση των µακροχρό-

νια ανέργων και των ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων.
• Η συµµετοχή των ανέργων στην κατάρτιση για 

την περαιτέρω ενδυνάµωση και αναβάθµιση των
προσόντων και των δεξιοτήτων τους, ώστε να επανεν-
ταχθούν στην αγορά εργασίας.

• Η σύζευξη των ικανοτήτων των ανέργων µε τις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

• Η αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών
των ∆ήµων προς τους πολίτες (υποδοµές, υπηρεσίες,
καθαριότητα).

• Η αναβάθµιση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης.
• H κάλυψη κοινωνικών αναγκών. 
• Η προστασία προστατευόµενων περιοχών και

της βιοποικιλότητάς τους.
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να προσέλθουν

στο Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος 20, Ασπρόπυργος), από ∆ευτέρα έως Παρ-
ασκευή, από τις 10.00 έως τις 17.00, προκειµένου να
ενηµερωθούν για την περαιτέρω διαδικασία υποβολής
αίτησης στο πρόγραµµα.

Παράλληλα µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Γραφείο
Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου στα τηλέφωνα
2132006489 και 2105576704.

Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου 
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο Κοινωφελές Πρόγραµµα 



Θ. Μπούρας:  ∆ιαβεβαιώσεις των
αρµοδίων φορέων 

για την Παλαιά Εθνική Οδό 
Ελευσίνας – Θήβας

Εντός Μαρτίου θα ξεκινήσουν
οι εργασίες αποκατάστασης του 
τµήµατος από την Αγία Σωτήρα 

(ΧΘ 9+000) µέχρι τα όρια της 
Περιφέρειας Αττικής 

Μ
ετά τις πρωτοφαν είς φυσικές καταστροφές
που έγιν αν  στις 15 Νοεµβρίου 2017 στις περ-
ιοχ ές της ∆υτικής Αττικής (Μάν δρα κλπ)

µεταξύ των  άλλων  κατεστράφη και η Παλαιά Εθν ική
Οδός Ελευσίν ας –Θήβας µε αποτέλεσµα ν α διακοπεί η
κυκλοφορία των  οχ ηµάτων  των  ∆ηµοτικών  Κοιν οτή-
των  Ερυθρών - Βιλλίων .

Ο κ. Μπούρας από την  πρώτη στιγµή µε συν εχ είς
κοιν οβουλευτικές παρεµβάσεις και στη συν έχ εια µέχ ρι 

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 θριάσιο-3 

Νέος Πρόεδρος στο Σύνδεσµο 
Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ) ο ∆ήµαρχος

Φυλής Χρήστος Παππούς

Ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς εί ναι  ο νέος Πρόεδρ-
ος του Συνδέσµου Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ). 

Κατά τη συγκρότηση του ∆ι οι κητι κού Συµβουλί ου σε σώµα,
που πραγµατοποι ήθηκε, το πρωί  της Τετάρτης 13 Μαρτί ου
2019, λόγω της  αντι κατάστασης του ∆ηµήτρη Καµπόλη, ο ∆ήµα-
ρχος Φυλής εξελέγη παµψηφεί . Τα εννέα παρόντα (από τα
δέκα εν συνόλω) µέλη  ψήφι σαν το Χρήστο Παππού γι α τη θέση
του Προέδρου και  συγκεκρι µένα: Τα τέσσερα µέλη που
προέρχονται  από το ∆ήµο Αχαρνών (Κασσαβός-Λαζάρου-∆ασ-
καλάκης- Μι χαηλί δης), τα δύο του ∆ήµου Φυλής (Παππούς-
Καραϊ σκάκης) και  οι  τρει ς εκπρόσωποι  των ∆ήµων ∆ι ονύσου,
Ασπροπύργου και  Ωρωπού( Τσούκας-Μελετί ου-Σι δέρης).
Απουσί αζε η εκπρόσωπος του ∆ήµου Μεταµόρφωσης Μαρί α
Λυµπέρη. 

Κατά τη συγκρότηση της Εκτελεστι κής Επι τροπής σε σώµα,
εξελέγησαν Πρόεδρος ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
και  µέλη οι  Βασί λης Λαζάρου (∆ήµος Αχαρνών)  και  Χρήστος
Σι δέρης (∆ήµος Ωρωπί ων). Αναπλ. µέλος εξελέγη ο Πανα-
γι ώτης Τσούκας (∆ήµος ∆ι ονύσου).

Μετά την εκλογή του ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς ευχα-
ρί στησε τα µέλη του ∆ι οι κητι κού Συµβουλί ου γι α την τι µή που
του έκαναν. «Ευχαρι στώ πολύ τους συναδέλφους. Θα προ-
σπαθήσω, ώστε όλοι  µαζί , να δι ευρύνουµε το επί πεδο της
συνεργασί ας των ∆ήµων µας, µε αντι κεί µενο την προστασί α
και  την Ανάπτυξη της Πάρνηθας, που αποτελεί  το µοναδι κό
πνεύµονα πρασί νου της Αττι κής», τόνι σε χαρακτηρι στι κά ο
∆ήµαρχος Φυλής.    

Με στόχο την ανάδειξη της τέχνης και του
πολιτισµού και την προβολή του έργου
νέων καλλιτεχνών ο ∆ήµος Μάνδρας –

Ειδυλλίας διοργάνωσε  την 1η Οµαδική Έκθεση
Εικαστικών στο Νέο Πνευµατικό Κέντρο Μάνδρας.

Τα εγκαίνια  πραγµατοποιήθηκαν την Τετάρτη 13
Μαρτίου 2019 στις 7.00 το απόγευµα παρουσία
πλήθους κόσµου. 

Την επιµέλεια της έκθεσης έχει η εικαστικός κ.
Λαµπρινή Σωτηράκη, η οποία µε καλλιτεχνική
ευαισθησία αλλά και µε γνώση για την τέχνη κατα-
φέρνει όχι µόνο να αναδείξει αλλά και να οδηγήσει
όλους τους επισκέπτες σε νέους δρόµους και
«ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ», όπως είναι και
ο χαρακτηριστικό τίτλος της έκθεσης.

Οι επισκέπτες µπορούν να θαυµάσουν έργα 

προερχόµενα από τους χώρους της ζωγραφι-
κής, της γλυπτικής, της φωτογραφίας, της ποίησης
και της µουσικής. 

Η έκθεση θα διαρκέσει  µέχρι τις 26 Μαρτίου
2019.

Οι ώρες λειτουργίας της 1ης Οµαδικής Έκθεσης
Εικαστικών είναι:

Καθηµερινά από τις 10.00 – 13.00 & 18.00-
21.00, την Κυριακή από τις 11.00-14.00 ενώ την
ηµέρα της 25ης Μαρτίου η έκθεση θα είναι ανοικ-
τή, επίσης, από τις 11.00-14.00.

Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας προσκαλεί όλους
να επισκεφτούν την 1η Οµαδική Έκθεση Εικα-
στικών καθώς η τέχνη και η πρόσληψη των
µηνυµάτων της δεν χρειάζεται, πάντοντε, γνώση
αλλά συναίσθηµα και ανοικτή µατιά.

