
ΑΑΝΝΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗ
ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΙΙΑΑΣΣ  

&&  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ  
Κάηκαν ολοσχερώς ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,
γραφεία, υπολογιστές και αρχεία των υπηρεσιών 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
ΚΚααττάά  2255..000000  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  
οοιι  άάννεερργγοοιι  ττοο  ΔΔεεκκέέμμββρριιοο    
σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  έένναα  χχρρόόννοο  ππρριινν

ΚΕΔΕ: Οι Επίτροποι του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου αρνούνται να υπογράψουν 

τα εντάλματα πληρωμής των συμβασιούχων 
«‘’Οι μάσκες έπεσαν’’, για τη

σημερινή αδιέξοδη κατάσταση
την ευθύνη φέρει η Κυβέρνηση,
η οποία οφείλει να εξασφαλίσει

την απρόσκοπτη πληρωμή τους»     

ΈΈκκλλεεψψαανν  ττοο  χχρρηημμααττοοκκιιββώώττιιοο
ααππόό  ττοο  εερργγοοσσττάάσσιιοο  

««ΝΝιιττσσιιάάκκοοςς»»  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Tandem Europe Final Meeting
8 διαφορετικές διαδρομές στην Ελευσίνα 

Το κοινό θα συμμετέχει σε εργαστήρια και διαδραστικές 
εγκαταστάσεις κρυμμένες σε πολιτιστικούς χώρους της πόλης

ΑΝΟΙΞΑΝ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΥΠΕΣ

ΕΕννννιιάά  ααυυττοοκκίίννηητταα  
υυππέέσσττηησσαανν  ζζηημμιιέέςς  ααππόό

κκααθθίίζζηησσηη  σσττοο  ύύψψοοςς
ττηηςς  ΧΧααλλυυββοουυρργγιικκήήςς

Η ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Αυτοψία και ενημέρωση για τα έργα που εκτελούνται στην πόλη, μέσω 
του Πιλοτικού Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

Τους σοβαρούς προβληματισμούς για το οικονομικό αδιέξοδο χιλιάδων οικογενειών, θα της μεταφέρει ο δήμαρχος Ν. Μελετίου
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ê.2239

Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ!
Έρχονται οι ειδικοί κίτρινοι κάδοι για την ανακύκλωση 
του καθαρού χαρτιού σε ολόκληρη τη Δυτική Αττική 

Σπουδαία πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης 
από το Δημοτικο Σχολείο Μοντεσσοριανών 
Προσέφεραν και φέτος στον Δήμαρχο

Αχαρνών διατακτικές αγορών, προκειμένου
να αποδοθούν σε ευπαθείς ομάδες

ÈÑÉÁÓÉÏÈÑÉÁÓÉÏ

Óåë. 9

Óåλ. 2

Óåλ. 5Óåλ. 7

Óåë. 2Óåë. 3

Óåλ. 5 Σåë. 6

Óåë. 3-9



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

Διεύθυνση 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 20 Ιανουαρίου 2017

Ασπρόπυργος
Κολιός Αντώνιος Ν. 28ης Οκτωβρίου 17Α & 

Θρασυβούλου, 2105577744

Ελευσίνα
Κώτσου - Σαριμπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ. 

Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

Μάνδρα
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

Αχαρνές
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φιλαδελφείας 237-239,  - Κόκκινος Μύλος, 
2102316737

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Αναστόπουλος Σταμάτιος, Δημαρχείου & Στρατηγού

Λιόση, 2102473654

Χαϊδάρι
Μανίκαρος Ιωάννης Δ.

Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Με αραιές νεφώσεις  
Η θερμοκρασία θα φτάσει  

στους 15 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευθύμιος, Ευθύμης, Θύμιος, Θέμης,

Ευθυμία, Ευθυμούλα, Θύρσος, Θύρσης, 
Θύρσα, Θύρση, Φαβιανός

Εννέα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές το απόγε-
υμα της Τετάρτης από καθίζηση του οδο-
στρώματος στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθ-

ου, στο ύψος της Χαλυβουργικής.
Οι τρύπες στο δρόμο άνοιξαν ξαφνικά, στο ρεύμα

προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να πέσουν μέσα σε αυτές
τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Η κυκλοφορία στο σημείο ‘’φιδάκι’’, όπου πραγματο-
ποιούνται εδώ και αρκετό καιρό τα γνωστά έργα,
διακόπηκε προσωρινά.

Συνεργείο έσπευσε για την αποκατάσταση της βλά-
βης. Η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε
λίγη ώρα αργότερα.

