
ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ Η ∆ΙΑΣΩΣΗ
ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Α. Γεωργιάδης: Αισιοδοξία ότι εντός Μαρτίου
«θα έχουµε καλά νέα για την Ελευσίνα»

Στις 12 Μαρτίου η γενική συνέλευση για τις αποφάσεις της µητρικής
Νεώριον Συµµετοχών, ενώ ενδιαφέρον για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

εκδηλώνεται από την ONEX και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.

ΣΣττηηνν  ττεελλιικκήή  εευυθθεείίαα  
οι απαραίτητες ενέργειες για την 

επισκευή του Γυµνασίου Ερυθρών
Στη συνάντηση µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΚΤ.ΥΠ ο ∆ήµαρχος 

Μάνδρας – Ειδυλλίας εξέφρασε και την πρότασή του
για κατασκευή νέου διδακτηρίου στην περιοχή, την οποία 

ο κος Αθ. Γιάνναρης υποδέχθηκε µε εξαιρετικά θετική διάθεση. 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΦΟΥΣΑ 

ΚΚΚΚαααατττταααασσσσκκκκεεεευυυυήήήή    ννννέέέέοοοουυυυ    
υυυυππππεεεερρρρσσσσύύύύγγγγχχχχρρρροοοοννννοοοουυυυ    
ΒΒΒΒρρρρεεεεφφφφοοοοννννηηηηππππιιιιαααακκκκοοοούύύύ    

ΣΣΣΣττττααααθθθθµµµµοοοούύύύ    σσσσττττοοοονννν    ∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοο
ΑΑΑΑσσσσππππρρρροοοοππππύύύύρρρργγγγοοοουυυυ    

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΤΤρροοχχααίίοο  ααττύύχχηηµµαα
σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

3322χχρροοννοοςς  ππααρρέέσσυυρρεε
µµίίαα  1144χχρροοννηη  ππεεζζήή    

Προανάκριση διενεργείται 
από το Τµήµα Ασφαλείας 

του Κεντρικού Λιµεναρχείου 
Ελευσίνας.
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ΝΕΟ ΣΗΜ ΑΝΤΙΚΟΝΕΟ ΣΗΜ ΑΝΤΙΚΟ
ΕΡΓΟ ΥΠΕΓΡΑΨΕΕΡΓΟ ΥΠΕΓΡΑΨΕ
Ο ΣΠΥΡΟΣΟ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 
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Επαναλειτουργεί η 
γραµµή 711 ΖΩΦΡΙΑ
- ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ο Γ. ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΦΕΡΝΕΙ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Συννεφιά µε πιθανότητα βροχών 

Η θερµοκρασία έως 14 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πρώτη και ∆ευτέρα εύρεσις
τιµίας κεφαλής προδρόµου

και βαπτιστού Ιωάννου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Καµπόλης Γεώργιος ∆.
Ειρήνης 30, 2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ

-ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.
Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 (ΕΝΑΝΤΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)- ΜΑΓΟΥΛΑ
210-5558731

ΜΑΝ∆ΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια, 
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.Κυκλάδων 31, 

2102482990 08:00-22:00

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Σουλτανόπουλος ∆ηµήτριος

25ης Μαρτίου 58 & Ζάππα, Χαϊδάρι - ∆άσος,
2105322242

ΣΣττηηνν  ττεελλιικκήή  εευυθθεείίαα  
οι απαραίτητες ενέργειες για την επισκευή

του Γυµνασίου Ερυθρών

Στην τελική ευθεία έχουν περάσει πια οι απαρ-
αίτητες ενέργειες για την επισκευή του κτιρίου που
στεγάζει το Γυµνάσιο Ερυθρών.

Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας Χρήστος Ε.
Στάθης, επισκέφθηκε τον Αθανάσιο Γιάνναρη, ∆ιε-

υθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας Κτιριακές Υποδο-
µές (ΚΤ.ΥΠ), που αποτελεί τον ενιαίο κατασκευα-
στικό φορέα του ελληνικού κράτους για όλες τις
δηµόσιες κτιριακές υποδοµές.

Εκτός από τις θερµές ευχαριστίες για τις
εξελίξεις στο θέµα του Γυµνασίου Ερυθρών, ο
κος Στάθης εξέφρασε και την πρόταση του για
την κατασκευή νέου διδακτηρίου στην περιοχή,
την οποία ο κος Γιάνναρης υποδέχθηκε µε εξαι-
ρετικά θετική διάθεση. 

«Στη συνάντηση που είχα µε το ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο του ΚΤΥΠ Αθανάσιο Γιάνναρη του εξέφ-
ρασα τις θερµές ευχαριστίες που εισήγαγε στο ∆Σ
το θέµα της επισκευής του Γυµνασίου Ερυθρών
καθώς και για τη θετική του στάση στην πρόταση
µας για κατασκευή νέου διδακτηρίου στις Ερυθρές.

Συνεχίζουµε απερίσπαστοι την προσπάθεια µας
για ένα καλύτερο µέλλον στον τόπο µας», δήλωσε ο
Χρήστος Στάθης.

Στην αντιπροσωπεία του ∆ήµου επίσης µετείχαν η
Αντιδήµαρχος Ευαγγελία Κουτσοδήµα και ο Γενικός
Γραµµατέας ∆ηµήτρης Ραφτόπουλος.

Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, ο Βουλευτής της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γιώργος Κώτσηρας κατέθε-
σε ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας κ.

Βρούτση, σχετικά µε το θέµα της καθυστέρησης, από
τον ΕΦΚΑ, της χορήγησης των συντάξεων για τους
πληγέντες των φυσικών καταστροφών στην Κινέτα.

Ο κ. Κώτσηρας δήλωσε πως θα βρίσκεται αδιάκοπα
δίπλα από τους πολίτες της ∆υτικής Αττικής µε πράξεις.

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς Υπουργό Εργασίας 

Θέµα: Καταβολή εφάπαξ έκτακτου βοηθήµατος στους
πυρόπληκτους συνταξιούχους ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΜΤΠΥ

Τον Ιούλιο του 2018 στην Κινέτα υπήρξε µια τεράστια
φυσική καταστροφή από την πυρκαγιά και εν συνεχεία
το Νοέµβριο του 2019 από την πληµµύρα. Στις 31 Ιου-
λίου του 2018 η διοίκηση του ΕΦΚΑ στο πλαίσιο των
δράσεων αρωγής του υπουργείου Εργασίας προς τους
πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου
2018, ανακοίνωσε την καταβολή εφάπαξ έκτακτου βοηθ-
ήµατος, ίσου µε το µεικτό χρηµατικό ποσό δύο (2)
µηνιαίων συντάξεων (κύριων, επικουρικών και µερι-
σµάτων), στους πυρόπληκτους συνταξιούχους ΕΦΚΑ,
ΕΤΕΑΕΠ, ΜΤΠΥ. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Πόσες αιτήσεις δεν έχουν ικανοποιηθεί µέχρι και σήµε-
ρα και για ποιούς λόγους;

Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατα-
βολής του συγκεκριµένου προβλεφθέντος επιδόµατος;

Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Κώτσηρας

Ο Γ. ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ
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. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΦΟΥΣΑ 
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Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασµού για τις κτιριακές
υποδοµές του ∆ήµου Ασπροπύργου και σύµφωνα µε τις ανάγ-
κες που προκύπτουν,  ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος

Μελετίου και ο Αντιδήµαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Αειφόρου Ανά-
πτυξης και Πράσινης Ενέργειας, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος
προχώρησαν στις απαιτούµενες ενέργειες  για τη δηµιουργία και  τη
κατασκευή ενός νέου έργου εκπαιδευτικής υποδοµής και συγκεκριµένα
ενός υπερσύγχρονου Βρεφονηπιακού Σταθµού στον Ασπρόπυργο.  

Πρόκειται για τον υπό κατασκευή  Βρεφονηπιακό Σταθµό, στην περ-
ιοχή Κάτω Φούσα, πλησίον της πλατείας Καζατζίδη. Ένα έργο που θα
δώσει ποιοτική αναβάθµιση στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου και αποσ-
κοπεί  στην φιλοξενία  όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών και στην
καλύτερη εξυπηρέτηση των οικογενειών της περιοχής.

Η ανέγερση του εν λόγω έργου πραγµατοποιείται βάσει των οριζόµε-
νων τεχνικών προδιαγραφών και πρόκειται να προσφέρει τα µέγιστα
τόσο στην Παιδεία, στην Κοινωνία όσο και στην Ανάπτυξη της πόλης.   

Τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή ∆υτικής
Αττικής Θανάση Μπούρα επισκέφθηκαν ο πρόεδρος
και τα µέλη  του Συλλόγου Κατοίκων Μάνδρας Αττικής
“H Αγία Αικατερίνη” (Αγροτοδασικός Σύλλογος), κ.κ.
Κωνσταντίνος Ρεντούµης, Μαρία Αντωνίου, Ευάγγε-
λος Μαρούγκας και Ιωάννης ∆ούκας. 

Στην συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε πολύ καλό
κλίµα,  συζητήθηκαν διεξοδικώς θέµατα που απασχο

λούν το Σύλλογο και για τα οποία ο κ. Μπούρας έδει-
ξε κατανόηση και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επίλυσή
τους.