ΝΕΟ ΒΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 
Εγκαινιάσθηκε η 1η Οµαδική Έκθεση Εικαστικών

στο Νέο Πνευµατικό Κέντρο Μάνδρας

φωτό από ΑΚΗ ΚΑΛΟΞΥΛΟ & Π. ΚΑΛΥΜΝΑΚΗ Συνεχίζεται στη σελ. 10
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ΚΕΑ Μαρτίου 2019: Πληρωµή την  
Παρασκευή 29 Μαρτίου 

Σ
ύµφωνα µε την απόφαση, εγκρίνεται η µεταφ-
ορά πίστωσης συνολικού ποσού 54.038.115
ευρώ για την πληρωµή µηνός Μαρτίου σε

262.283 δικαιούχους τουπρογράµµατος Κοινωνικό
Εισόδηµα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).Η πληρωµή του ΚΕΑ, θα
πραγµατοποιηθεί µε πίστωση εξ’  ηµισείας στο λογαρια-
σµό και στην προπληρωµένη κάρτα αγορών, στις περι-
πτώσεις που το συνολικό καταβαλλόµενο ποσό είναι ίσο
µε ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά µήνα.

Ηµεροµηνία Πληρωµής ΚΕΑ – keaprogram.gr
Η πληρωµή µηνός Μαρτίου 2019 στους δικαιούχους

(όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση µέχρι 28-02-2019) του
προγράµµατος «Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης»
(ΚΕΑ) θα γίνει, την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

Συγκεκριµένα:
Από τις απογευµατινές ώρες της 28/03/2019 θα ξεκι-

νήσει η πίστωση των χρηµάτων του ΚΕΑ στους τραπε-
ζικούς λογαριασµούς των δικαιούχων και τα χρήµατα θα
είναι διαθέσιµα την 29/03/2019

Η πληρωµή του ΚΕΑ θα πραγµατοποιηθεί µε πίστω-
ση εξ ηµισείας στο λογαριασµό και στην προπληρωµένη
κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό κατα-
βαλλόµενο ποσό είναι ίσο µε ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ
ανά µήνα.

Η προπληρωµένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου
µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισµό για
οποιαδήποτε αγορά, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκ-
τρονικών αγορών.

Πόσα χρήµατα θα λάβουν οι δικαιούχοι
Για µονοπρόσωπο νοικοκυριό, 200 ευρώ τον µήνα.
Για κάθε επιπλέον ενήλικο µέλος του νοικοκυριού,

επιπλέον 100 ευρώ τον µήνα.
Για κάθε ανήλικο µέλος, προσαύξηση του ποσού κατά

50 ευρώ κάθε µήνα.
Το ΚΕΑ συνδέεται επίσης µε σειρά από κοινωνικές

υπηρεσίες, παροχές και αγαθά, όπως η δωρεάν ιατρο-
φαρµακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων, η παροχή
σχολικών γευµάτων, η παραποµπή και ένταξη σε δοµές
και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης
και η ένταξη στα προγράµµατα των Κοινωνικών ∆οµών
Αντιµετώπισης της Φτώχειας.

Η πληρωµή του ΚΕΑ, όπως γίνεται κάθε φορά θα
πραγµατοποιηθεί µε πίστωση εξ’  ηµισείας στο λογαρια-
σµό και στην προπληρωµένη κάρτα αγορών, στις περι-
πτώσεις που το συνολικό καταβαλλόµενο ποσό είναι ίσο
µε ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά µήνα.

Η προπληρωµένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου
µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισµό για
οποιαδήποτε αγορά, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκ-
τρονικών αγορών.

«Φιλό∆ηµος»: Ένταξη 90 νέων έργων ύψους 173,7 εκ. ευρώ 

Ε
ν εν ήν τα ν έα έργα εν τάσσον ται στο Πρόγραµ-
µα  «Φιλό∆ηµος», µε συν ολικό προϋπολογισµό
173.693.580,25 ευρώ µε απόφαση του υπουρ-

γού Εσωτερικών , Αλέξη Χαρίτση.
Οι ν έες εν τάξεις αφορούν  έργα στους τοµείς ύδρ-

ευσης, αποχ έτευσης, αγροτικής οδοποιίας, αποκατά-
στασης ΧΑ∆Α, αν έγερσης και επαν άχ ρησης δηµο-
τικών  κτιρίων , επισκευής, συν τήρησης σχ ολικών
κτιρίων  και αύλειων  χ ώρων , προµήθειας και τοποθέτ-
ησης εξοπλισµού για την  αν αβάθµιση παιδικών
χ αρών  και κατασκευής, επισκευής και συν τήρησης
αθλητικών  εγκαταστάσεων .

Στα έργα αυτά περιλαµβάν ον ται και τα πρώτα 21
έργα που εν τάσσον ται στο Πρόγραµµα «Φιλό∆ηµος»,
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης έργων  αν τιπληµµυρικής
προστασίας µέσα στις Ζών ες ∆υν ητικά Υψηλού Κιν -
δύν ου Πληµµύρας (Ζ∆ΥΚΠ), συν ολικού προϋπολογι-
σµού περίπου 55 εκ. ευρώ. Να σηµειωθεί ότι µαζί µε
τα συγκεκριµέν α έργα δίν εται η δυν ατότητα χ ρηµα-
τοδότησης και δράσεων  πρόληψης και προειδο-
ποίησης.

Οι εν τάξεις στο «Φιλό∆ηµο» µέσα σε οκτώ µήν ες,
από τις 15 Ιουν ίου 2018 έως σήµερα, έχ ουν  ξεπερά-

σει τα 1,2 δισ. ευρώ, εν ώ συν ολικά ο προϋπολογι-
σµός του Προγράµµατος που εκκίν ησε µε 400 εκατ.
ευρώ έχ ει φθάσει ήδη στα 2,026 δισ. ευρώ και αν αµέ-
ν εται ν α αν έλθει στα 2,3 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Εσωτερικών  Αλ. Χαρίτσης, τον ίζει ότι
«το τελευταίο διάστηµα βρίσκεται σε εξέλιξη µία µεγάλη
προσπάθεια της κυβέρν ησης και του υπουργείου
Εσωτερικών  για ν α αν τιµετωπιστεί η υποχ ρηµατοδότ-
ηση των  φορέων  της τοπικής αυτοδιοίκησης, που
πήρε τεράστιες διαστάσεις στα χ ρόν ια της κρίσης. 

Με την  αύξηση των  Κεν τρικών  Αυτοτελών  Πόρων
(ΚΑΠ), αλλά και µε χ ρηµατοδοτικά Προγράµµατα,
όπως ο «Φιλό∆ηµος Ι» και «Φιλό∆ηµος ΙΙ», προχ ωρά-
µε στην  υλοποίηση κρίσιµων  έργων  υποδοµής για τις
τοπικές κοιν ων ίες, που  εκκρεµούν  εδώ και πάρα
πολλά χ ρόν ια. Χρηµατοδοτούµε, χ ωρίς καµία επι-
βάρυν ση για τους ΟΤΑ, σηµαν τικά έργα στην  ύδρευ-
ση, την  αποχ έτευση, τη διαχ είριση απορριµµάτων ,
αλλά και την  αν τιπληµµυρική προστασία, όπως είν αι
τα 21 έργα τα οποία περιλαµβάν ον ται στις ν έες εν τά-
ξεις που αν ακοιν ών ουµε σήµερα».
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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΡΟΜΑ
ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Σ τα Νεόκτιστα Ασπροπύργου βρέθηκε
προχθές η Αντιπεριφέρεια ∆υτ. Αττικής,
το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ και 2η ∆ΥΠΕ όπου

πραγµατοποίησαν εµβολιασµούς για Ιλαρά,
Ερυθρά και Παρωτίτιτιδα!

Ο εµβολιασµός έγινε στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο,
στο οποίο φοιτούν κατά 80% παιδιά Ροµά, µε
την βοήθεια του ∆ιευθυντή του κ. Ξαγοράρη
Αρτέµιου και όλων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι
µάχονται σε πολύ δύσκολες συνθήκες για την
παροχή ∆ηµόσιας και  δωρεάν Παιδείας σε
αυτήν την περιοχή!