Η ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Αυτοψία και ενημέρωση γιατα έργα 
που εκτελούνται στην πόλη, μέσω του Πιλοτικού 

Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας
Τους σοβαρούς προβληματισμούς για το οικονομικό αδιέξοδο 

χιλιάδων οικογενειών, θα της μεταφέρει ο δήμαρχος Ν. Μελετίου 

Μιας πρώτης τάξεως ευκαιρίας, να εκθέσει
λεπτομερώς, στην αρμόδια Υπουργό, την
κατάσταση που επικρατεί στον τόπο του, σε

ό,τι αφορά στα ζητήματα Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, θα έχει την προσεχή Δευτέρα, ο Δήμαρχος
Ασπροπύργου, Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας και Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλ-
ησης και Κοινωνικής Οικονομίας της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Νικόλα-
ος Μελετίου.  

Η κ. Ράνια Αντωνοπούλου, με δική της πρωτοβουλία,
ζήτησε να επισκεφθεί το Δήμο Ασπροπύργου και εν
συνεχεία να βρεθεί, μαζί με τον Δήμαρχο κ. Μελετίου,
στα έργα που εκτελούνται στην πόλη, μέσω του Πιλοτι-
κού Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, δια του
οποίου υλοποιούνται στον Ασπρόπυργο πλήθος έργων
και παρεμβάσεων. Είχε προηγηθεί, πριν από ένα μήνα
περίπου, ενημέρωση και αυτοψία στα έργα, από την
αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου, η οποία εξέφρασε την
πλήρη ικανοποίησή της, από το ρυθμό των εργασιών και
τη συνέπεια που επιδεικνύεται με το συντονισμό του
αρμόδιου Αντιδημάρχου, κ. Αναστάσιου Παπαδόπουλου.

Αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψη της Κας Υπο-
υργού, ο κ. Μελετίου σημείωσε: 

«Θεωρώ πολύ σημαντικό, για τον τόπο μας, το γεγονός
ότι θα υποδεχτούμε την κ. Αντωνοπούλου στο Δήμο μας,
διότι, το επίπεδο της συνεργασίας μας, μέχρι σήμερα, με
την ίδια και τις υπηρεσίες που συντονίζει, είναι πολύ
υψηλό. Επιλέξαμε να προσλάβουμε με μιας, όλους τους
υπαλλήλους που μας ενέκρινε το Υπουργείο ώστε, με τη
συμβολή της Κοινωφελούς Εργασίας και την αξιοποίηση
των υπηρεσιών μας, ο τόπος μας να αλλάζει σε πολλά
σημεία ταυτόχρονα. Κι είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που, τα
αποτελέσματα της προσπάθειας είναι ορατά σε ελάχιστο
χρόνο.

Παράλληλα, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλ-
ησης και Κοινωνικής Οικονομίας της Κ.Ε.Δ.Ε., αλλά και
ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης, θα έχω
τη δυνατότητα να μεταφέρω, δια ζώσης, τις παρατηρή-
σεις και τις προτάσεις όλων των Δήμων της Χώρας, τόσο
για τα τρέχοντα Προγράμματα, όσο και για τους μελλον-
τικούς σχεδιασμούς του Υπουργείου. Μαζί με τους σοβα-

ρούς προβληματισμούς, που ήδη διατύπωσα δημόσια,
εξ αφορμής των αριθμών που συνοδεύουν την εφαρμο-
γή του Προγράμματος, το οποίο αφορά στο «Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης». 

Σε κάθε περίπτωση, θα έχω την ευκαιρία να επαναλά-
βω, στην Κυρία Υπουργό, απευθυνόμενος συνολικά
στην πολιτική ηγεσία του Τόπου, και -πρωτίστως και
κυρίως- σ’ όσους, εξωτερικούς παράγοντες, απαιτούν τη
λήψη περαιτέρω εισπρακτικών μέτρων, την αυτονόητη
αλήθεια:

Αν δεν πάψει το σφίξιμο της μέγγενης, στη Χώρα μας
και το Λαό της, αν δεν επικεντρωθούν πάραυτα, οι Δανει-
στές κι η ηγεσία του Τόπου μας, σε μέτρα που θα
τονώσουν την παραγωγική δραστηριότητα και θα
βάλουν σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης την Οικονομία,
κανένα Κοινωνικό Πρόγραμμα δεν πρόκειται να αποτρέ-
ψει την ολοκληρωτική κοινωνική καταστροφή... Ήδη
πληθαίνουν, κατά γεωμετρική πρόοδο, οι άνθρωποι με
μηδενικό εισόδημα. Πολλαπλασιάζονται οι μονογονεϊκές
οικογένειες, κι αυτές που ζουν κάτω ή πλησίον του ορίου
της φτώχειας. Επομένως, οι κλιμακούμενες πιέσεις, για
μέτρα που οδηγούν σε απόλυτη φτωχοποίηση του κοι-
νωνικού συνόλου, τη μόνη σκοπιμότητα που υπηρετούν
είναι, η ανεξέλεγκτη διόγκωση των ήδη τεράστιων
αδιεξόδων, που αντιμετωπίζει η Πατρίδα μας, και ο
εκμηδενισμός και της παραμικρή ελπίδας, για την ανα-
γέννησή της...».    