Ο κ. Θανάσης Μπούρας τόνισε ότι βρίσκεται πάντα
στο πλευρό των κατοίκων της Μάνδρας και στέκεται
συµπαραστάτης στην αντιµετώπιση των προβληµάτων
τους. 

Συνάντηση του Συλλόγου Κατοίκων Μάνδρας Αττικής 
“H Αγία Αικατερίνη” µε τον Αντπρόεδρο της Βουλής Αθ. Μπούρα

Συµπαραστάτης στην επίλυση των προβληµάτων τους δήλωσε ο βουλευτής ∆υτ. Αττικής  

Επαναλειτουργεί η γραµµή 711 
ΖΩΦΡΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Επαναλειτουργεί  η γραµµή 711 ΖΩΦΡΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Ο ΟΑΣΑ προχώρησε στην
έκδοση της σχετικής Απόφασης, την ανάρτησε στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και καλεί την Ο.ΣΥ ΑΕ. να προετοιµα-
στεί για την εφαρµογή της. 

Σύµφωνα µε δηλώσεις υπηρεσιακών στελεχών,
η γραµµή θα επαναλειτουργήσει από 1ης Μαρτίου
2020.  

Με τον τρόπο αυτό δικαιώθηκε ο αγώνας των
κατοίκων της Ζωφριάς, που εκφράστηκε στον
ΟΑΣΑ και στην πολιτική ηγεσία, από το ∆ήµο
Φυλής και το Σύλλογο Ζωφριάς.
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Γ. Πατούλης: Αν αγκαία η εν εργοποίηση 
όλων  των  εµπλεκόµεν ων  φορέων  για την  
εφαρµογή του ν όµου την  αποξήλωση 
των  αφισών  και την   επιβολή των  
προβλεπόµεν ων  κυρώσεων

Τ
ην  παρέµβαση των  ∆ήµων  και της Αποκεν τρω-
µέν ης ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την
άµεση αποξήλωση των  παράν οµων  αφισών  που

έχ ουν  τοποθετηθεί σε κεν τρικές οδικές αρτηρίες της
Αττικής, ζητά µε επιστολή του ο Περιφερειάρχ ης Αττι-
κής Γ. Πατούλης. 

Όπως επισηµαίν ει στο σχ ετικό κείµεν ο είν αι αν αγ-
καία η εν εργοποίηση όλων  των  εµπλεκόµεν ων
φορέων  για την  εφαρµογή του ν όµου για την  αποξή-
λωση των  αφισών  και την   επιβολή των  προβλεπόµε-
ν ων  κυρώσεων . 

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής τον ίζει στην  επιστολή του
ότι βασική δέσµευσή του 

«προς τους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής, ως επι-
κεφαλής του Περιφερειακού Συν δυασµού ΝΕΑ ΑΡΧΗ
για την  Αττική, ήταν  και οι άµεσες εν έργειες, για την
αποξήλωση των  χ ιλιάδων  παραν όµων  διαφηµιστικών
αφισών , banners και παν ό κ.λπ., τόσο και κυρίως, για
την  ασφάλεια των  συµπολιτών  µας, οδηγών  και
πεζών , όσο και για την  προστασία του περιβάλλον τος,
από τη βαριά υποβάθµισή του, από τέτοια φαιν όµε-
ν α». 

Ο Γ. Πατούλης τον ίζει ότι αµέσως µετά την  αν άληψη
των  καθηκόν των  του το Σεπτέµβριο του  2019, αποξ-

ηλώθηκαν  3.551 λάβαρα και αφίσες, που είχ αν  αν αρτ-
ηθεί σε ιστούς ηλεκτροφωτισµού και φωτειν ής σηµα-
τοδότησης, επί συν ολικού µήκους οδικού δικτύου 275
χ ιλιοµέτρων  και έγιν ε καθαρισµός 3.575 ιστών  ηλεκτρ-
οφωτισµού και φωτειν ής σηµατοδότησης, από σχ οιν ιά
και ταιν ίες που είχ αν  χ ρησιµοποιηθεί για την  αν άρτ-
ηση των  παράν οµων  αυτών  διαφηµιστικών  αφισών ,
λαβάρων  κ.λπ. 

∆ιαπίστωση 
Στη συν έχ εια ο Περιφερειάρχ ης επισηµαίν ει ότι

σήµερα, 20 Φεβρουαρίου 2020, αρµόδιοι υπάλληλοι της
∆ιεύθυν σης ∆ιαχ είρισης Μητροπολιτικών  Υποδοµών ,
της Περιφέρειας Αττικής, µετά από αυτοψία, διαπίστω-
σαν  έν τον ο φαιν όµεν ο παράν οµης αφισοκόλλησης -
αφισορύπαν σης, µε αφίσες διαστάσεων  1,80x0,80µ,
που απεικον ίζουν  τον  πρώην  Πρωθυπουργό και
Πρόεδρο του Σύριζα κ. Αλέξη Τσίπρα και διαφηµίζουν
οµιλία του, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου και ώρα 18.30,
στο χ ώρο του ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ, στο Π. Φάληρο, οι
οποίες έχ ουν  τοποθετηθεί σε ιστούς ηλεκτροφωτι-
σµού, σχ εδόν  σε όλο το µήκος των  οδικών  αξόν ων
του πρωτεύον τος Αστικού οδικού δικτύου, ειδικότερα
δε και εν δεικτικά: 

• Π. Ράλλη από Στρατόπεδο Ρουφ µέχ ρι τον
Κηφισό, 

• Λ. Αθην ών  και Θηβών  στη διασταύρωση µε
τους παράπλευρους της Γέφυρας, 

• Κηφισό και Ιερά Οδό στη διασταύρωση και
κάτω από τη Γέφυρα και

• Κηφισού και Κων σταν τιν ουπόλεως

Βασικό αίτηµά του στη σχ ετική επιστολή είν αι η
«εφαρµογή των  όσων  προβλέπον ται στο άρθρο 9, του
ν . 2946/2001» και η άµεση εν έργεια, κατά τις διατάξεις
των  οικείων  καν ον ισµών  καθαριότητας, για την  απο-
ξήλωση των  προαν αφερόµεν ων  αφισών  και την  επι-
βολή των  οριζοµέν ων  στο ν όµο κυρώσεων  σε βάρος
κάθε υπαιτίου». 

Επιστολή Περιφερειάρχη Αττικής προς τους ∆ηµάρχους της Αττικής 
και το Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής

για την αφαίρεση παράνοµων πινακίδων

Τριήµερη απεργία ξεκινούν οι
εργαζόµενοι στα ΕΛΤΑ από
σήµερα 24 Φεβρουαρίου. 

Την απόφαση έλαβε το Σωµατείο
Ταχυδρόµων Περιφερειακής
∆ιεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Η απ εργία αφορά στον  χ ώρο
ευθύν ης του σωµατείου,  και συγκε-
κριµέν α τ ις ακόλουθες π εριοχ ές:
Θεσσαλον ίκη,  Χαλκ ιδική και Κιλκ ίς,
εν ώ έχ ει π ροβλεφθεί λειτουργία των
ΕΛΤΑ µε π ροσωπ ικό ασφαλείας.
Σε αν ακοίν ωσή του το Σωµατείο
εκφράζει την  αν ησυχ ία του για την

«έλλειψη σχ εδιασµού» για το µέλλον
της επ ιχ είρησης και για κ ιν ήσεις
«συρρίκν ωσης» και «απ αξίωσης»
των  ΕΛΤΑ.  «Στ ις 14 Φεβρουάριου

έφυγαν  απ ό τη δουλειά 1.200
εργαζόµεν οι π αν ελλαδικά.  Το
ταχ υδροµείο,  σήµερα,  µε φόρτο
εργασίας έχ ει 1.200 εργαζόµεν ους

λιγότερους.  Η διαν οµή µαραζών ει.
Καταστήµατα κλείν ουν  και το
δίκτυο µας,  π ου είν αι µον αδικό,
συρρικν ών εται»,  αν έφερε,  σε
συν έν τευξη Τύπ ου ο π ρόεδρος του
σωµατείου Γιάν ν ης Βαβίτσας.  «Απ ό
την  π ερασµέν η ∆ευτέρα δεν  µπ ορ-
ούµε ν α έχ ουµε το επ ίπ εδο
εξυπ ηρέτησης,  ειδικά των  ευπ αθών
οµάδων .  Η διαµαρτυρία µας γίν εται
για ν α µπ ορέσουµε ν α υπ άρχ ουµε
και ν α τους εξυπ ηρετούµε.  Μπ ορ-
ούµε ν α σηκώσουµε δύσκολες απ ο-
φάσεις,  το έχ ουµε απ οδείξει,  αλλά
ν α υπ άρχ ει σχ εδιασµός για αν α-
π τυξιακή π ροοπ τική,  όχ ι συρρίκν ω-
ση»,  συµπ λήρωσε ο ίδιος.



ΝΕΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΕΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 

Για την αντιπληµµυρική προστασία του κέντρου των ΑχαρνώνΓια την αντιπληµµυρική προστασία του κέντρου των Αχαρνών

Σ
την αντιπληµµυρική προστασία του κέντρου των Αχαρνών θα συµβάλει καθο-
ριστικά η υλοποίηση της οριστικής µελέτης συλλεκτήρα Σ2 και δεξαµενής
ανάσχεσης ∆2 στον Παλαιό Οικισµό του ∆ήµου στην οδό Κολοκοτρώνη. 

Σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής και δη µε τον Περιφερειακό Σύµβουλο,
Θανάση Κατσιγιάννη, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός προσυπέγραψε στη
∆ιεύθυνση Αντιπληµµυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων την έγκριση κατασκε-
υής ενός έργου που θα διευκολύνει την καθηµερινότητα των ∆ηµοτών. 
Σκοπός της µελέτης είναι η ολοκλήρωση του σχεδιασµού της αντιπληµµυρικής προ-
στασίας του κέντρου της πόλης, και πιο συγκεκριµένα της περιοχής που περικλείε-
ται από τον δακτύλιο της οδού Αριστοτέλους, ώστε να περιοριστεί το πρόβληµα των
πληµµυρών και να µην υπάρξει εκ νέου κίνδυνος ακόµα και για ανθρώπινες
απώλειες. 
Η µελέτη χρηµατοδοτήθηκε από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού
και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ» του κ. Αθανάσιου Μαρτίνου.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Οι δράσεις καθαρισµού και αν αµόρφ-
ωσης των  πλατειών  του ∆ήµου Χαϊδα-
ρίου συν εχ ίζον ται. Εργασίες καθαρι-
σµού, κλαδεµάτων  και καλλωπισµού του
πρασίν ου πραγµατοποιήθηκαν  από τις
υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίν ου
στις δυο πλατείες που βρίσκον ται στην
οδό Παπαν αστασίου, κον τά στο τέρµα
των  λεωφορείων  του ∆άσους.

Στόχ ος της δηµοτικής αρχ ής είν αι το
Χαϊδάρι ν α γίν ει µια καθαρή, όµορφη και
πράσιν η πόλη!

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : 
Για πρώτη φορά στα χρονικά διαβούλευση για τον
κανονισµό ύδρευσης του ∆ήµου 

Η 1η ∆ηµόσια Τακτική Συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ια-
βούλευσης για το έτος 2020 θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου (Φιλαδελφείας & Αθ. Μπόσ-
δα 87, 2ος όροφος) στις 27/02/2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 17:00.

Τα µέλη της επιτροπής θα συζητήσουν και θα εκφέρουν γνώµη επί τους
θέµατος: «Γνωµοδότηση σχετικά µε τον κανονισµό ύδρευσης ευρύτερης
περιοχής Βαρυµπόµπης».

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως για πρώτη φορά στα χρονικά του ∆ήµου θα
συνεδριάσει Επιτροπή ∆ιαβούλευσης για το θέµα του κανονισµού ύδρευ-
σης. Ένα θέµα µε πολλές παραµέτρους και ιδιαιτερότητες, το οποίο είχε
παραπεµφθεί στις καλένδες και απαιτεί λύση. 

Οι συνεδριάσεις της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης είναι ανοιχτές
στο κοινό.

Υπενθυµίζεται ότι η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης συγκροτήθηκε µε
βάση τις υπ’ αριθµ. 299/2019 και 3/2020.

(Σε περίπτωση µη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αµέσως
επόµενη εργάσιµη ηµέρα δηλαδή την Παρασκευή 28/02/2020 την ίδια ώρα
και στον ίδιο χώρο). 
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Το τσίκνησαν δεόντως

οι ηλικιωµένοι στα ΚΑΠΗ  του
∆ήµου Φυλής σε Άνω Λιόσια ,
Ζεφύρι και Χασιά

Σε Άνω Λιόσια – Ζεφύρι και Χασιά, γιόρ-
τασαν οι ηλικιωµένοι του ∆ήµου Φυλής που
τήρησαν το έθιµο και το τσίκνησαν ψυχή τε
και σώµατι! 

Έτσι το µεσηµέρι της Τσικνοπέµπτης 20
Φεβρουαρίου, αρχής γενοµένης από το
ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων,  οι ηλικιωµένοι γέµι-
σαν απ΄άκρη σ’ άκρη τη στέγη τους και τα
τραπέζια στρώθηκαν µε σπιτικούς µεζέδες,
καλοψηµένα  κρεατικά, όπως το θέλει το
έθιµο της ηµέρας και γλυκόπιοτο κρασί. 

Κοντά τους στην όµορφη γιορτή βρέθηκε
από την πρώτη στιγµή ο αναπληρωτής
∆ηµάρχου και Πρόεδρος των ΚΑΠΗ Άνω
Λιοσίων Μαρίνος Σαρλάς ο οποίος τους
µετέφερε τις ευχές του ∆ηµάρχου Φυλής
Χρήστου Παππού, επισηµαίνοντας πως
στόχος είναι η διαρκής βελτίωση της καθ-
ηµερινότητάς τους, εντός κι εκτός ΚΑΠΗ. 

Ο Μαρίνος Σαρλάς πέρασε από όλα τα
τραπέζια κι αντάλλαξε ευχές µε όλους τους. 

Από το ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων πέρασαν
επίσης κι έδωσαν τις δικές τους ξεχωριστές
ευχές µεταξύ άλλων, η Πρόεδρος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζωή Αρβανιτάκη, οι
αναπληρωτές ∆ηµάρχου Νίκος Χατζητρ-
ακόσιας και Γιώργος Κρητικός, ο Πρόεδρος
των Παιδικών Σταθµών Άνω Λιοσίων Πανα-
γιώτης Καµαρινόπουλος, η Πολιτευτής της
Ν∆ και Πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών
του Ε.Ε.Σ Τζένη Μπάρα, η Προϊσταµένη
του Υγειονοµικού Σταθµού Ε.Ε.Σ Άνω
Λιοσίων Αριστέα Πλακίδα. κ.α. 

Μετά τις ευχές η Τσικνοπέµπτη κύλισε µε
µουσική και χορό που κράτησε καλά, ως το
απόγευµα. 

Στο ΚΑΠΗ Ζεφυρίου οι ηλικιωµένοι
τσίκνισαν µε τον Αντιδήµαρχο Ζεφυρίου
Γιάννη Μαυροειδάκο και την Πρόεδρο της
∆ηµοτικής Κοινότητας Ταξιαρχία Λαθο-
υράκη. Ο ∆ήµος Φυλής φρόντισε για το
καλό φαγητό και  την µουσική και οι ηλικιω-
µένοι έβαλαν τη ζωντάνια το κέφι και το
χαµόγελό τους και η ατµόσφαιρα δεν άργ-
ησε να γίνει γιορτινή. Ο Αντιδήµαρχος Ζεφ-
υρίου Γιάννης Μαυροειδάκος ως καλός
οικοδεσπότης αφού φρόντισε µαζί µε τους 

εργαζόµενους να µην λείψει τίποτα από
κανένα τραπέζι, στο χαιρετισµό του  µετέφ-
ερε και τις ευχές και τα χρόνια πολλά του
∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού στους
ηλικιωµένους και υπογράµµισε πως «θέλο-
υµε να σας βλέπουµε χαµογελαστούς,
εύχοµαι καλή διασκέδαση, χρόνια πολλά
και του χρόνου να είµαστε όλοι καλά να
ξαναγιορτάσουµε µαζί την Τσικνοπέµπτη». 

Η εκδήλωση ξεκίνησε στη µία µετά το
µεσηµέρι και ολοκληρώθηκε νωρίς το από-
γευµα αφού µετά το φαγητό ακολούθησε
χορός και τραγούδι µε τους ηλικιωµένους
να παραδίδουν µαθήµατα αντοχής και κεφ-
ιού!

Με ένα χασιώτικο γλέντι γιόρτασαν την
Τσικνοπέµπτη και στο ΚΑΠΗ της ∆ηµοτικής
Ενότητας Φυλής. Λόγω της µεγάλης προ-
σέλευσης, αφού έχει αποδειχτεί και σε
άλλες εκδηλώσεις ότι ο χώρος του ΚΑΠΗ
είναι πλέον µικρός για να φιλοξενήσει όλα
τα µέλη, το γλέντι πραγµατοποιήθηκε σε
γειτονικό χώρο που χρησιµοποιεί η ∆ηµοτι-
κή Κοινότητα για δραστηριότητες όπως η
Γυµναστική.  

Με κέφι και διάθεση για χορό, την οποία
απέδειξαν κιόλας στην πράξη, τα µέλη του
ΚΑΠΗ Χασιάς τίµησαν το έθιµο της Τσικνο-
πέµπτης και ευχαρίστησαν για τη διοργά-
νωσή του τον ∆ήµαρχο Χρήστο Παππού
και την Υπεύθυνη του ΚΑΠΗ, Αντιδήµαρχο
∆Κ Φυλής και Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Φυλής, Ελένη Λιάκου.
«Σας ευχαριστώ για τη συµµετοχή σας σε
ό,τι διοργανώνουµε. Έτσι µάς δείχνετε την
αγάπη σας»,  είπε η Ελένη Λιάκου την
οποία οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας αγκά-
λιαζαν σαν κόρη τους. «Το χαµόγελό σας
είναι η µεγαλύτερη ανταµοιβή για µένα»,
τόνισε και γιόρτασε την Τσικνοπέµπτη µαζί
τους γλεντώντας και χορεύοντας.