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό γεγονός ήταν η
διαπίστωση των ιατρών  οτι πολλά παιδιά ήταν
βάση του βιβλιαρίου υγείας τους ήδη εµβολια-
σµένα!

ΚΕ∆Ε: Να προχωρήσουν άµεσα οι διαδικασίες
πρόσληψης προσωπικού στην Αυτοδιοίκηση

Την απρόσκοπτη συνέχιση όλων των προγρ-
αµµατισµένων διαδικασιών πρόσληψης µόνι-

µου (3Κ)  και εποχικού προσωπικού (ναυα-
γοσώστες, πυρασφάλεια κλπ) ακόµα και κατά την
προεκλογική  περίοδο προκειµένου να καλυφθούν
οι ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το ∆Σ της
ΚΕ∆Ε.

Κατά την προχθεσινή  συνεδρίαση ο πρόεδρος
της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης ζήτησε να προχωρήσουν
άµεσα οι αρµόδιοι φορείς στην ολοκλήρωση των
διαγωνιστικών διαδικασιών προκειµένου να καλυφ-
θούν τα κενά που υπάρχουν στους δήµους και στα
νοµικά τους πρόσωπα.

Επιπλέον υπογράµµισε ότι θα πρέπει να υπάρχει
ειδική πρόβλεψη προκειµένου να καλυφτούν έγκαι-
ρα και οι εποχικές ανάγκες των δήµων, όπως είναι
η πυρασφάλεια και η τοποθέτηση ναυαγοσωστών
στις παραλιακές ζώνες.  

Ο Γ. Πατούλης ξεκαθάρισε ότι  οι διαδικασίες που
αφορούν σε τέτοιες περιπτώσεις προσωπικού θα
πρέπει να υλοποιηθούν ακόµα και ανήµερα των
εκλογών καθώς πρόκειται για ανάγκες των δήµων
οι οποίες πρέπει να καλυφτούν το συντοµότερο
δυνατό.

«Η ΚΕ∆Ε είναι µε τους εργαζόµενους και δεν
θα διαπραγµατευτεί σε καµία περίπτωση να
συνεχιστούν τα λειτουργικά προβλήµατα στις
υπηρεσίες µας.

Για τις καθυστερήσεις που έχουν σηµειωθεί
αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Κυβέρνηση. Εµείς
αυτό που ζητάµε είναι να προχωρήσουν οι διαδι-
κασίες ακόµα και αν είναι ανήµερα των εκλογών.

Αποτελεί παγκόσµια πρωτοτυπία να µην µπορ-
ούν οι δήµοι που ξέρουν από πρώτο χέρι τις ανάγ-
κες τους να αποφασίζουν για το πότε και πόσο
προσωπικό θα προσλάβουν».

Παρατηρήσεις του ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε σε νοµοσχέδιο
του ΥΠΕΣ που συµπεριλαµβάνει διατάξεις για τι
εκλογές

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου  της ΚΕ∆Ε συζητήθηκαν οι διατάξεις
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών:
«Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων,
πρόληψη και καταπολέµηση της έµφυλης βίας –
Ρυθµίσεις για την απονοµή Ιθαγένειας – ∆ιατάξεις
σχετικές µε τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση –
Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ».

Μεταξύ άλλων το ∆Σ ξεκαθάρισε ότι η ΚΕ∆Ε δε
θα δεχθεί να διεξαχθεί η ψηφοφορία για τις αυτοδι-
οικητικές εκλογές σε τρείς διαφορετικές κάλπες
καθώς κάτι τέτοιο θα είναι αντισυνταγµατικό.

Όπως επισηµάνθηκε η πρόβλεψη εκλογής
τοπικών συµβούλων σε διαφορετική κάλπη, όχι
µόνο είναι αντισυνταγµατική, αλλά θα δηµιουργή-
σει τεράστια προβλήµατα καθώς θα χρειαστούν
επιπλέον δικαστικοί αντιπρόσωποι και εκλογικά
τµήµατα.  

Επιπλέον τα µέλη του ∆.Σ. άσκησαν κριτική και
στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει
τρείς µήνες πριν τις εκλογές σε αλλαγές των γεω-
γραφικών ορίων σε δήµους. Στη συνέχεια
διατύπωσαν το αίτηµα να υπάρξει άµεσα ένα
επιχειρησιακό σχέδιο για την οµαλή  µετάβαση
υπηρεσιών, προσωπικού και εξοπλισµού στους
νέους δήµους.
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Με στόχο την ενηµέρωση
και την καλύτερη
εξυπηρέτηση του

επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ
ανακοινώνει την προσωρινή
τροποποίηση των λεωφορειακών
γραµµών 537 (ΑΧΑΡΝΑΙ-
ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ), 721(ΑΧΑΡΝΑΙ-
ΚΗΦΙΣΙΑ), 734(ΑΧΑΡΝΑΙ-ΝΟΣ.
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ) και 755
(ΑΧΑΡΝΑΙ-ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ-ΣΤ.
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ), λόγω εργασιών
επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου και
συγκεκριµένα µεταξύ των οδών
Ηρακλείτου και Ξενοφώντος στον
∆ήµο Αχαρνών, τη ∆ευτέρα
18.03.2019 και την Τρίτη
19.03.2019, ως εξής:

Λεωφορειακές γραµµές 537 και
734

από τέρµα προς αφετηρία
(Αχαρναί)

Από ∆εκελείας, δεξιά
Αριστοτέλους, συνέχεια Μ.
Βαµβακάρη, λοξά αριστερά Χρ.
∆έδε (αφετηρία).

Λεωφορειακή γραµµή 721

από τέρµα προς αφετηρία
(Αχαρναί)

Από ∆εκελείας, δεξιά
Αριστοτέλους, δεξιά Πάρνηθος και
συνέχεια όπως η εγκεκριµένη
διαδροµή.

Λεωφορειακή γραµµή 755
από αφετηρία προς τέρµα (Στ.

Κάτω Πατήσια)

Από Πάρνηθος, συνέχεια
Πάρνηθος, δεξιά Αριστοτέλους,
συνέχεια Μ. Βαµβακάρη, λοξά
αριστερά Χρ. ∆έδε, λοξά δεξιά Θεµ.
Βαρελά, αριστερά Αθ. Μπόσδα,
δεξιά Λ. Αθηνών, αριστερά Ν. Λαδά,
συνέχεια Ν. Λαδά, δεξιά
Φιλαδελφείας (πάνω από την Αττική
Οδό), συνέχεια Φιλαδελφείας και
συνέχεια όπως η εγκεκριµένη
διαδροµή.

Σηµείωση :
Στα τµήµατα των

τροποποιηµένων διαδροµών, τα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ∆ΥΟ ΗΜΕΡΕΣ 
Προσωρινή Τροποποίηση των Λεωφορειακών 
Γραµµών 537, 721, 734 και 755 στις Αχαρνές

Η υποψήφια ∆ηµάρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας - Ερυθρών, Ελένη Παπακωνσταντίνου
Ρουµελιώτη µε συνεργάτες και υποψηφίους του συνδυασµού της 

ΗΗΗΗ    ΘΘΘΘΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΑΑΑΑΡΡΡΡΧΧΧΧΟΟΟΟΝΝΝΝΤΤΤΤΩΩΩΩ    
Αρτοζαχαροπλαστείο

Βενιζέλου Ελευθερίου 100, Ελευσίνα, 2105561050

ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΩΣ 
ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ ΣΕ
ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ

Σε αυτή µας την προσπάθεια ευχαριστούµε την εταιρεία ΕLPEDISON 



Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 θριάσιο-7

∆ιάλεξη του καθηγητή Γιάννη Μπαζιώτη στα Άνω Λιόσια για τα µυστικά του διαστήµατος 

Ο Γιάννης Μπαζιώτης έγινε, πανελλαδικά, γνωστός από τη συµµετοχή του στην περσινή (2018) 
αποστολή ΑNSMET της NASA, στην Ανταρκτική, µε αντικείµενο τη συλλογή µετεωριτών. 