ΑΝΟΙΞΑΝ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΥΠΕΣ
ΕΕννννιιάά  ααυυττοοκκίίννηητταα  υυππέέσσττηησσαανν  ζζηημμιιέέςς  ααππόό
κκααθθίίζζηησσηη  σσττοο  ύύψψοοςς  ττηηςς  ΧΧααλλυυββοουυρργγιικκήήςς
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ΣΣυυννεεχχώώςς  εεκκττόόςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς
οο  ααννεελλκκυυσσττήήρρααςς  σσττοονν  

ππρροοαασσττιιαακκόό  ((σσττάάσσηη  ΣΣΚΚΑΑ))  
παρά τις επανειλημμένες

κρούσεις του δήμου  Αχαρνών
προς τους αρμοδίους

Να υπάρξει άμεση λύση ζητά με έγγραφο
του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 

«Η απαράδεκτη κατάσταση, με τον ανελκυστήρα στον
προαστιακό, δυστυχώς συνεχίζεται, παρά τις επανειλ-
ημμένες επιστολές διαμαρτυρίας απο τον Δήμο . Η κανο-
νική θέση λειτουργίας του σταθμού είναι εντός του ΣΚΑ,
γι ‘ αυτό έχει προβλεφθεί και χώρος πάρκινγκ που είναι
ανενεργός. 

Εαν και τώρα δεν υπάρξει άμεση λύση, θα ζητηθεί
πολιτική παρέμβαση»,  αναφέρει σε μήνυμά του ο Αντιδ-
ημάρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Αχαρνών Παν
.Πολυμενέας, δημοσιεύοντας μάλιστα και το σχετικό
έγγραφο του Δήμου προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ .

Σε αυτό αναφέρονται χαρακτηριστικά ότι ο δήμος γίνε-
ται καθημερινώς αποδέκτης παραπόνων του μετακι-
νούμενου μέσω του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, κοινού
για τα προκαλούμενα προβλήματα από τη συνεχιζόμενη
διακοπή λειτουργίας των ανελκυστήρων στη συγκεκρι-
μένη στάση,όπου σημειωτέον η υψομετρική διαφορά της
εισόδου του σταθμού και της αποβάθρας είναι πολύ
μεγάλη και καθιστά απαγορευτική τη χρήση του σιδηρο-
δρόμου σε ΑΜΕΑ, άτομα με κινητικές δυσκολίες και υπε-
ρήλικους.

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού από την πρώτη στιγμή έχει πράξει το καθ-
ήκον της ανανεώνοντας τις συμβάσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα. Οι δικαιο-
λογίες της Κυβέρνησης, η οποία επιχείρησε από την αρχή να επιρρίψει ευθύνες στους
δημάρχους, κατέρρευσαν. Παρά την ανανέωση των συμβάσεων οι εργαζόμενοι
βρίσκονται σε αδιέξοδο καθώς οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αρνούνται να
υπογράψουν τα εντάλματα πληρωμής τους. Καλούμε την Κυβέρνηση και τους συνα-
ρμόδιους Υπουργούς να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί η πληρωμή τους».    

Στην παραπάνω δήλωση προχώρησε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, μετά την
ενημέρωση που είχε σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει σε δήμους όλης της
επικράτειας στους οποίους οι Επίτροποι αρνούνται να υπογράψουν τα εντάλματα
πληρωμής.

ΑΑΝΝΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗ
ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΙΙΑΑΣΣ  &&
ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ    
Κάηκαν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, γραφεία,

υπολογιστές και τα αρχεία των υπηρεσιών 

Μεγάλες καταστροφές στο κτίριο που στεγάζει
τις Διευθύνσεις  Παιδείας και Περιβάλλοντος,
στην οδό Στέλιου Μηγιάκη του οικισμού Γεν-

νηματά, άφησε πίσω της η πυρκαγιά που ξέσπασε για
άγνωστο λόγο, λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα της Πέμ-
πτης 19 Ιανουαρίου.

Παρά την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, το μισό κτίριο έχει καταστραφεί, ενώ ολοσχε-
ρής είναι η καταστροφή στις ηλεκτρολογικές εγκαταστά-
σεις και  τους  αεραγωγούς  όλου του κτιρίου,  στην ψευ-
δοροφή του ισογείου, στους  υπολογιστές,  στα γραφεία
και σε αρχεία των υπηρεσιών, ενώ η φωτιά έχει προκα-
λέσει ζημιές και στον πρώτο όροφο. 