Κοντά στους ηλικιωµένους βρέθηκε και ο
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής,
∆ιονύσης Βλάχος, ο οποίος ευχήθηκε στα
µέλη του ΚΑΠΗ και γλέντησε µαζί τους.

Το Κέντρο Logistic της Περιφέρειας Αττικής
 δεν σταµάτησε ούτε µια µέρα να λειτουργεί

H H ∆ιοίκηση Πατούλη στηρίζει µε πράξεις τους συνανθ∆ιοίκηση Πατούλη στηρίζει µε πράξεις τους συνανθ--
ρώπους µας που έχουν ανάγκηρώπους µας που έχουν ανάγκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Μ ε αφορµή την ανακοίνωση που
εξέδωσε η παράταξη ∆ύναµη
Ζωής και η επικεφαλής της κα Ρ.

∆ούρου, σχετικά µε τη λειτουργία του
Κέντρου Logistic της Περιφέρειας Αττι-
κής, θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα παρ-
ακάτω : 

Πρώτον, λέει  ψέµατα η κα ∆ούρου όταν
ι σχυρί ζεται  ότι  σήµερα η συγκεκρι µένη
κοι νωνι κή δοµή υπολει τουργεί  . 
Η αλήθει α εί ναι  ότι  η σηµερι νή ∆ι οί κηση της
Περι φέρει ας Αττι κής, από την πρώτη µέρα
που ανέλαβε τα καθήκοντά της, αξι οποι εί  µε
συστηµατι κό τρόπο το Κέντρο. Με στοχευµέ-
νες καθηµερι νές παρεµβάσει ς αποδει κνύει
µε πράξει ς κι  όχι  µε λόγι α, ότι  στέκεται  µε
σεβασµό κι  αξι οπρέπει α στο πλευρό των
συνανθρώπων µας που έχουν ανάγκη.

∆εύτερον, θα έπρεπε να γνωρί ζει  η κα
∆ούρου ότι   η έµπρακτη αλληλεγγύη δεν δι α-
φηµί ζεται  µε δελτί α τύπου γεµάτα ανα-
κρί βει ες,  ούτε µπορεί  να αποτελεί
«προϊ όν» που προσφέρεται  γι α µι κροπολι -
τι κή εκµετάλλευση. 
Μαθήµατα ανθρωπι άς κι  ευαι σθησί ας, από
παρατάξει ς που στήρι ξαν την πολι τι κή τους
δι αδροµή κι  ανέλι ξη στην µι κροκοµµατι κή
εκµετάλλευση της αγωνί ας κι  ανασφάλει ας
των συµπολι τών µας, δεν δεχόµαστε. 

Τρίτον, η σηµερι νή ∆ι οί κηση από την αρχή
της θητεί ας της, το Σεπτέµβρι ο του 2019,
αξι οποί ησε το Κέντρο ∆ι αχεί ρι σης, Αποθή-
κευσης και  Εφοδι ασµού ει δών πρώτης
ανάγκης, το οποί ο φρόντι σε να µας «κληρο-
νοµήσει » η προηγούµενη Περι φερει άρχης
µε µόλι ς µι α υπάλληλο.
Μι α υπάλληλος γι α µι α τόσο σηµαντι κή

δοµή. Τόσο «µεγάλο» ήταν το ενδι αφέρον της
κας ∆ούρου γι α τη συγκεκρι µένη κοι νωνι κή
δοµή , όσο µεγάλο όπως αποδει κνύεται
εί ναι  και  το πλεόνασµα της υποκρι σί ας της. 
Η αλήθει α εί ναι  ότι  το Κέντρο Logistics δεν

σταµάτησε ούτε µι α µέρα να ανταποκρί νε-
ται  µε συνέπει α και  αµεσότητα , από τον
Σεπτέµβρι ο 2019 µέχρι  και  σήµερα , στα
αι τήµατα που δέχτηκε. 

Αναφέρουµε µεταξύ άλλων ότι  :
1.Τους µήνες Σεπτέµβρι ο και  Νοέµβρι ο του
2019, µετά από δι αδοχι κά αι τήµατα του
Υπουργεί ου Προστασί ας του Πολί τη, εστάλ-
ησαν προς τα ΚΥΤ Χί ου, Κω, Λέρου, Λέσβου
και  το Φυλάκι ο Έβρου, συνολι κά 99 παλέ-
τες(µε 6.239 κλι νοσκεπάσµατα, 340 υπνό-
σακους, 189 οι κογενει ακές σκηνές 15 τετρα-
γωνι κών µέτρων, 600 σκηνές 4 ατόµων,
καθώς και  20.694 εί δη ατοµι κής υγι ει νής και
φροντί δας  βρεφών, 1067 εί δη ένδυσης. 

2. Τον Νοέµβρι ο 2019, µετά από αί τηµα του
ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Αµυγδαλέζας  εστάλησαν 2
παλέτες (µε 2.104 εί δη ατοµι κής υγι ει νής
και  557 εί δη καθαρι σµού).
3. Τον ∆εκέµβρι ο 2019, µετά από αί τηµα του
Λι µεναρχεί ου Γυθεί ου, εστάλη 1 παλέτα (µε
80 κλι νοσκεπάσµατα και  250 µάσκες µι ας
χρήσης).
4.Τον Οκτώβρι ο 2019 εστάλησαν στο
«∆ΗΜΗΤΡΕΙΟΝ» - Κέντρο ∆ηµι ουργι κής
Απασχόλησης Μοσχάτου της «Αποστολής»
809 σχολι κά εί δη και  70 παι χνί δι α.
5.Τον ∆εκέµβρι ο του 2019 εστάλη σε ευάλω-
τες κοι νωνι κά οµάδες 1 παλέτα (µε 28 εί δη
καθαρι σµού, 62 εί δη ατοµι κής υγι ει νής και
φροντί δας βρεφών, 61 παι χνί δι α, 3 κλι νοσ-
κεπάσµατα, 49 εί δη ένδυσης κλπ
6. Τον ∆εκέµβρι ο του 2019, µετά από αί τηµα
του ΑΤ Ν.Σµύρνης, εστάλη 1 παλέτα (µε 603
εί δη ατοµι κής υγι ει νής, 29 εί δη καθαρι σµού
και  12 εί δη φαρµακευτι κού υλι κού).
Συσκευάσθηκαν και  εί ναι  ανά πάσα στι γµή
έτοι µες προς αποστολή 63 παλέτες προς
τους σει σµοπαθεί ς  της Αλβανί ας , εφόσον
δώσει  το «πράσι νο φως» ο Πρόεδρος του
Ερυθρού Σταυρού της Αλβανί ας.
7. Παράλληλα, έχουν ήδη συσκευασθεί  και
συντονί ζεται  η αποστολή 3 παλετών προς το
Ει δι κό Κατάστηµα Κράτησης Νέων
Αυλώνας, καθώς και  2 παλετών προς τον
Πανελλήνι ο Σύλλογο Γονέων Κηδεµόνων και
Φί λων Ατόµων µε προβλήµατα όρασης και
πρόσθετες αναπηρί ες «ΑΜΥΜΩΝΗ». 
Όλες αυτές οι  παλέτες περι έχουν πάνες
παι δι κές, πάνες ακράτει ας, κλι νοσκεπά-
σµατα, εί δη προσωπι κής υγι ει νής,
στρώµατα, κρεβάτι α, πετσέτες, σκηνές,
υπνόσακους, πλαστι κά πι άτα –ποτήρι α –
µαχαι ροπήρουνα.
8. Σήµερα εί ναι  σε εξέλι ξη η προετοι µασί α
2 επι πλέον αποστολών προς το
ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Αµυγδαλέζας και  το
ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορί νθου.

Τέλος, ζητάµε από την κα ∆ούρου, να µας
πει  ποι ο έτος έγι νε η µεταφορά τόνων
υλι κών προς τα 41 κέντρα δι αµονής προ-
σφύγων και  µεταναστών, όπως αναφέρει
στο δελτί ο τύπου που εξέδωσε; Το 2018; Το
2019; Ή µήπως το 2016; Μήπως θυµάται  την
ένταση των προσφυγι κών – µεταναστευτι κών
ροών στη χώρα µας το 2016; 
Οι  δε «έκτακτες ανάγκες όπως στη Μάνδρα,
τη Ραφήνα» που τόσο απλοϊ κά µνηµονεύει
στο ί δι ο δελτί ο τύπου , ποι ες οµοι ότητες
έχουν και  µε τι  ακρι βώς τι ς συγκρί νει  σε
σχέση µε τη σηµερι νή πραγµατι κότητα ; 

Ας µην µαται οπονεί  η κα ∆ούρου. Κανένας
πολί της της Αττι κής δεν πεί θεται  πι α από το
όψι µο κι  υποκρι τι κό ενδι αφέρον της .
Κυρί ως οι  πολί τες στη Μάνδρα, τη Ραφήνα,
το Μάτι . 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ-ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΣΤΟ 12ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ &
ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ
ε ιδιαίτερη χ αρά αν ακοιν ών ουµε πως η Παιδική-Νεαν ική Χορωδία του Πν ε-
υµατικού Κέν τρου Ασπροπύργου, υπό την  καθοδήγηση της Μαέστρου κ.
Αθαν ασίας Καπρούλια και του Καθηγητή του Ωδείου, κ. Γεώργιου ∆εδούση,

συµµετείχ αν  στις 16 Φεβρουαρίου 2020, στο 12ο ∆ιεθν ές Φεστιβάλ Χορωδιών  και
Ορχ ηστρών , στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλον ίκης.