∆
ιάλεξη µε θέµα “Το συν αρπαστικό ταξίδι στο
Σύµπαν ”, θα πραγµατοποιήσει, στο ∆ηµαρχ είο
Άν ω Λιοσίων , την  Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

(18:30), ο συν τοπίτης µας, επίκουρος καθηγητής του
Γεωπον ικού Παν επιστηµίου, Γιάν ν ης Μπαζιώτης.

Ο Γιάν ν ης Μπαζιώτης έγιν ε, παν ελλαδικά, γν ωστός
από τη συµµετοχ ή του στην  περσιν ή (2018) αποστο-
λή ΑNSMET της NASA, στην  Αν ταρκτική, µε αν τι-
κείµεν ο τη συλλογή µετεωριτών . Η Αν ταρκτική είν αι
µια ήπειρος, όπου, λόγω των  ειδικών  συν θηκών  που
επικρατούν , είν αι ευκολότερη, από κάθε άλλο µέρος
στον  κόσµο, η συλλογή µετεωριτών . Οι µετεωρίτες
είν αι εξηγήιν α ουράν ια σώµατα που, από τη µελέτη
τους, προκύπτουν  πολύτιµες πληροφορίες για το
Σύµπαν .  

Ο Γάν ν ης Μπα-
ζιώτης µετέφερε
την , πολύτιµη,
εµπειρία του στην
Αν ταρκτική µε τη
NASA, στο βιβλίο
“Έν ας Έλλην ας
στην  Αν ταρκτική”,
που, ήδη, έχ ει γίν ει
best seller.

Σε αυτά και σε
άλλα πολλά που
αφορούν  στα
µυστικά του
Σύµπαν τος, θα
εστιάσει, την  επό-
µεν η Τετάρτη 20
Μαρτίου 2019 ο
Γιάν ν ης Μπα-
ζιώτης. 

Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο αν απλ. ∆ήµαρχ ος
Νίκος Χατζητρακόσιας και η ∆ευτεροβάθµια Σχ ολική
Επιτροπή (Β’ ΕΣΕ), που διοργαν ών ει τη διάλεξη.

Και οι δυό τους φιλοδοξούν  ότι στο ακροατήριο θα
βρεθούν  µικροί και µεγάλοι που τους ελκύει το µυστήρ-
ιο του Σύµπαν τος.

Για όλους αυτούς θα κληρωθούν  τα πέν τε τηλεσκόπια
και τα ισάριθµα tablets που προσφέρει η Β’ ΕΣΕ. Θα
διαν εµηθούν  επίσης, στο αν αγν ωστικό κοιν ό,
αν τίτυπα του βιβλίου του Γιάν ν η Μπαζιώτη, µε την
υπογραφή του. 

Μ
ια ιδιαίτερη και µον αδική εκπαιδευτική δράση
υλοποιείται στο Κέν τρο ∆ιηµέρευσης - Ηµερήσιας
Φρον τίδας για Άτοµα µε Ειδικές Αν άγκες, "ΟΛΟΙ

ΕΜΕΙΣ", σε συν εργασία µε τον  Όµιλο ΤΙΤΑΝ, τη ∆ευ-
τέρα, 18 Μαρτίου 2019, τις ώρες 10.00 πµ -12.00µµ.

Για πρώτη φορά, το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ασφά-
λεια στο σπίτι», θα παρουσιαστεί σε κοιν ό αν θρώπων
µε αν απηρία. Επιπλέον , θα θέλαµε ν α επισηµάν ουµε,
ότι αυτή η παρουσίαση θα πραγµατοποιηθεί µε τη
συµµετοχ ή των  µαθητών  της Β' τάξης του 9ου ∆ηµοτι-
κού Σχ ολείου Ελευσίν ας, οι οποίοι θα φιλοξεν ούν ται
στο χ ώρο µας.

Αυτή η “συν -εκπαίδευση”, ως απτή απόπειρα δηµιουργίας µιας τάξης “συµπε-

ρίληψης και εν σωµάτωσης”, θεωρούµε, πως οδηγεί
σε µια υπέρβαση των  ιδίων  των  πρωταρχ ικών
στόχ ων  του προγράµµατος: από στοχ οθετηµέν η
εκπαίδευση, σε µια πράξη διάπλασης εν ός κοιν ων ι-
κού σώµατος δίχ ως τα διαχ ωριστικά τείχ η µεταξύ
του “φυσιολογικού” και της “αν απηρίας”. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ασφάλεια στο
σπίτι», έχ ει εκπον ηθεί από τους εργαζοµέν ους του
τµήµατος βιοµηχ αν ικής τεχ ν ογν ωσίας, στο πλαίσιο
της Εταιρικής Κοιν ων ικής Ευθύν ης του Οµίλου.

Ευχ αριστούµε θερµά τον  Όµιλο ΤΙΤΑΝ, για την
έν θερµη υποστήριξη των  προθέσεων  µας, η οποία και αποκρυσταλλών ετε µέσα
από την  υλοποίηση αυτής της κοιν ής δράσης.

Εκπαιδευτική δράση στο Κέντρο ∆ιηµέρευσης - Ηµερήσιας Φροντίδας για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες 
"ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ", σε συνεργασία µε τον Όµιλο ΤΙΤΑΝ, τη ∆ευτέρα 18 Μαρτίου 2019 
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Με αναβίωση του «∆ηµόσιου Χορού των Γυναικών»Με αναβίωση του «∆ηµόσιου Χορού των Γυναικών»
γιόρτασε ο ∆ήµος Ασπροπύργου την τελευταία Κυριακή των Αποκριών

Τ
ην  τελευταία Κυριακή  της Αποκριάς, ο παραδο-
σιακός «∆ηµόσιος Χορός των  Γυν αικών »,
συγκέν τρωσε πλήθος κόσµου στην  Πλατεία

Ηρώων .
Σ’ έν α αν οιξιάτικο σκην ικό, χ ορευτές και χ ορεύτριες

του Τµήµατος Παραδοσιακών  Χορών  του Πν ευµατικού
Κέν τρου, έδωσαν  το καλύτερό τους εαυτό, προσφέρ-
ον τας έν α θέαµα, πάν τα γν ώριµο, αλλά πάν τα αγαπ-
ητό, σε όσους στηρίζουν  την  παράδοση του τόπου.

Η φετιν ή καιν οτοµία του Χορού, ήταν  στη συµµε-
τοχ ή αρραβων ιασµέν ων , ν ιόπαν τρων  κι ελεύθερων
γυν αικών , σύµφων α µε το έθιµο, µετά την  πρωτοβου-
λία  που αν έλαβε το Τµήµα Παραδοσιακών   Χορών  και
η οποία βρήκε µεγάλη  αν ταπόκριση.

Οι παν έµορφες τοπικές ν υφικές φορεσιές, που
εν τυπωσιάζουν , µε τα κεν τήµατα και τα στολίδια τους,
κάθε µυηµέν ο ή αµύητο στην  παράδοση, βρήκαν  τη
θέση τους, όπως κάθε τέτοια µέρα, στην  όµορφη πλα-
τεία του Ασπρόπυργου, δίπλα στις αν τρικές  που χ όρ-
εψαν  τον  Αποκριάτικο. 