Επί τόπου από τις τέσσερις τα ξημερώματα, βρέθηκαν
ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
και Αναπληρωτής Δήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Χατ-
ζητρακόσιας και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι   Περιβάλλον-
τος και Καθαριότητας Μιχάλης Οικονομάκης και
Τεχνικών Υπηρεσιών, Θανάσης Σχίζας, καθώς  και οι
Πρόεδροι  της  Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάν-
νης Κρεμύδας και των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων
Παναγιώτης Καμαρινόπουλος. 

Ο Πρόεδρος  της  Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτρο-
πής, Νίκος Χατζητρακόσιας και εργαζόμενοι της Διεύθυ-
νσης έχουν ήδη μεταφέρει από τις πρώτες πρωινές ώρες
ότι μπόρεσε να διασωθεί, στα γραφεία της Πολεοδομίας,
ενώ στη διαδικασία εξεύρεσης χώρου για την προσωρι-
νή στέγαση των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής είναι ο  Πρόεδρός της Γιάννης Κρεμύδας και
ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων Πανα-
γιώτης Καμαρινόπουλος, ενώ ο Μιχάλης Οικονομάκης
θα μεταφέρει τις υπηρεσίες σε άλλο κτίριο που διαθέτει η
διεύθυνση στην ίδια περιοχή. 

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται 
προανάκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία,

ενώ στο κτίριο πραγματοποίησε αυτοψία κλιμάκιο
της Αντιτρομοκρατικής  Υπηρεσίας.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ στο κτίριο πραγ-
ματοποίησε αυτοψία κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής
Υπηρεσίας. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Θανάσης
Σχίζας έδωσε ήδη εντολή στο Διευθυντή της Υπηρεσίας,
κ. Μαραγκό, να οριστεί τριμελής επιτροπή προκειμένου
να γίνει πλήρης καταγραφή και εκτίμηση της καταστροφ-
ής που προκλήθηκε, ώστε να δρομολογηθούν οι διαδι-
κασίες αποκατάστασης του κτιρίου. 

Συνεχίζεται στη σελ.9 

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  σσττηη  σσεελλ..1111

ΚΕΔΕ: Οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αρνούνται να υπογράψουν τα εντάλματα πληρωμής των συμβασιούχων 

« ‘’Οι μάσκες έπεσαν’’, για τη σημερινή αδιέξοδη κατάσταση την ευθύνη φέρει η 
Κυβέρνηση, η οποία οφείλει να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πληρωμή τους»     



Στην εκδήλωση "Αρχαίο θέατρο Αχαρνών: 10
χρόνια από την αποκάλυψη ενός σπουδαίου
μνημείου" στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,

παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός, η οποία διοργανώθηκε από το Σωματείο
"ΔΙΑΖΩΜΑ" σε συνεργασία με την Κίνηση Πολιτών
για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών
"ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ".

Ομιλητές στην εξαιρετική αυτή εκδήλωση ήταν η κα Ανα-
στασία Λαζαρίδου, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ανατολικής Αττικής, η οποία παρουσίασε την εισήγηση της με
θέμα "Αρχαία μνημεία και κοινωνικός ιστός. Το παρόν και το
μέλλον", η αρχαιολόγος κα Μαρία Πλάτωνος-Γιώτα που προ-
σέγγισε το θέμα "Η αποκάλυψη του θεάτρου των αρχαίων
Αχαρνών. Δέκα χρόνια μετά" και ο Βασίλειος Λαμπρινουδάκ-
ης, ομότιμος καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ,
του οποίου η ομιλία είχε τίτλο "Ο δήμος και το θέατρο".

Τους ομιλητές και την εκδήλωση προλόγισε η πρόεδρος του
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ κα Μαρία Μίχα, ενώ τον συντονισμό της εκδή-
λωσης είχε ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Σταύρος Μπέ-
νος.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός απεύθυνε
σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση εξαίροντας και
επαινώντας στο πρόσωπο του κου Μπένου και της κας Μίχα
τις δράσεις και πρωτοβουλίες του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ και του
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ αναφέροντας στην ομιλία του τα εξής:

"Σήμερα φιλοξενούμαστε σε ένα σύγχρονο και εμβληματικό
χώρο Τέχνης και Πολιτισμού, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Σε έναν χώρο που δημιουργήθηκε και καθιερώθηκε τα τελευ-
ταία χρόνια.

Σε αυτόν τον χώρο βρισκόμαστε με αφορμή ενός επίσης
εμβληματικού χώρου Τέχνης και Πολιτισμού που λειτούργησε
– όπως όλα δείχνουν -  τον 4ο αιώνα π.Χ., το Αρχαίο Θέατρο
Αχαρνών.