Η χ ορωδία εκπροσώπησε επάξια, για µια ακόµη φορά τον  ∆ήµο Ασπροπύργου,
αποσπών τας πολλά τιµητικά σχ όλια από τους διοργαν ωτές, τόσο για την  εκτέλεση,
όσο και για την  ποιότητα του συν όλου και οι παρευρισκόµεν οι επιβράβευσαν  το
αποτέλεσµα µε το χ ειροκρότηµά τους.

Τόσο ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου όσο και ο Πρόεδρος του
Πν ευµατικού Κέν τρου, κ. ∆ηµήτριος Καγιάς αν έφεραν  ότι: «Ήταν  πολύ σηµαν τικό
που η χ ορωδία είχ ε τη δυν ατότητα ν α εµφαν ιστεί σε µια τόσο σηµαν τική διοργά-
ν ωση, άρτια από κάθε άποψη και είµαστε σίγουροι ότι είν αι έτοιµη, ν α συν εχ ίσει
ν α κατακτά όλο και υψηλότερους στόχ ους,  καθώς το µέλλον  της φαν τάζει ιδιαίτερα
δηµιουργικό και ελπιδοφόρο. Η ∆ηµοτική Αρχ ή θα είν αι πάν τα αρωγός σε κάθε τους
προσπάθεια».Τη χ ορωδία συν όδευσαν  ο Αν τιπρόεδρος του Πν ευµατικού Κέν τρ-
ου, κ. Ιωάν ν ης Νέζης, το µέλος του ∆.Σ., κ. Μαρία Ρηγάτου και οι καθηγητές του
Ωδείου, κ.κ. Μαριλέν α Μπεθάν η και Βασιλική Παπαϊωάν ν ου.  

Εκδήλωση-έκπληξη προανήγγειλαν Σύλλογος
Θεσσαλών και ∆ήµος Φυλής  

Σ
την  κατάµεστη αίθ-
ουσα της Ταβέρν ας
‘’Ο Λιάµης’’ πραγµα-

τοποιήθηκε ο Ετήσιος
Χορός του Συλλόγου
Κατοίκων  Παραλίας Ασπρ-
οπύργου µε φαγητό, κρασί
και γλέν τι που κράτησε
έως αργά.

Το παρών  έδωσαν  ο
∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου
κ. Νικ. Μελετίου, οι Αν τι-
δήµαρχ οι κκ. Σ. Μαυρίδη &
Α. Κων σταν τιν ίδης, η
Εν τεταλµέν η ∆ηµ.
Σύµβουλος Κοιν . ∆οµών  –
Πρόεδρος Α/βάθµιας Εκπ/σης κα Γ. Πηλιχ ού, οι ∆ηµ.
Σύµβουλοι κκ. Αλ. Τσοκάν ης & Ολ. ΚαµπόληC καθώς
και οι εκπρόσωποι Φορέων  Γ. Μαλεκάκης & Α. Τσο-
κάν η (Αγ. Αλεξάν δρου), Ν. Κουρής (Συν ταξιούχ ων
Ι.Κ.Α.), Χ. Χριστοφιλοπούλου (Ολύµπιου ∆ία), Θ. Βάν -
τζος (Κριού), η ∆ιοικήτρια Τζαν είου κα Μ. Αρβαν ίτη, ο
∆/ν τής 3ου Γυµν ασίου κ. Γ. Ζερβίδης, η ∆/ν τρια
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κα Β. Παπαιωάν ν ου και το Μέλος ∆.Σ.
του Οργαν ισµού κα Σ. Μαυράκη.

Ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης, Πρόεδρος του
Συλλόγου κ. Αν τ. Κον αξής καλωσόρισε τους παρευρ

ισκόµεν ους και τους ευχ αρίστησε για τη συν εχ ή
στήριξη στις δράσεις του Συλλόγου.Αν αφέρθηκε περιλ-
ηπτικά στο έργο που γίν εται τα 20 χ ρόν ια λειτουργίας
του Φορέα (γραφεία, Πολιτιστικό, Αθλητικά & Χορευτικά
Τµήµατα, ΚΑΠΗ, συν τήρηση σχ ολείων  & γηπέδου,
ασφαλτοστρώσεις, αποχ ετευτικό δίκτυο, δεν δροφυ-
τεύσεις, εν ισχ ύσεις αδύν αµων  οικογεν ειών  κ.α.) και
προέτρεψε τα µέλη και τους φίλους του Συλλόγου ν α
συν εχ ίσουν  ν α εν ισχ ύουν  το έργο αυτόC έργο που
έχ ει γίν ει ακόµα πιο έν τον ο τα τελευταία χ ρόν ια από
τις θέσεις ευθύν ης που έχ ει στο ∆ήµο αλλά και από

την  εν ασχ όληση του µε έν αν  ακόµα δηµιουργικό
Σύλλογο, τον  Αγ. Αλέξαν δρο στην  Γκορυτσά του
οποίου τα Μέλη ήταν  παρόν τα.

Ο ∆ήµαρχ ος µε τη σειρά του ευχ αρίστησε το συν ε-
ργάτη του κ. Κον αξή και τα Μέλη του Συλλόγου για την
άψογη συν εργασία και υποσχ έθηκε ότι θα βρίσκεται
πάν τα κον τά στο Σύλλογο και στην  περιοχ ή κάν ον -
τας όλες τις απαραίτητες εν έργειες για τη βελτίωση των
συν θηκών  διαβίωσης των  κατοίκων  της παλαιότερης
συν οικίας του ∆ήµου εν ώ παράλληλα αν αφέρθηκε στο
σηµαν τικό έργο του Συλλόγου, τόσο για την  Παραλία,
όσο και για το ∆ήµο.

Κέφι και προτροπή προς τα µέλη και φίλους να ενισχύσουν το σηµαντικό έργο των τελευταίων 20 ετών,
στον Ετήσιο Χορό του Συλλόγου Κατοίκων Παραλίας Ασπροπύργου

Ο τυχερός του φλουρι ού δεν
ήταν ο µόνος κερδι σµένος στην
εκδήλωση της κοπής της Βασι λό-
πι τας του Συλλόγου Θεσσαλών
Φυλής «Ο Ρήγας Φεραί ος», που
πραγµατοποι ήθηκε την Κυρι ακή
16 Φεβρουαρί ου, στα γραφεί α
του Συλλόγου.

Ο ί δι ος ο Σύλλογος «κέρδι σε»
δι αβεβαι ώσει ς και  στήρι ξη
στι ς νέες του δράσει ς και  όχι
µόνο από τα µέλη του Συλλόγου.

«Ήµουν και  θα ‘µαι  δί πλα
σας», τόνι σε ο ∆ήµαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς, εξαί ροντας
το έργο του Συλλόγου και  επανα-

λαµβάνοντας ότι  οι  Θεσσαλοί  θα αποκτήσουν
δι κή τους Στέγη, καθώς στόχος του εί ναι  να
στηρί ζει  τους Συλλόγους, οι  οποί οι  προάγουν
τον Πολι τι σµό και  την Παράδοση.

«Πολλές δραστηρι ότητες» ευχήθηκε στο
Σύλλογο ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ Πολι τι σµού
και  Αθλητι σµού «Η Πάρνηθα» Γι ώργος Μαυρ-
οει δής, εκφράζοντας παράλληλα τη σι γουρι ά
ότι  θα εί ναι , όπως έχει  αποδεί ξει  η δράση
του. 

Μάλι στα προανήγγει λε µί α µεγάλη εκδήλω-
ση που θα συνδι οργανώσουν «Η Πάρνηθα» και
ο Σύλλογος Θεσσαλών, στι ς 12 Ιουνί ου, και  η
οποί α θα αποτελέσει  έκπληξη γι α τα πολι τι -
στι κά δρώµενα του ∆ήµου.

Στην εκδήλωση – έκπληξη αναφέρθηκε και  ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλών Κωνσταν-
τί νος Νταρζάνος, ο οποί ος υπογράµµι σε ότι
θα εί ναι  ένα µοναδι κό γεγονός, ενώ 

ευχαρί στησε θερµά τον ∆ήµαρχο
Χρήστο Παππού και  τον Γι ώργο
Μαυροει δή γι α τη στήρι ξη του
∆ήµου προς το Σύλλογο. Ο Κωνσταν-
τί νος Νταρζάνος αναφέρθηκε και  σε
άλλες δράσει ς του Συλλόγου,
µεταξύ των οποί ων η συµµετοχή του
γι α 4η χρονι ά, στο φι λανθρωπι κό
αγώνα δρόµου «No finish line» που
προσφέρει  στο «Μαζί  γι α το
Παι δί ». 