Οι χ οροί πλαισιώθηκαν  από παραδοσιακά σατυρικά
δρώµεν α  (καµήλα – αρκούδα – γαϊταν άκι)  που παρ-
ουσιάστηκαν  από µεταµφιεσµέν α  µέλη του Τµήµατος
δίν ον τας την  απαραίτητη περιπαικτική διάθεση των
ηµερών . 

Η Παραδοσιακή Ορχ ήστρα ΘΡΙΑ  κι ο Γιώργος Μαγ-
γίν ας, κράτησαν  το ρυθµό, προσκαλών τας  τους θεα-
τές  ν α εν ωθούν  µε τους συν τελεστές σε µια µεγάλη
παρέα χ αράς, κεφιού και γιορτής. 

Αξίζει ν α σηµειώσουµε ότι τόσο ο ∆ήµαρχ ος  κ.
Νικόλαος Μελετίου, όσο και ο Πρόεδρος του Πν ευµατι-

κού Κέν τρου κ. Μελέτης  Μπουραν τάς, στήριξαν   την
πρωτοβουλία του Τµήµατος Παραδοσιακών  Χορών  του
Πν ευµατικού Κέν τρο, ν α  τηρηθεί το έθιµο του «∆ηµό-
σιου Χορού», µε τη συµµετοχ ή γυν αικών  του Ασπρ

όπυργου και απηύθυν αν  αν οιχ τή πρόσκληση για
την  επόµεν η χ ρον ιά, έτσι ώστε το έθιµο ν α  γίν ει
υπόθεση της Πόλης κι όχ ι αποκλειστικά  του χ ορευτι-
κού τµήµατος.

Για ν α γίν ει πρωθυπουργός τροφοδότησε, έφερε
στην  επιφάν εια και πλέον  κοιτά ν α διασφαλίσει µια
πιο µόν ιµη «συν εργασία». 

Αφού συστεγάστηκε ο κ. Τσίπρας µε την  ακροδεξιά
σε κυβερν ητικές θέσεις και αφού συν εχ ίζει ν α αδιαφ-
ορεί για τις πράξεις των  κουκουλοφόρων , πλέον  µερ-
ιµν ά και για τη ν οµική τους κάλυψη. 

Οι ν έες διατάξεις που πρόκειται ο ΣΥΡΙΖΑ ν α φέρει
προς ψήφιση ευν οούν  τόσο τη ΧΑ όσο και τους γν ω-
στούς-άγν ωστους. 

Η ΧΑ συγκαλύπτεται όχ ι µόν ο για τα συχ ν ά περι-
στατικά βίας αλλά και από την  αδικαιολόγητη καθυ-
στέρηση της δίκης της για τέσσερα χ ρόν ια. ∆εν  χ ρει-
άζεται ν α αν αφερθώ στη γν ωστή παλαιότερη ρήση
του Προέδρου της Βουλής κ. Νίκου Βούτση για τις
ψήφους της ΧΑ «δεν  υπάρχουν  ευπρόσδεκτες και µη
ευπρόσδεκτες ψήφοι». 

Οι δε κουκουλοφόροι έχ ουν  αποκτήσει καν ον ική
"έδρα" στα παν επιστήµια για την  υπόθαλψη των
εγκληµάτων  τους και για την  αν άπτυξη... παρασκε-
υαστηρίων  µολότοφ. 

Εκτός αυτών  στο ν οµοσχ έδιο για την  τροπο-
ποίηση του Ποιν ικού Κώδικα µεθοδεύεται η επιεικέ-
στερη αν τιµετώπιση εγκληµάτων  όπως η δωροδοκία

πολιτικών  προσώπων , οι εµπρησµοί, η ν όθευση
αποδεικτικών  και οι προπαρασκευαστικές πράξεις
εσχ άτης προδοσίας (αρ. 272, 135, 139, 159Α, 187Α
ΠΚ). Η βία κατά προσώπων  και η καταστροφή δηµό-
σιας και ιδιωτικής περιουσίας τείν ει ν α ν οµιµοποιηθεί
πλήρως από το ΣΥΡΙΖΑ. 

Τι προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ν α πετύχ ει µε όλα αυτά; 
∆εν  µπορώ ν α σκεφτώ τίποτα άλλο πέραν  του ότι

πρόκειται για απροκάλυπτη συν αλλαγή µε όρους
"µαφίας" για την  παραµον ή στην  εξουσία. 

Όσο για το ότι δεν  πέθαν ε κάποιος από µολότοφ
όπως είπε ο κ. Γιώργος Κυρίτσης, ν α του υπεν θ-
υµίσω ότι οι άν θρωποι στη Μαρφίν  πέθαν αν  εξαιτίας
της πυρκαγιάς από ρίψη µολότοφ. 

* Ο Λιάκος Ευάγγελος είναι πολιτευτής της Νέας
∆ηµοκρατίας στη ∆υτική Αττική

««ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΡΑΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΡΑ»»
Του Ευάγγελου Γ. Λιάκου * 
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Μ
ε µια γεν ικόλογη αν ακοίν ωση αρχ ών  ο επικεφ-
αλής της Συµφων ίας Πολιτών  τοποθετείται για
το θέµα της πολεοδόµησης της ΠΥΡΚΑΛ. Παρά

την  εσκεµµέν η του πρόθεση ν α µην  αν αφέρει κάτι
συγκεκριµέν ο γύρω από την  Πολεοδόµηση για ν α µην
αν αλάβει και το πολιτικό κόστος µπορεί ο καθέν ας ν α
αν τιληφθεί το διαφορετικό αξιακό φορτίο, τα διαφορετι-
κά ηθικά πρότυπα και τις βαθιές διαφορές στην
άσκηση της ∆ιοίκησης που υπάρχ ουν  αν άµεσα στους
δύο συν δυασµούς (Εν ωτικό και Συµφων ία Πολιτών )

Πιο συγκεκριµέν α:
α) Η δηµοτική Αρχ ή παραθέτει αριθµούς. Οι οποίοι

λέν ε την  αλήθεια. Με την  επικείµεν η συµφων ία περι-
έρχ εται στον  ∆ήµο έκταση 120 στρεµµάτων  καθώς και
70 ακίν ητα. Αν άµεσα σε αυτά το ∆ιοικητήριο και τα
δύο θολωτά συν ολικού εµβαδιού 3000 τµ

β) Αν  ο επικεφαλής της Συµφων ίας Πολιτών  εν ν οεί
στα σοβαρά ότι θα ξεκιν ήσει από µηδεν ική βάση τη
συζήτηση για την  πολεοδόµηση της ΠΥΡΚΑΛ αν  και
θα έχ ει ψηφιστεί από το δηµ Συµβούλιο τότε αν  θέλει
ν α µην  κατηγορηθεί για δηµαγωγία και λαικισµό θα πρέ-
πει ν α κάν ει το ίδιο και για τις εκτάσεις του ΤΙΤΑΝ και

της Χαλυβουργικής αφού ακολουθήθηκαν
ακριβώς οι ίδιες διαδικασίες διαβούλευσης
και για τις 3 βιοµηχ αν ίες και οι περιοχ ές
αυτές πολεοδοµήθηκαν  µε τα ίδια πολεο-
δοµικά εργαλεία και µε την  ίδια αν τίληψη
της ∆ηµ Αρχ ής.