Η κοινωνία των Αχαρνών, αν και στην αρχή έδειχνε αμήχανη
και ίσως αδύνατη να διαχειριστεί μια τόσο σπουδαία ανακάλ-
υψη στην καρδιά της πόλης, έχει πλέον ωριμάσει και έχει
συνειδητοποιήσει ότι η πλήρη αποκάλυψη του Αρχαίου
Θεάτρου Αχαρνών θα αποτελέσει ένα κοσμοϊστορικό γεγονός
για τον Δήμο Αχαρνών..

Αυτή τη στιγμή, για όλους εμάς στον Δήμο Αχαρνών, η απο-
κάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών και η κατανόηση σε
βάθος της σημαντικότητάς του είναι αναμφισβήτητα η
μεγαλύτερη πρόκληση.

Και αυτή η διαδικασία περνάει από δυο οδούς:
Η μια οδός είναι η πιο άχαρη και σίγουρα η πιο δύσκολη και

αφορά τη "χωροταξική" ανάδειξη του μνημείου.
Μοιραία αυτή η οδός περνάει από "στάσεις" που σχετίζονται

με λέξεις όπως, γραφειοκρατία, απαλλοτριώσεις, χρηματοδότ-
ηση, διαγωνισμοί, μελέτες, έργα κλπ.

Εδώ καλούμαστε όλοι οι φορείς, οι ιδιώτες, η Πολιτεία και
κάθε εμπλεκόμενος, να πράξει το κάτι παραπάνω, να κάνει
την υπέρβαση σε όσα προσφέρει και να μπορέσουμε κάποια
στιγμή, να απολαμβάνουμε εμείς και οι επισκέπτες της πόλης,
ένα εξαιρετικό μνημείο και γιατί όχι να μπορέσουμε να το 

δούμε να ξαναζωντανεύει και πάλι μέσα από παραστάσεις
και δρώμενα.

Η ανάδειξη όμως του Αρχαίου Θεάτρου περνά και από μια 
άλλη οδό, σαφώς πιο αρεστή, πιο δημιουργική και πιο

ευχάριστη.
Αυτή η οδός, αφορά την εξοικείωση των πολιτών και ιδιαίτε-

ρα των μικρών συμπολιτών μας με το αρχαίο δράμα και το
αρχαίο θέατρο και έχει σαν σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους
συμπολίτες μας για τη σημασία του μνημείου στην ανάπτυξη
του Πολιτισμού και των Τεχνών στον Δήμο Αχαρνών και της
ευρύτερης περιοχής.

Προγράμματα που υλοποιούνται στον Δήμο Αχαρνών,
όπως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "ο Δικαιόπολις μας ταξι-
δεύει στο μαγευτικό κόσμο του Αρχαίου Θεάτρου" και το
"Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου" που πραγματοποι-
ήθηκε το 2016 για πρώτη φορά, αλλά και ομιλίες, ημερίδες
ενημέρωσης, καθώς και κάθε δράση που έχει σαν σκοπό να
κατανοήσουμε τη σημαντικότητα ενός τόσο σπουδαίου αρχαι-
ολογικού χώρου, θα μας δώσουν την ευκαιρία να μάθουμε το
πώς ένα μνημείο επηρέαζε την καθημερινότητα των τότε ανθ-
ρώπων. Με πιο τρόπο λειτουργούσε η τότε κοινωνία και πως
όλα αυτά επηρεάζουν τη δική μας καθημερινότητα και σκέψη.

Καθοριστικής σημασίας ο αγώνας των φορέων  
ΔΙΑΖΩΜΑ και ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ που έχουν δοθεί 
ολοκληρωτικά στο Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών 

Σε αυτή την πορεία έχουμε την τύχη να έχουμε μπροστάρ-
ηδες δυο φορείς που έχουν δοθεί ολοκληρωτικά στο Αρχαίο
Θέατρο Αχαρνών, το ΔΙΑΖΩΜΑ και το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ.

Η παρουσία και η δράση τους είναι καθοριστικής σημασίας.
Ως Δήμαρχος του ιστορικού Δήμου Αχαρνών, θέλω και από 

αυτό το βήμα, να μεταφέρω τη βαθιά εκτίμηση των συμπο-
λιτών μου στα πρόσωπα και το έργο αυτών των φορέων"

Μετά τις διαλέξεις ακολούθησε θεατρικό αναλόγιο, βασισμέ-
νο στο έργο του Αριστοφάνη "Αχαρνής", σε μετάφραση
Λεωνίδα Ζενάκου, σκηνοθεσία Κωστή Καπελώνη και μουσική
Χρήστου Λεοντή, ο οποίος παραβρέθηκε και στην εκδήλωση.

Στο θεατρικό αναλόγιο συμμετείχαν οι ηθοποιοί: Αντώνης
Γκρίτσης, Γιάννα Μαλακατέ, Νίκος Νίκας, Νίκος Ορφανός,
ενώ το Χορό "ανέλαβαν" σπουδαστές της Δραματικής Σχολής
του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν.