Να συνεχί σει  τι ς δράσει ς του
ευχήθηκε στο Σύλλογο ο Αντι δήµα-
ρχος Εσόδων και  Ηλεκτρονι κής
∆ι ακυβέρνησης, Γι ώργος Αβράµης,
ενώ συγχαρητήρι α στι ς δι οι κήσει ς
που δι ατηρούν ζωντανό το θεσσα-

λι κό πνεύµα έδωσε ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος
Πολεοδοµί ας και  Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθ-
µι ας Σχολι κής Επι τροπής, Θεσσαλός στην
καταγωγή, Νί κος Χατζητρακόσι ας. Κάθε επι τ-
υχί α στο Σύλλογο ευχήθηκε και  ο Τοπι κός
Σύµβουλος της ∆ηµοτι κής Κοι νότητας Άνω
Λι οσί ων, Μι χάλης Ζουρί δης.

«∆υνατό πολι τι στι κό κύτταρο» χαρακτήρι σε
το Σύλλογο Θεσσαλών Φυλής ο Πρόεδρος της
Πανθεσσαλι κής Στέγης Στέφανος Κούτρας,
από τον οποί ο ο Κωνσταντί νος Νταρζάνος
απέσπασε τη δέσµευση ότι  η Πανθεσσαλι κή
Στέγη θα συµβάλει  και  θα στηρί ξει  το Σύλλο-
γο στη δηµι ουργί α Λαογραφι κού Μουσεί ου,
όταν αποκτήσει  δι κή του Στέγη.

Τι ς ευχές τους έδωσαν, κόβοντας και  κοµµά-
τι  της Βασι λόπι τας, και  οι  εκπρόσωποι
άλλων Συλλόγων του ∆ήµου που τί µησαν την
εκδήλωση.
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Η Μαγούλα ντύνεται αποκριάτικα!
Το πιο ξέφρενο τριήµερο πλησιάζει και�δεν γίνεται να το χάσετε!

Χορός, τραγούδι, συναυλίες, παιχνίδια
και εργαστήρια για τους µικρούς µας
φίλους και φυσικά, η µεγάλη καρναβαλι-
κή παρέλαση των σχολείων & συλλόγων
µας στη Μαγούλα!

Το Σάββατο 29/2 θα πραγµατοποιηθεί η
Καρναβαλική παρέλαση και θα επακολο-
υθήσει η συναυλία του Claydee, που θα 

λάβει χώρα στον προαύλιο χώρο του
1ου & 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Μαγούλας.

Ακολουθεί, ο εορτασµός της Καθαράς
∆ευτέρας µε παραδοσιακό γλέντι, σαρα-
κοστιανά εδέσµατα και συναυλία µε τον
Λευτέρη Βαζαίο.

Να είστε όλοι εκεί!
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Τροχαίο ατύχηµα, σηµειώθηκε πρωινές ώρες στις 20/1/2020, στη
χερσαία ζώνη Λιµένος Ελευσίνας, επί της οδού Κανελλοπούλου,
όταν Ι.Χ.Ε. όχηµα  µε οδηγό έναν 32χρονο παρέσυρε µία

14χρονη πεζή . 
Η ανωτέρω διεκοµίσθη µε ασθενοφόρο όχηµα του ΕΚΑΒ στο Γενικό

Νοσοκοµείο Παίδων η “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”,  για παροχή πρώτων βοηθειών,
όπου και παρέµεινε προληπτικά για νοσηλεία .

Προανάκριση διενεργείται από το Τµήµα Ασφαλείας του Κεντρικού
Λιµεναρχείου Ελευσίνας.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr

ΤΤρροοχχααίίοο  ααττύύχχηηµµαα  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
3322χχρροοννοοςς  ππααρρέέσσυυρρεε  µµίίαα  1144χχρροοννηη  ππεεζζήή    

Προανάκριση διενεργείται από το Τµήµα Ασφαλείας 
του Κεντρικού Λιµεναρχείου Ελευσίνας.

Ε
κκίνηση για τη διαδικασία διάσωσης των
Ναυπηγείων Ελευσίνας µε επενδυτή
την ONEX, καθώς στις 12 Μαρτίου θα

συγκληθεί η γεν ική συνέλευση των µετόχων
της Νεώριον Συµµετοχών για να λάβει αποφ-
άσεις για το µέλλον των ναυπηγείων.
Η πρόσκληση για τη γεν ική συνέλευση δηµο-
σιοποιήθηκε  και τα θέµατα είναι δύο:
µεταβίβαση/εξυγίανση της θυγατρικής Εταιρ-
είας Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρή-
σεις Ελευσίνας Α.Ε. και µεταβίβαση των
µετοχών που κατέχει η µητρική εταιρεία,
Νεώριον Συµµετοχών.
Η κίνηση του µηχανισµού της γεν ικής συνέ-
λευσης ήταν απαραίτητη για να προχωρήσει
η διαδικασία διάσωσης µέσω εκκαθάρισης εν
λειτουργία, καθώς, όπως έχει ξεκαθαρίσει η
κυβέρνηση, θα πρέπει ο σηµερινός ιδιοκτήτ-
ης των Ναυπηγείων Ελευσίνας, Νίκος Ταβου-
λάρης να συµφωνήσει στο κυβερνητικό σχέ-
διο.
Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά τη
διάρκεια απάντησής του σε πρόσφατη
επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή: «Την έναρξη
της διαδικασίας την έχει στα χέρια του ο νυν
ιδιοκτήτης, ο κύριος Ταβουλάρης, ο οποίος ή
θα βρει χρήµατα για να πληρώσει τα χρέη του
και να προχωρήσουν τα ναυπηγεία – αν
βρει, δικά του είναι, καλώς να ορίσει – ή αν

δεν βρει, θα πρέπει να ακολουθήσει το κυβε-
ρνητικό σχέδιο, που είναι το ίδιο µε αυτό της
Σύρου. 
∆ηλαδή, η µεταβίβαση των µετοχών των ναυ-
πηγείων σε µία ενδιάµεση εταιρεία, που µαζί
µε τους πιστωτές θα πάει στο δικαστήριο, θα
βγει η δικαστική απόφαση και θα συνεχίσει µε
λειτουργία από την ONEX µέχρι την τελική
µεταβίβαση. Θα πρέπει λοιπόν να συναινέ-
σει ο κ. Ταβουλάρης».
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η απόκτηση των
ναυπηγείων Ελευσίνας από την ONEX, έχει
βρεθεί ψηλά στην ατζέντα του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αλλά και των
Αµερικανών, κάτι που επιβεβαίωσε και ο
Άδωνις Γεωργιάδης από το βήµα του 1th
Annual Capital Link Greek Shipping Forum.
Συγκεκριµένα, εκφράζοντας την αισιοδοξία
ότι εντός Μαρτίου «θα έχουµε καλά νέα για
την Ελευσίνα» ο κ. Γεωργιάδης τόν ισε: «η
Κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ήδη δείξει µεγάλο
ενδιαφέρον. 
Προσωπικά έχω ήδη πάει δύο φορές στην
Ουάσιγκτον για το ναυπηγείο, την περα-
σµένη ∆ευτέρα ήρθαν από την αµερικαν ική
Κυβέρνηση και ίσως την επόµενη βδοµάδα
έρθει νέα αντιπροσωπεία. Στόχος είναι έως
τα τέλη Μαρτίου, να έχουµε στην Ελευσίνα το
ίδιο µοντέλο που είχαµε και στο ναυπηγείο
της Σύρου».

ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ Η ∆ΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Στις 12 Μαρτίου η γενική συνέλευση για τις αποφάσεις της µητρικής
Νεώριον Συµµετοχών, ενώ ενδιαφέρον για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

εκδηλώνεται από την ONEX και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.

Α. Γεωργιάδης: Αισιοδοξία ότι εντός Μαρτίου
«θα έχουµε καλά νέα για την Ελευσίνα» 



10-θριάσιο ∆ευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

48

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, 
που εδρεύει στον Ασπρόπυργο,
ζητεί εργαζόµενους για αποθήκες

στη Μάνδρα, Μαγούλα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ

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, ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 
6976766522 & 6979242036.

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ
ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑ∆∆ΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΧΧΕΕΣΣ..    

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522
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ΕΠΣ∆Α: Τα αποτελέσµατα στην ∆υτική
Αττική Α΄και Β΄κατηγορία

Ά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(20η αγωνιστική)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4-0
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 5-1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ 3-0
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 0-4
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 0-4
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 0-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 51
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 46
3. ΒΥΖΑΣ 43
4. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 42
5. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 38
6. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 29
7. ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 27
8. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 26
9. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 25
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 15
11. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 13
12. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 13
13. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 13
14. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8

Η Επόµεν η 21η Αγων ιστική

ΒΥΖΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(20η αγων ιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 2-2
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
1-1
ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 0-1
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 0-3
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
1-2
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 5-1
ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΣ ∆ΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 53
2. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 45
3. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 43
4. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 41
5. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 41
6. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 40
7. ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 33
8. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 29
9. ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 25
10. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 15
11. Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 11 57
12. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 11
13. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 9
14. ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 6

Football League: Αποτελέσµατα &
βαθµολογία 21ης αγωνιστικής

∆ιαγόρας Ρόδου – Ιων ικός 1-0
ΟΦ Ιεράπετρας – Ασπρόπυργος 1-0
Ολυµπιακός Βόλου – Νίκη Βόλου 1-1
Τρίγλια – Ιάλυσος Ρόδου 0-2
Αιγάλεω – Τρίκαλα 1-0
Καλαµάτα – Καβάλα 0-1
Θεσπρωτός – Βέροια 2-4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

1. Τρίκαλα 40
2. Ιωνικός 37
3. ΟΦ Ιεράπετρας 34
. Βέροια 34
5. Νίκη Βόλου 33
. Καβάλα 33
7. ∆ιαγόρας Ρόδου 32
8. Ολυµπιακός Βόλου 31
9. Θεσπρωτός 24
. Αιγάλεω 24
11.Ιάλυσος Ρόδου 23
12. Ασπρόπυργος 20
13. Καλαµάτα 18
14. Τρίγλια 14

ΟΦ Ιεράπετρας – Ασπρόπυργος 1-0

Έν α τέρµα του Νίκου Κατσικοκέρη ήταν  αρκετό στον
ΟΦ Ιεράπετρας ν α κάµψει την  αν τίσταση του Ασπρ-
οπύργου, επικρατών τας στο Βουζουν εράκειο µε 1-0
για την  21η αγων ιστική.