γ) Αν  θεωρεί ότι ο ∆ήµαρχ ος και η ∆ηµο-
τική Αρχ ή θα διστάσουν  ν α πολεοδοµή-
σουν  εξαιτίας εν ός εν δεχ όµεν ου πολιτι-
κού κόστους που θα επισύρει η συγκεκρ-
ιµέν η πολεοδόµηση κάν ει λάθος. Για τη
δηµοτική Αρχ ή προέχ ει το δηµόσιο συµφ-
έρον  το οποίο υπηρετείται από τη συγκε-
κριµέν η πολεοδόµηση. Η πόλη κερδίζει και θα κερδίσει
και η ∆ηµοτική Αρχ ή που επέβαλε τη συµφων ία (περ-
ισσότερα για τη συµφων ία σε άλλη αν άρτηση)

δ) Αν  πάλι πιστεύει ότι ο ∆ήµαρχ ος θα υποκύψει στη
συν εχ όµεν η επίκληση της προεκλογικής περιόδου
πάλι αν τιλαµβάν εται λάθος. Γιατί ο ρόλος µιας πετ-
υχ ηµέν ης ∆ηµοτικής Αρχ ής η οποία τιµά και προάγει
τον  θεσµικό της ρόλο είν αι µην  χ άν ει λεπτό από τον
ν όµιµα κατοχ υρωµέν ο χ ρόν ο της και ν α παράγει πολι-
τική. Θεωρώ µειωτικό για µια δηµοτική αρχ ή ν α µην
εκµεταλλεύεται τον  χ ρόν ο για µια πολιτική την  οποία
πιστεύει και η οποία ευν οεί την  πόλη.

ε) Θα ήθελα επίσης ν α µου επιτρέψετε έν αν  προσω-
πικό τόν ο στην  αν αφορά σας ότι "ο ∆ήµος απουσιάζει
από τα µεγάλα ζητήµατα που αφορούν  στην  Ελευσίν α

και τη Μαγούλα". ∆εν  είχ αµε ποτέ κοιν ές πορείες ούτε
προφαν ώς µοιραζόµαστε τις ίδιες πολιτιστικές αξίες.
Στην  κοιν ων ία µας ο καθέν ας κάν ει τις επιλογές του.
Θα ήθελα ν α σας διαβεβαιώσω ότι ήµουν  πάν τα
παρών  στην  πόλη πολύ πριν  γίν ω δήµαρχ ος. Ως
µαθητής για την  ίδρυση του Νοσοκοµείου και το κλείσι-
µο του Κουραµάν η, ως σπουδαστής στον  Φοιτητικό
Σύλλογο της πόλης µας. Εν εργός πολίτης εκδίδον τας
εφηµερίδα µαζί µε άλλους συµπολίτες. Εν εργός δάσκα-
λος από τους λίγους που υποστήριξαν  δηµόσια τη λει-
τουργία των  ολοήµερων  σχ ολείων . Αυτή είν αι η δική
µου προσωπική πορεία για την  οποία είµαι περήφαν ος
και δεν  είµαι διατεθειµέν ος ν α την  σπιλώσω φοβούµε-
ν ος το δήθεν  πολιτικό κόστος και την  συν εχ ώς επα-
ν αλαµβαν όµεν η προεκλογική περίοδο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ‘’ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ‘’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΛ 

‘’Αν θεωρεί ότι ο ∆ήµαρχος και η ∆ηµοτική Αρχή θα διστάσουν 
να πολεοδοµήσουν εξαιτίας ενός ενδεχόµενου πολιτικού κόστους που θα

επισύρει η συγκεκριµένη πολεοδόµηση κάνει λάθος’’ 



Έως τις 31 Μαρτίου η υποβολή «πόθεν έσχες»
Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.pothen.gr

Στις 31 Μαρτίου λήγει η προθεσµία υποβολής των ∆ηλώσεων Περιουσια-
κής Κατάστασης («πόθεν έσχες») των ετών 2016 και 2017 (φορολογικό
2015 και 2016), καθώς και οι αρχικές δηλώσεις για απόκτηση ιδιότητας
εντός των ετών 2016, 2017 και 2018. Στην ίδια προθεσµία υποβάλλονται και
οι ετήσιες ∆ΠΚ 2018 (έσοδα έτους 2017 και περιουσιακή κατάσταση κατά την
31.12.2017), υπενθυµίζει η Γενική Επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.pothen.gr,
όπου βρίσκονται αναλυτικές οδηγίες και χρήσιµα αρχεία. Μετά την 31η
Μαρτίου 2019 η υποβολή εκπρόθεσµων δηλώσεων «πόθεν έσχες» θα επι-
τρέπεται µόνο µετά την πληρωµή ηλεκτρονικού παραβόλου (από 100 έως -
800 ευρώ), ενώ η µη εκπλήρωση της υποχρέωσης µετά την παρέλευση 30
ηµερών από τη λήξη της σχετικής προθεσµίας, θα επιφέρει και ποινικές
κυρώσεις.

Για τυχόν πρόσθετα ερωτήµατα και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορ-
ούν να καλούν στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-
ΠΟΘΕΝ) στον τηλεφωνικό αριθµό 210-4802100, κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑ∆ΑΣ –ΠΕΑ 
σχετικά µε τις εργασίες που εκτελούνται στην πλατεία Οµονοίας

Ο
ΣΑ∆ΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θεωρεί  ότι  είναι  απαράδεκτο να γίνονται  έργα στο
κέντρο της Αθήνας και  δη στην κεντρικότερη πλατεία της πρωτεύουσας και  της Ελλάδας, την πλα-
τεία Οµονοίας, χωρίς αυτά να έχουν εγκριθεί  από το αρµόδιο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και

από τις αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων ΥΠΕΝ και  ΥΠΠΟΑ. Επίσης να οργανώνονται  συνέδρια για
τις «Έξυπνες Πόλεις», χωρίς να γίνεται  αναφορά ή ενηµέρωση ή πρόσκληση στον ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ. 

Ο ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ προκειµένου να σχηµατίσει  πληρέστερη εικόνα αναφορικά µε το έργο που εκτελεί ται ,
απευθύνθηκε στην ∆/νση Οδοποι ίας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων του ∆ήµου Αθηναίων, µε το µε
ΑΠ 64225/14.02.19 έγγραφό του, και  ζήτησε να του αποσταλεί  αντίγραφο της υποβληθείσας µελέτης για
την οποία έχουν λάβει  τη σχετική έγκριση (σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης – πρότασης –
αιτιολογηµένη τεχνική έκθεση – απαιτούµενες εγκρίσεις φορέων), τα οποία δεν στάλθηκαν στον σύλλογο.

Το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής ΠΕ Κεντρικού Τοµέα Αθηνών µε το µε ΑΠ ΣΑ161/13.03.19 έγγραφό του
προς τον ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ, κατόπιν σχετικής ερώτησης του συλλόγου, απάντησε ότι :

«= δεν έχει  υποβληθεί  σχετικό αί τηµα από τον ∆ήµο Αθηναίων για τις εργασίες που εκτελούνται  στην
πλατεία Οµονοίας, ως εκ τούτου το ΣΑ ΠΕ Κεντρικού Τοµέα Αθηνών δεν έχει  γνωµοδοτήσει  επί  του θέµα-
τος.»

Συµπερασµατικά: 
Το αρµόδιο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) δεν έχει  γνωµοδοτήσει  σχετικά και  το Συµβούλιο Πολεοδο-

µικών Θεµάτων και  Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) δεν έχει  επίσης γνωµοδοτήσει , εξαιρώντας ενδεχοµένως
το συγκεκριµένο έργο από τη διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού χαρακτηρίζοντάς το ως µη αξι -
όλογο. 

Συνεπώς δεν είναι  δυνατό να γίνονται  εργασίες στην κεντρικότερη πλατεία της χώρας χωρίς τις προη-
γούµενες διαδικασίες, γνωµοδοτήσεις – εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις και  να µην ενεργοποιεί ται  το αρµόδιο
Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών για τη διαπίστωση και  την καταγραφή των όποιων αυθαίρετων κατασκευών,
επιβάλλοντας τη διακοπή των εργασιών και  ότι  άλλο προβλέπεται  από την κείµενη νοµοθεσία.