Το θεατρικό αναλόγιο συνοδεύτηκε μουσικά από το μουσικό
σύνολο καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Αχα-
ρνών με τον Θανάση Κατάρα στο  φλάουτο, τον Νίκο Μπο-
υρνέλη στο πιάνο, τον Μιχάλη Σωτηράκη στο μπουζούκι και
τον Κώστα Χατζηγεωργίου στην κιθάρα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε επίσης ο Αντιδήμαρχος Περι-
βάλλοντος του Δήμου  Αχαρνών κ. Στέργιος Πεδιαδίτης και η
πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης τους
Δήμου Αχαρνών κα Μαρία Ναυροζίδου.
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""ΗΗ  ααπποοκκάάλλυυψψηη  ττοουυ  θθεεάάττρροουυ  ΑΑχχααρρννώώνν..  ΔΔέέκκαα  χχρρόόννιιαα  μμεεττάά""
Γ. Κασσαβός:Η κοινωνία των Αχαρνών, έχει πλέον ωριμάσει και έχει συνειδητοποιήσει ότι η πλήρη αποκάλυψη του

Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών θα αποτελέσει ένα κοσμοϊστορικό γεγονός και πρόκληση για τον Δήμο

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr
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ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΙΝΗ 10 ΕΤΩΝ

Κόρινθος: Συνελήφθη 28χρονος για 
αποπλάνηση παιδιών και αρπαγή ανηλίκου

Ενας 28χρονος, ο οποίος είχε κριθεί ένοχος για αποπλάνηση παιδιών και
αρπαγή ανηλίκου, συνελήφθη εχθές στην Κόρινθο. Ειδικότερα, σύμφωνα
με την Αστυνομία, άνδρες του τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου συνέλαβαν

τον 28χρονο υπήκοο Αλβανίας, διότι έπειτα από έλεγχο που έκαναν, διαπίστωσαν
ότι εκκρεμούσαν σε βάρος του δύο αποφάσεις του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου
Αθηνών για αποπλάνηση παιδιών και αρπαγή ανηλίκου. Μάλιστα, του είχε επιβ-
ληθεί συνολική ποινή φυλάκισης 10 ετών.

ΈΈκκλλεεψψαανν  χχρρηημμααττοοκκιιββώώττιιοο  ααππόό  ττοο  εερργγοοσσττάάσσιιοο  ««ΝΝιιττσσιιάάκκοοςς»»  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Τα γραφεία της εταιρείας «Νιτσιάκος» στον Ασπρόπυργο χτύπησαν τα ξημερώματα της
Πέμπτης ομάδα ληστών. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πέντε άτομα παρ-
αβίασαν την κεντρική είσοδο της επιχείρησης που βρίσκεται στην οδό Αγίας Σοφίας και

εισέβαλαν στο εσωτερικό του κτιρίου, από όπου ‘’σήκωσαν’’  το χρηματοκιβώτιο, το φόρτωσαν
σε αυτοκίνητο και διέφυγαν.

Όλα έγιναν γύρω στις 2.00 μετά τα μεσάνυχτα.Οι ληστές είχαν καλυμμένα πρόσωπα όμως με
σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν φαίνεται να ήταν βαριά οπλισμένοι ούτε πείραξαν τον φρο-
υρό που είχε υπηρεσία εκείνη την ώρα υπηρεσία.

Πιστοί στο ραντεβού ανθρωπιάς και αλληλεγ-
γύης, οι μαθητές, οι γονείς τους, οι εκπαιδευτι-
κοί και η διοίκηση του Δημοτικού Σχολείου Μον-

τεσσοριανών και του Γυμνασίου "Παιδαγωγική Πρωτο-
πορία", προσέφεραν και φέτος στον Δήμαρχο Αχαρνών
κ. Γιάννη Κασσαβό διατακτικές αγορών που προέρχονται
από μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από το
Χριστουγεννιάτικο Bazaar των σχολείων, προκειμένου
να αποδοθούν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του
Δήμου Αχαρνών.

Αντιπροσωπεία των μαθητών των σχολείων, συνο-
δευόμενα από τον Διευθυντή των Μοντεσσοριανών Σχο-
λείων και του Γυμνασίου "Παιδαγωγική Πρωτοπορία" κ.
Αθανάσιο Ζαχόπουλο συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο
Αχαρνών και  παρέδωσαν τις διατακτικές αγορών.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ευχα-
ρίστησε τους μαθητές και τον Διευθυντή των εκπαιδευ-
τηρίων, τονίζοντας ότι η πράξη αλληλεγγύης των μαθη-
τών, πέρα από το γεγονός ότι θα βοηθήσει ανθρώπους
που έχουν ανάγκη και στερούνται βασικά αγαθά στην

καθημερινότητά τους, αποτελεί και μια συμβολική και
υποδειγματική πράξη για όλους μας και δήλωσε τα εξής:

"Η προσφορά στον συνάνθρωπο είναι μια σπουδαία
πράξη που δίνει στην κοινωνία μας πολλαπλά μηνύματα
ανθρωπιάς και αξιών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η κοι-
νωνία των Αχαρνών ανταποκρίνεται και έχει να επιδείξει
πλήθος ενεργειών που στηρίζονται, στην αλληλεγγύη,
την προσφορά, τη χορηγία και τον εθελοντισμό. Όλες
αυτές οι πράξεις σε συνδυασμό με τις δικές μας προ-
σπάθειες έχουν σαν σκοπό, οι συμπολίτες μας που δοκι-
μάζονται περισσότερο από την οικονομική κρίση να
αισθανθούν ότι δεν είναι μόνοι, και ότι όλοι μαζί μπορ-
ούμε να τα καταφέρουμε και να ξεπεράσουμε τις
δυσκολίες."

Σπουδαία πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης 
από το Δημοτικο Σχολείο Μοντεσσοριανών 
Προσέφεραν και φέτος στον Δήμαρχο Αχαρνών διατακτικές
αγορών, προκειμένου να αποδοθούν σε ευπαθείς ομάδες 

ΈΈκκτταακκττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς    
ΕΕππιιττρροοππήήςς  δδήήμμοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς                                                                            
Για την πληρωμή μισθοδοσιών Π.Ο.Ε. 

ΈΈκκτταακκττηη  εείίννααιι  ηη  σσηημμεερριιννηηήή  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς
ΔΔήήμμοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ξξεεκκιιννήήσσεειι  σσττιιςς    88::0000  ππ..μμ..,,  σσττοο  ΔΔηημμοο--
ττιικκόό  ΚΚααττάάσσττηημμαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,..  ΗΗ  ααρρμμόόδδιιαα  ΕΕππιιττρροοππήή  ππρρέέππεειι  νναα  ππάάρρεειι

ααππόόφφαασσηη    γγιιαα  τταα  ππααρραακκάάττωω  θθέέμμαατταα  ττηηςς  ΗΗμμεερρήήσσιιααςς  ΔΔιιάάττααξξηηςς  τταα  οοπποοίίαα  κκρρίίννοονν--
ττααιι  όόττιι  έέχχοουυνν  κκααττεεππεείίγγοονντταα  χχααρραακκττήήρραα  κκααθθώώςς  ααφφοορροούύνν  σσεε  μμιισσθθοοδδοοττιικκέέςς
οοφφεειιλλέέςς  ΠΠ..ΟΟ..ΕΕ..

11.. ΛΛήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  εεππίί  ααιιττήήμμααττοοςς  ΔΔ//ννσσηηςς  ΔΔιιοοιικκηηττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ
ΔΔήήμμοουυ  γγιιαα  υυπποοββοολλήή  ααιιττήήμμααττοοςς  ππρροοςς  ττοονν  ΠΠ..ΟΟ..ΥΥ..  γγιιαα  έέκκδδοοσσηη  ΠΠ..ΑΑ..ΥΥ..,,  γγιιαα  ττηηνν
ππλληηρρωωμμήή  μμιισσθθοοδδοοσσιιώώνν  ΠΠ..ΟΟ..ΕΕ..  
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Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ!
Έρχονται οι ειδικοί κίτρινοι κάδοι για την ανακύκλωση 
του καθαρού χαρτιού σε ολόκληρη τη Δυτική Αττική 

ΗΠεριφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ και όλους τους Δήμους- όπως έχει ήδη
ανακοινώσει- προχωρά σε πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού στα σχολεία, με τίτλο «Έλα στον κύκλο μας»
και στόχο την μείωση των απορριμμάτων.

Με σύνθημα λοιπόν,  «Έλα στον κύκλο μας» έγινε εκτενής ενημέρωση σε τρείς συσκεψεις - με τους Συλλόγους, τα
σχολεία και τις επιχειρήσεις - για  το πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί από τον ΕΔΣΝΑ και δόθηκαν όλες οι απαραίτητες
διευκρινήσεις. Επίσης οι υπεύθυνοι αναφέρθηκαν  στην σπουδαιότητα να εκτρέπουμε από την ταφή καθαρό προϊόν,
με στόχο την ανακύκλωση του, στην προκειμένη περίπτωση το χαρτί , το οποίο θα αξιοποιηθεί για την παραγωγή
χαρτιού με το σύστημα Braille (χαρτί ειδικό για την ανάγνωση από άτομα με προβλήματα όρασης).