∆ιαιτητής: Μπακογιάν ν ης (Αθην ών ), Βοηθοί: Αθαν α-
σοπούλου (Μεσσην ίας) - Μαυραν των άκης (Ηρακ-
λείου), 4ος: Βισκαδούρος (Ηρακλείου)

ΟΦΙ (Τίµος Καβακάς): Καραγκιολίδης, Αν αστασόπου-
λος (93' Καραγιάν ν ης), Μπάµπης, Τζελέπης, Σµίλτος,
Σκόν δρας, Μην άς (58' Βακράκος), Βογιατζής, Κατσι-
κοκέρης, Χύσι (80' Αν υφαν τάκης), Χαν τί.

Ασπρόπυργος (Γιώργος Βαζάκας): Γκίν ης, Κόλεφ,
Φιλίπποβιτς, Νικολακάκης, Ζών ας, Νικολάου, Μπαξε-
βάν ου, Κάκκο (78' Μίλιτς), Γκατσολάρι (68' Πολέτο),
Σρέσκοβιτς (80' Φράγκος), Ζκούρια.

Β' Εθνική (Νότος)

Τα αποτελέσµατα της 19ης αγωνιστικής στον
πρώτο όµιλο της Β' Εθνικής:

Αιγάλεω-Παν ελευσιν ιακός 93-78
Έσπερος Καλλιθέας-Πεν τέλη 88-66
Παν ερυθραϊκός-Πρωτέας Βούλας 83-74
Μαν δραϊκός-Μαρούσι 74-81
Εθν ικός Πειραιώς-ΚΑΟ Μελισσίων  79-61
Ιων ικός ΝΦ-ΝΕ Μεγαρίδος 77-76
ΟΦΗ-Λοκρός Αταλάν της 87-68
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου
∆αϊς 17.00 ∆ούκας-Παπάγου

ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ-ΜΑΡΟΥΣΙ 74-81

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 37-41, 58-62, 74-81
∆ιαιτητές:  Μπίκας-Καλογερόπουλος-Τσάτσης

Μανδραϊκός (Κατσούν ης): Χαν ιάς – Παν ταζής 2,
Γεωργίου 7 (1), Παπαν ικολάου 2, Λυτόπουλος 2,
Μαλτέζος 10, Μαρούγκας, Ροδοστόγλου 12 (2), Τσιά-
κος 11, Βεσκούκης 28 (2), Γκουαλτιέρι

Μαρούσι (Σκαραφίγκας): Λάππας 2, Ξυδάς 17 (3),
Σουρλής, Καν έλλης 3 (1), Σπηλιόπουλος, Πλουτέτσκι,
Παπαγεωργόπουλος 17, ∆ούκας 4, Γ. Μπακέας 16 (4),
Λιούν ης, Γιαν ν όπουλος, Γκαγκαλούδης 17 (1).  

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ-ΜΕΓΑΡΙ∆Α 77-76

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 35-45, 50-61, 77-76

∆ιαιτητές: Γιακείµη-Αποστολίδης-Χρηστίδης Ηλ.

Ιωνικός ΝΦ (Σταθούλης): Παπαν δρέου 11, Καρ-
βούν ης 5 (1), Περδικάρης 4, Παλαιοχ ωρίτης 23 (5),
Πρισκοµάτης, Βαφιάς, ∆ουρουν τούς, Μαν τζιώρης 29
(5), Γιαν ν ίκος 5 (1).

Μεγαρίδα (Μάν ταλος): Κον τόπουλος 14 (2), Σπυρό-
πουλος 3 (1), Παπαν των άκος 9 (1), Σάλεχ  12 (1),
Κασπίρης 5 (1), Βούρτσης , Μαλούκος 16, Λούκας 3,
Λάκκας 14 (1), Χρον όπουλος.

Η Βαθµολογία (σε 19 αγώνες):

1.Μαρούσι (16-3) 35
2.Παν ερυθραϊκός (15-4) 34
————————————–
3.Έσπερος Καλλιθέας (13-6) 32
4.Αιγάλεω (12-7) 31
5.Εθν ικός Πειραιά (12-7) 31
6.Πρωτέας Βούλας (11-8) 30
7.ΟΦΗ (11-8) 30
8.Μεγαρίδα (10-9) 29
9.Παν ελευσιν ιακός (9-10) 28
10.Μαν δραϊκός (9-10) 28
11.Παπάγου (9-9) 27*
12.Πεν τέλη (8-11) 27
————————————–
13.Λοκρός Αταλάν της (5-14) 24
14.ΚΑΟ Μελισσίων  (5-14) 24
15.Ιων ικός ΝΦ (3-16) 22
16.∆ούκας (3-15) 21*

Η επόµενη αγωνιστική (20ή, 29/2):

Πεν τέλη – Αιγάλεω
Παπάγος – Έσπερος
Πρωτέας Βούλας – ∆ούκας
Μαρούσι – Παν ερυθραϊκός
Μελίσσια – Μαν δραϊκός
Μεγαρίδα – Εθν ικός
Λοκρός Αταλάν της – Ιων ικός Ν.Φ.
Παν ελευσιν ιακός – ΟΦΗ
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Ενοικιάζεται  κατάστηµα
170 τµ στο κέντρο του Ασπροπύργου 

∆ηµητρίου Λιάκου 14  – Πρώην «Ναϊάς».
Τηλέφωνο  επικοινωνίας 6974161382

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ 27 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ 

ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
(ΚΑΦΕ - ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ) . ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6983595319 & 2105596108 (ΕΛΕΝΗ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2105571925 & 6949073467 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  

Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 
90τµ όπισθεν ∆ηµαρχείου, 

έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού της Θεοτόκου 
στον Ασπρόπυργο

Πληροφορίες στο τηλ. 6977426279

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιοµ-
ηχανική εταιρία, µε αντικείµενο
την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου, αναζητά να προσλάβει
στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ
Μάνδρας Αττικής για πενθήµερη
8ωρη απασχόληση.  

Ανειδίκευτους Εργάτες Παραγωγής (ΚΩ∆: ΑΕΠ)
Αρµοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και µεγασάκους
-Φόρτωση σιλοφόρων οχηµάτων
-Εργασίες καθαρισµού και οργάνωσης του χώρου παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
-∆υνατότητα εργασίας σε κυλιόµενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ηµεδαπούς υποψηφίους

Χειριστές Περονοφόρων Οχηµάτων (ΚΩ∆: ΧΠΟ)
Αρµοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και µεγασάκους
-Φόρτωση προϊόντων  & Εκφόρτωση Ά υλών
-Φόρτωση των προϊόντων σε κοντέινερ

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
-∆υνατότητα εργασίας σε κυλιόµενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ηµεδαπούς υποψηφίους
-∆ίπλωµα Χειριστή Περονοφόρου Οχήµατος Πετρελαιοκίνητου (2ης Ειδικότητας:
Ανύψωσης και µεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Οµάδας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Οµάδας Α µε προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40 τον φορτοε-
κφόρτωσης κοντέινερ θα προτιµηθούν. 

Παρακαλούµε να προωθούνται τα βιογραφικά σας στο dida@iokal.com ή
στο fax: 21 055 52 396 µε αναφορά στον κωδικό της θέσης που σας ενδια-
φέρει.

21.2.2020
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Σ
ε σύσκεψη προχ ώρησαν  οι αρµόδι-
οι στο υπουργείο Υγείας µετά την
εξάπλωση που έχ ει σηµειώσει ο

κορον αϊός στην  Ιταλία όπου τα
κρούσµατα αυξάν ον ται συν εχ ώς.
Στη σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας εξε-
τάσθηκαν  όλα τα ν έα επιδηµιολογικά
δεδοµέν α καθώς ο κορον αϊός στην
Ιταλία προβληµατίζει όχ ι µόν ο τη χ ωρα
µας αλλά και άλλες γειτον ικές χ ώρες.
Ο µηχ αν ισµός του υπουργείου παραµέ-

ν ει σε επιφυλακή και εγρήγορση όπως
αν αφέρουν  πηγές του, αλλά και όπως
προκύπτει από σηµεριν ή εν ηµέρωση
του προς στον  Τύπο. Όπως αν αφέρεται
«µε βάση τα ν έα επιδηµιολογικά δεδοµέ-
ν α του ν έου κορον αϊού, το Υπουργείο
Υγείας και ο Εθν ικός Οργαν ισµός ∆ηµό-
σιας Υγείας συν εχ ίζουν  τις στοχ ευµέν ες
εν έργειες εν ηµέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης των  επισκεπτών  από τρίτες
χ ώρες στις πύλες εισόδου τις χ ώρας, µε
την  έκδοση ν έων  φυλλαδίων  και αφισών
για αεροδρόµια και λιµάν ια.