Με εκτίµηση,
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ 

Ο Πρόεδρος
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ
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σήµερα βρίσκεται σε διαρκή επαφή µε τους αρµοδίους φορείς και παρακολουθεί
την  εξέλιξη των  εργασιών  τόσο των  αν τιπληµµυρικών  όσο και της Παλαιάς Εθν ικής
Οδού Ελευσίν ας- Θήβας. Ήδη ξεκίν ησαν  οι εργασίες για την  αν τιπληµµυρική προ-
στασία των  περιοχ ών  και συν εχ ίζον ται.

Όσον  αφορά την  αποκατάσταση των  ζηµιών  στην  Παλαιά Εθν ική Οδό Ελευσίν ας
– Θήβας, ολοκληρώθηκε το πρώτο τµήµα από την  Μάν δρα µέχ ρι σχ εδόν  την  Αγία
Σωτήρα και ,από τις διαβεβαιώσεις των  αρµοδίων  φορέων  που έχ ει ο κ. Μπούρας,
εν τός του µην ός Μαρτίου θα ξεκιν ήσουν  και οι εργασίες αποκατάστασης του υπό

λοιπου τµήµατος από την  Αγία Σωτήρα (ΧΘ 9+000) µέχ ρι τα όρια της Περιφέρειας
Αττικής (ΧΘ 17+727).

Ο κ. Μπούρας παρακολουθεί την  εξέλιξη των  εργασιών , βρίσκεται σε διαρκή επι-
κοιν ων ία µε τους αρµόδιους φορείς και θα παρέµβει µε κάθε κοιν οβουλευτική
δυν ατότητα και ευκαιρία που του δίν εται για την  ολοκλήρωση του έργου, προκειµέ-
ν ου ν α δοθεί τέλος στην  ταλαιπωρία των  κατοίκων , ιδιαίτερα εν  όψει Πάσχ α και
θεριν ής περιόδου.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 3

Α.Π. 64317
Αθήνα 13 Μαρτί ου 2019

Προς:Υπουργεί ο Περι βάλλοντος & Ενέργει -
ας 
- Υπουργό, κο Γι ώργο Σταθάκη Μεσογεί ων
119, 11526 Αθήνα
- Γενι κή Γραµµατέα Χωρι κού Σχεδι ασµού &
Αστι κού Περι βάλλοντος, κα Ει ρήνη Κλαµπα-
τσέα Αµαλι άδος 17, 11523 Αθήνα
- Προϊ στάµενο ∆ι εύθυνσης Αρχι τεκτονι κής,
Οι κοδοµι κών Κανονι σµών και  Αδει οδοτή-
σεων, κο Νι κόλαο Μπί α Μεσογεί ων & Τρι κά-
λων 36, 11526 Αθήνα
- Προϊ σταµένη ∆ι εύθυνσης Εφαρµογής Σχε-
δι ασµού και  Ελέγχου ∆οµηµένου Περι βάλ-
λοντος, κα Μαρί α Πέππα Αµαλι άδος 17, 115
23 Αθήνα

Υπουργεί ο Πολι τι σµού & Αθλητι σµού Υπο-
υργό, κα Μυρσί νη Ζορµπά
Μπουµπουλί νας 20-22, 10682 Αθήνα
Αποκεντρωµένη ∆ι οί κηση Αττι κής Συντονι στή,
κο Σπυρί δωνα Κοκκι νάκη
Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα
∆ήµο Αθηναί ων - ∆ήµαρχο, κο Γι ώργο Καµί νη
Αθηνάς 63, 10552 Αθήνα
- ∆ι εύθυνση Οδοποι ί ας, Αποχέτευσης &
Κοι νόχρηστων Χώρων
Αθηνάς 16, 105 51 Αθήνα
Συµβούλι ο Αρχι τεκτονι κής (ΣΑ) ΠΕ Κεντρι -
κού Τοµέα Αθηνών
Χαλκοκονδύλη 15, 104 32 Αθήνα

- Τεχνι κό Επι µελητήρι ο Ελλάδας Πρόεδρο,
κο Γι ώργο Στασι νό
Νί κης 4, 105 63 Αθήνα



∆ώσε πάσα 
ένα βιβλίο!

27ο Τουρνουά Μπάσκετ ∆ηµοτικών 
Σχολείων ∆. Φυλής 2019

Ξεκινάµε 16 Μαρτίου !!!
27ο Τουρνουά Μπάσκετ ∆ηµοτικών Σχο-

λείων ∆. Φυλής 2019 αφιερωµένο στην
αθλητική ανταλλακτική βιβλιοθήκη του

Εύνικου « ∆ώσε πάσα ένα βιβλίο »
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, 
ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999

Θέογνις: Σεµινάριο Instagram, tips and tricks
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θέογνις διοργανώνει κύκλο µαθηµάτων
φωτογραφίας / social media µε θέµα:“Instagram, tips and tricks to

grow your account” τα Σάββατα 16, 23 και 30 Μαρτίου
Ώρες 16:00 – 18:00. Κόστος συµµετοχής: €20

Εισηγήτρια: Τζέλλα Βαλαβάνη

« Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑÏ∆ΑΡΙ»

Οι «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ ΧΑÏ∆ΑΡΙΟΥ» κι ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος
σας προσκαλούν τη ∆ευτέρα 18 Μαρτίου και ώρα 7.00µµ

στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου 
στην ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του συνδυασµού
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ &
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιεθνών

Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιητικό
Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ 
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Τ Ε Σ -
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ 
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

28ης Οκτωβρίου 28 Ασπρόπυργος
Ζητείται άτοµο για εξωτερική εργασία µε δίπλωµα

µηχανής, η οποία παρέχεται
από την εταιρεία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5579069

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00
Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. 

Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ,
ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP,

Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 

ΠΕΥΚΟ 70€ ΑΝΑ
ΚΥΒΙΚΟ .

Τηλέφωνο
6982155684 &
2105540267

Ενοικιάζεται ισόγειο 

κατάστηµα 63µ² επί της οδού Φυλής 8Α. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 

6947264784 και 6985066463
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Η αγάπη µας για τα παιδιά και η παιδαγωγική µας εµπειρία, µας οδήγησαν  ν α
οργαν ώσουµε την  Πρωτώ, το Κέν τρο Μελέτης και Aπασχ όλησης στον  Ασπρόπ-
υργο. 
Υποστήριξη στην  καθηµεριν ή µελέτη των  σχ ολικών  µαθηµάτων  όλων  των

τάξεων δηµοτικού και γυµν ασίου.
Αν άπτυξη επικοιν ων ιακών  δεξιοτήτων  (γραπτού και προφορικού λόγου).
Υποστήριξη ξεν όγλωσσων  µαθηµάτων  του σχ ολείου µε φυσικούς οµιλητές.
Αν απλήρωση κεν ών  στις απαιτούµεν ες γν ώσεις σε κάθε τάξη.
Εβδοµαδιαία εν ηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη γον έων  και µαθητών .
Συµµετοχ ή των  γον έων  των  µαθητών  µας κατά προτεραιότητα στη Σχολή

Γον έων  Ασπροπύργου που ιδρύθηκε από την  Έν ωση Επιστηµόν ων  Αττικής. 

Ελάτε να προχωρήσουµε µαζί πέρα από τα όρια που µας επιβάλλει 
η ρουτίνα και η κρίση των καθηµερινών σχέσεων. 

Για να γνωρίσετε µια άλλη ποιοτική προσέγγιση στην επιδίωξη της προό-
δου για το παιδί σας. 

ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ &

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Περικλέους 10, Ασπρόπυργος

Τηλ. 6981462299 
Ε-mail:

ekmegreece@gmail.com

ΕΓΚΑΙΝΙΑ - ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟΥ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΊΟΥ ∆ΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ, (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ), 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ  ΚΑΙ
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ο∆Ο
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 67 ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ, (ΕΝΑΝΤΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΜΙΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΡΟΠΟ - ΟΠΑΠ - ΓΩΝΙΑ ΣΤΙΣ Ο∆ΟΥΣ
ΚΕΛΕΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΥΛΗ), ΣΤΙΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ

ΩΡΑ 11:30. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΣΜΙ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Η συζήτηση της Επ ίκαιρης Ερώτησης για το ΓΕΛ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
αναβάλλεται για δεύτερη φορά από µέρους του Υπουργού Παιδείας.
Για αύριο Παρασκευή 15 Μαρτίου ήταν  προγραµµατισµέν ο  ν α  συζητηθεί στη

Βουλή η Επίκαιρη Ερώτηση που είχ ε καταθέσει 
ο κ. Αθ. Μπούρας προς τον  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων  

µε θέµα την  επαν αλειτουργία του ΓΕΛ Μαγούλας ως Εξεταστικό Κέν τρο κατά τη
διάρκεια των  Παν ελλαδικών  Εξετάσεων . Όµως αν αβλήθηκε για δεύτερη φορά 
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Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα στον 
Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού 

Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο
χώρο. τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527 

και 6972720417 κος Στέλιος 

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος 

(1ος όροφος) 160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΙ

ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΑΝ∆ΡΑ -ΜΑΓΟΥΛΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

6987169017

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται περιφραγ-
µένος χώρος 3 στρεµµά-
των µε ανοιχτή αποθήκη
και γραφείο στη θέση
Λάκκο Χατζή στον Ασπρ-
όπυργο. (τιµή 450 ευρώ)
Τηλ. επικοινωνίας
6977616480 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο

επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο 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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIR-

CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε

οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, 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 Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπε-
δο 183 τ.µ., πάρκιν, 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. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ

6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.
Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271
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. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
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 παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

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

Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. Κατα προτίµηση τρ-
ιάρι. Τηλ: 6946971237

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
DI TORRE ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ

ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

6977426279

Ενοικιάζεται
Παραλία Ελευσίνας, 

Επαγγελµατικός χώρος 
- Αίθουσα 120τ.µ., 

υπερυψωµένος ισόγειος,
προσόψεως, 2 w.c., αποθήκη
40τ.µ. Τιµή 650€, συζητήσιµη 
τηλ: 6937170565, κ. Γιώργος.

Ενοικιάζεται 
διαµέρισµα τριάρι 

(90 τ.µ) στον 
κέντρικο δρόµο του

Ασπρόπυργου
(πλησίον 

∆ηµαρχείου). 
Τηλέφωνο: 6937168062 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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

48
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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Ν
έα εξέλιξη στο προεκλογικό σκηνικό στον
δήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας µε τη γνωστο-
ποίηση της υποψηφιότητας του ποινικολό-

γου Χρήστου Στάθη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Συνδηµότισσες και Συνδηµότες,

Γεννήθηκα και µεγάλωσα στην Μάνδρα. Είµαι
δικηγόρος και µέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποι-
νικολόγων. Είµαι παντρεµένος µε την δικηγόρο
Χριστιάννα Ποτηριάδου και πατέρας δύο παι-
διών, του Ευάγγελου Γεωργίου και της Ευαγ-
γελίας Αικατερίνης.

Από τη στιγµή που αποφάσισα να ασχοληθώ µε
τις επερχόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές, οι φίλοι
µου µε ρωτούν γιατί ρισκάρω µία επιτυχηµένη
επαγγελµατική σταδιοδροµία. Η απάντηση που
τους δίνω είναι αυτή που θέλω να δώσω προ-
σωπικά και από κοντά στους δηµότες της Μάν-
δρας, των Βιλλίων, των Ερυθρών και της Οινό-
ης: «κρινόµαστε από τις πράξεις µας και όχι από
τα λόγια µας. ∆εν υπάρχει άλλος τρόπος να απο-
δείξω την αγάπη µου για τον τόπο µου».

Η Μάνδρα πληγώθηκε µε τη µεγάλη καταστρο-
φή. Όταν πλήθος κόσµου από όλη την Ελλάδα
αλλά και από το εξωτερικό έδειξε έµπρακτα το
ενδιαφέρον του και εξέφρασε το θυµό του γι’αυ-
τά που συνέβησαν στον τόπο µας, πως είναι

δυνατόν, έστω και ένας κάτοικος της περιοχής,
όχι µόνο να µην θελήσει ένα καλύτερο µέλλον για
τον τόπο του αλλά και να προσπαθήσει γι’αυτό
µε ό,τι τρόπο µπορεί. Προσωπικά, πάντως, δεν
θα µπορούσα σε καµία περίπτωση να µείνω αµέ-
τοχος.

Είναι επίσης καιρός να αναδειχθούν και τα ακα-
τέργαστα διαµάντια του ∆ήµου µας, οι Ερυθρές,
τα Βίλλια, η Οινόη, η Ψάθα, το Πόρτο-Γερµενό
και το Αλεποχώρι, που άλλωστε είναι το καµάρι
και η διαφήµιση της περιοχής µας.

Με µεγάλη δε χαρά, και µε αισθήµατα αισιο-
δοξίας και ελπίδας για το µέλλον του τόπου,
διαπίστωσα ότι ένας σηµαντικός (και συνεχώς
αυξανόµενος) αριθµός δηµοτών και κατοίκων
που διακατέχεται από αισθήµατα ευθύνης και
προβληµατισµού, αποφάσισε να κινητοποιηθεί
και να µοιραστεί την ελπίδα και το όραµά µου για
την περιοχή που γεννήθηκα και µεγάλωσα.

Σχηµατίσαµε έτσι, µία δηµιουργική συµµαχία
νέων, άφθαρτων, δραστήριων, επαγγελµατικά
ενασχολούµενων και έµπειρων ανθρώπων από
όλους τους πολιτικούς χώρους και τις κοινωνι-
κές οµάδες, µε ενωτική διάθεση, που έχουµε ως
κίνητρο την αγάπη για τον τόπο µας. Στόχος µας
είναι να προκαλέσουµε µία δηµιουργική επανά-
σταση που θα αλλάξει και θα αναβαθµίσει το
δήµο µας.

Θέλουµε να δώσουµε στην Μάνδρα, στις Ερυθ-
ρές, στα Βίλλια και στην Οινόη, τη θέση που
τους αξίζει, και να µάθουν όλοι την περιοχή µας
ως έναν όµορφο, καθαρό, φιλόξενο, οργανωµένο,
σύγχρονο και ασφαλή προορισµό.

Για αυτούς τους λόγους θα είµαι υποψήφιος
∆ήµαρχος. Για αυτούς τους λόγους, θέλω όλους
εσάς δίπλα µου, αρωγούς αλλά και αυστηρούς
κριτές µου. Αυτό που µπορώ, σίγουρα, να σας
υποσχεθώ είναι δηµιουργία και αποτελεσµα-
τικότητα.

Με τιµή,
Χρήστος (Τάκης) Στάθης

Την υποψηφιότητά του για τον δήµο 
Μάνδρας – Ειδυλλίας ανακοίνωσε ο Χρήστος Στάθης
«Κρινόµαστε από τις πράξεις µας και όχι από τα λόγια µας. ∆εν υπάρχει

άλλος τρόπος να αποδείξω την αγάπη µου για τον τόπο µου»

Το λογότυπο του συνδυασµού