Επίσης πραγµατοποιούν
εν ηµέρωση των  εταιρειών  οι
οποίες δραστηριοποιούν ται
στα λιµάν ια Πάτρας και Ηγο-
υµεν ίτσας, εν ώ την  προ-
σεχ ή Πέµπτη στον  Πειραιά,
διεξάγεται εκπαιδευτικό πρό-
γραµµα, σε συν εργασία µε το
EU Healthy  Gateway s, µε
τίτλο «Μέτρα δηµόσιας υγείας
στις πύλες εισόδου και στα
µέσα µεταφοράς (πλοία, αερ-
οπλάν α)».

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι αρµόδιοι βρίσκον -
ται σε καθηµεριν ή επικοιν ων ία µε τον
Παγκόσµιο Οργαν ισµό Υγείας και το
Ευρωπαϊκό Κέν τρο Πρόληψης και
Ελέγχ ου Νόσων  (ECDC) για την
εκτίµηση της κατάστασης διεθν ώς. Αυτό
είν αι σηµαν τικό καθώς µε τα ν εότερα
δεδοµέν α επικαιροποιούν  όλες τις
οδηγίες, βάσει των  επιδηµιολογικών  κριτ-
ηρίων  ορισµού κρούσµατος, σε συν ερ-
γασία µε την  οµάδα εµπειρογν ωµόν ων
και ειδικών  λοιµωξιολόγων  που έχ ει
συγκροτηθεί.

Κατά καιρούς οι επιστήµον ες που
εκπροσωπούν  το υπουργείο Υγείας στη
χ ώρα µας, έχ ουν  εκτιµήσει ότι υπάρχ ει
σοβαρή πιθαν ότητα ν α καταγραφεί
κρούσµα του ν έου κορον αϊού και στην
Ελλάδα. Το ζητούµεν ο πάν τως για τους
επιστήµον ες είν αι πόσο γρήγορα θα
εν τοπιστεί και θα αποµον ωθεί. Για το
λόγο αυτό, όπως τον ίζει το υπουργείο

Υγείας όλες οι υγειον οµικές αρχ ές της
χ ώρας - ν οσοκοµεία, Κέν τρα Υγείας,
ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ - βρίσκον ται σε απόλυτη
επιχ ειρησιακή ετοιµότητα.

Πώς βάζουµε και βγάζουµε τη µάσκα
Η έγχ ρωµη επιφάν εια της, που είν αι
συν ήθως χ ρώµατος µπλε, πρέπει ν α
είν αι από την  από την  έξω µεριά, η
οποία είν αι αδιάβροχ η και σχ εδιασµέν η
έτσι ώστε ν α µέν ουν  εκεί τα µικρόβια
του περιβάλλον τος. Και η άσπρη επιφά-
ν εια, η οποία είν αι απορροφητική, πρέ-
πει ν α είν αι από τη µέσα µεριά, που
εφάπτεται στο πρόσωπο µας.
Το τελευταίο διάστηµα διακιν ούν ται
κάποια f ake news που προτρέπουν  τον
κόσµο ν α τις φοράει αν άποδα, κάτι που
δεν  ισχ ύει σε καµία περίπτωση.
Την  φοράµε, προσαρµόζον τας στη µύτη
µας το µικρό έλασµα που έχ ει στην
πάν ω µεριά και τραβάµε την  κάτω µεριά,
ώστε ν α έρθει κάτω από το σαγόν ι µας.
Ακολούθως τη δέν ουµε πίσω από τα
κεφάλι µας για ν α εφαρµόσει σωστά, ή
αν  έχ ει λαστιχ άκια, τα περν άµε πίσω
από τα αυτιά.
Πλέν ουµε πάν τα τα χ έρια µας µε
σαπούν ι και ν ερό ή αλκοολούχ ο διάλυµα
πριν  τη φορέσουµε και στη συν έχ εια
αφού τη φορέσουµε, θα πρέπει ν α θεω-
ρούµε την  εξωτερική της επιφάν εια σαν
µολυσµέν η επιφάν εια. ∆ηλαδή δεν  πιά-
ν ουµε τη µάσκα και µετά πιάν ουµε τα
χ έρια µας, τα µάτια µας κλπ. Αν  θέλουµε

ν α την  προσαρµόσουµε στο πρόσωπο
µας, θα χ ρειαστεί ν α ξαν απλύν ουµε τα
χ έρια µας. Όταν  θελήσουµε ν α την  αφαι-
ρέσουµε από το πρόσωπο µας, θα πρέ-
πει ν α την  πιάσουµε από την  πίσω
µεριά, και όχ ι από την  µπροστιν ή που
είν αι µολυσµέν η, ν α την  πετάξουµε αµέ-
σως σε κάποιο καλάθι απορριµµάτων  και
ν α ξαν απλύν ουµε τα χ έρια µας.

Τα συµπτώµατα της γρίπης µοιάζουν
µε αυτά του κοροναϊού
Όσον  αφορά τα συµπτώµατα της γρίπης
σε σχ έση µε αυτά του κορον αϊού ο κ.
Λύτρας ξεκαθαρίζει ότι δεν  υπάρχ ει
µεγάλη διαφορά, καθότι µοιάζουν  σε
πολύ µεγάλο βαθµό: ∆ηλαδή υπάρχ ει
πυρετός, βήχ ας, και µπορεί ν α παρου-
σιαστεί δύσπν οια και στις δύο περι-
πτώσεις. 
«Αυτή τη στιγµή έτσι όπως είν αι η επιδ-
ηµιολογική εικόν α, κίν δυν ο έχ ει κάποιος
που είτε έχ ει ταξιδέψει σε µία από τις
προσβεβληµέν ες περιοχ ές που αυτή τη
στιγµή είν αι η Κίν α κατά κύριο λόγο, ή
κάποιος ο οποίος έχ ει έρθει σε επαφή µε
γν ωστό κρούσµα. 
Σε διαφορετική περίπτωση µια και είµα-
στε στην  κορύφωση της εποχ ικής
γρίπης, θα πρέπει καν είς ν α αν ησυχ ή-
σει, αν  αρχ ίσει ν α έχ ει σοβαρά
συµπτώµατα όπως πχ  δύσπν οια, πόν ο
στο στήθος, αφυδάτωση, ληθαργικότητα.
Και τότε ν α αν αζητήσει ιατρική βοήθεια,
αν εξαρτήτως αν  έχ ει τελικά γρίπη ή κορ-
ον αϊό».

Κοροναϊός: Σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας µετά τα κρούσµατα στην Ιταλία
- Νέα µέτρα σε λιµάνια και αεροδρόµια
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου,τριφατσο
µε εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

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

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) 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 επαγγε-
λµατικός χώρος 105 τετρ-
αγωνικών µέτρων στο κέν-
τρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκο-
τρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του καραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες τηλ.
6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκε-
υή γκαρσονιέρα 35 τ.µ.,
στον ηµιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφ-
έρεται 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 -
κουζινα, τζάκι, πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
ανακαινισµένη, ανακαίνιση
'10, τιµή 30.000€, συζητή-
σιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή κατά-
σταση, τιµή 60.000€,
συζητήσιµη. 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 κατάστα-
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, µονοκατοικία 90 τ.µ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, 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 Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνια-
κή, 4 υ/δ (το 1 master), 2
µπάνια, σε οικόπεδο 183
τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€,
συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα αναλαµ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας -
Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΚΙΝ 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 ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ  ΤΗΛ. 6947253136

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα ο-
δήγησης, κάτοικο περιοχής
θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακ-
τοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθ-
υµητή προϋπηρεσία σε ex-
van πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35 ετών.
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ.
έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας -
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694
43 88 304 –email: ifoniton-
amea@gmail.com  

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για µό-
νιµη εργασία σε επιχείρηση
στην Ελευσίνα Τηλ.
6955242052 
κα Μαρία 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Suzuki
Baleno 1300 κυβικά,
Moντέλο τέλος του
1998, σε καλή κατά-
σταση µε aircondi-
tion , ηλεκτρικά
παράθυρα, υδραυ-
λικό τιµόνι, καινούρ-
ια λάστιχα και µε όλα
τα service. Tιµή
συζητήσιµη 1300
ευρώ
Τηλέφωνο 
6938025013
κ. Κώστας 

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee  PPaacckk  
ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

.Άνδρες & γυναίκες για
picking και scanner .Άνδρες & γυναίκες για
ανειδίκευτη εργασία..Χειριστές µηχανηµάτων
clark BT . Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄
κατηγορίας. ηλεκτροσυγκολλητές 

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός µε ένσηµα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερµανικά), 
Ασπρόπυργος 19300

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία
για οικιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωµένων στην περιοχή της

∆υτικής Αττικής και ∆υτικής 
Αθήνας. Τηλ. 6944802271
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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 ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 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-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

∆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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Πρόσθετα προσόντα : Χρήση Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ -
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άριστη γνώση φορολο-
γικών, ασφαλιστικών και εργατικών
θεµάτων
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
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

•Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
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
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