Όπως αναφέρει σε σχετικό του μήνυμα ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Βασιλείου :
1- Μέσα στον Ιανουάριο θα δωθούν χάρτινοι κάδοι, ενώ σταδιακα θα τοποθετηθούν σε ΕΙΔΙΚΑ σημεία και οι κίτρ-

ινοι. 
2- Οχήματα του ΕΔΣΝΑ θα μαζεύουν το καθαρό χαρτί από ολόκληρη την Δυτικη Αττική - ενώ όλος ο συντονισμός

για την Δυτική Αττική θα γίνεται απο την Αντιπεριφέρεια - στα τηλεφωνα 2132047002/1.
3- Εάν ήδη υπάρχουν  μεγάλες ποσότητες χαρτιού - να ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ακόμα και απο σήμερα η μεταφορά τους με

ενα ΑΠΛΟ τηλεφωνημα!

Πολλές νέες δράσεις στη Βιβλιοθήκη του Πνευματικού Κέντρου 
Θρακομακεδόνων για τους μικρούς  της φίλους

Με νέες δράσεις για τους μικρούς της φίλους ξεκινά
αυτό το Σαββατοκύριακο στη Βιβλιοθήκη του Πνε-
υματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων, η οποία

ανοίγει οργανωμένα πια τις πόρτες της. Συγκεκριμένα το πρό-
γραμμα περιλαμβάνει 10:00 – 11:30 σας περιμένουμε στα
«Γλωσσοπαιχνιδίσματα» με την Έφη Αγγελή. Διασκεδάζουμε
και μαθαίνουμε με παιχνίδι στα … Αρχαία Ελληνικά!!!

Έπειτα, στη Λέσχη Ανάγνωσης θα διαβάσουμε το βιβλίο
«Οι 3 Αντευχές» της Μάρως Παππά. Προσοχή!!! Κανείς δεν
πρέπει να τρίψει το Λυχνάρι!!! Αλλά … καλού κακού, φέρτε
λίγες λίμες για νύχια και οδοντόβουρτσες! Θα χρειαστούν!!!

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου ξεκινούν τα Μαθήματα Ιστορίας στις 18:00.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών στη σελίδα μας στο facebook (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ) και στα τηλέφωνα 2132140322 και 6944596632.
Θα ακολουθήσει περαιτέρω ενημέρωση για την έναρξη των υπόλοιπων δράσεων.

  ΘΘΕΕΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  ΘΘΕΕΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

''''  ΤΤοο  θθέέααττρροο  ββεελλττίίοουυςς
πποοιιεείίνν  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς''''        

(Αριστοτέλης)

Το Τμήμα Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α Δήμου Ελευσίνας  ανακοινώνει
την έναρξη προετοιμασίας της Θεατρικής

Σκηνής  Δήμου Ελευσίνας (2017) που για 11η
συνεχή χρονιά με συστηματική  δουλειά και θεατρι-
κή αγωγή, υπηρετώντας το θέατρο και τον  πολιτι-
σμό, έχει καταξιωθεί με τη δραστηριότητά της στους
κατοίκους  της πόλης μας.

Η Ελευσίνα - πολιτιστική πρωτεύουσα της
Ευρώπης το 2021 - γενέτειρα του Αισχύλου απο-
λαμβάνει μια μοναδική θέση στην ιστορία  της
τέχνης του θεάτρου, αναπόσπαστου στοιχείου της
πολιτιστικής της κληρονομιάς και η λειτουργία της
Θεατρικής Σκηνής  μεγάλη ευθύνη για το  Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Καλούμε τους δημότες μας να στηρίξουν και φέτος
το σπουδαίο  αυτό θεσμό με τη συμμετοχή τους στη
Θεατρική Σκηνή.

'' Το θέατρο βελτίους ποιείν τους πολίτες''   
Αριστοτέλης.

Πληροφορίες στο τμήμα πολιτισμού του
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  τηλ. 2105565614 -15  και για περισ-
σότερες διευκρινήσεις στο τηλ.
6972 297 567  κ. Δημήτρης Θεοδώρου.
Ο υπεύθυνος της Θεατρικής Σκηνής Δημήτρης
Ανδρώνης.
Τηλ.  6972 072 522      mail :  dimandron@sch.gr

Η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Μαρία Βασιλείου
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ΠΕΔ Αττικής: Η υπόδικη ΧΑ πρέπει να 
απομονωθεί και η δικαιοσύνη να αποφανθεί 
το συντομότερο για τη δράση της

Με αφορμή τα γεγονό-
τα στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο Περάματος,

η  ΠΕΔ Αττικής με ανακοίνω-
ση της  καταδικάζει οποιαδή-
ποτε ρατσιστική και ξενοφο-
βική επίθεση γενικότερα και

ειδικότερα στο χώρο του σχολείου.
«Η υπόδικη “Χρυσή Αυγή” πρέπει να απομονωθεί, η δικαι-
οσύνη να αποφανθεί το συντομότερο για  τη δράση της,
ώστε να σταματήσει να δηλητηριάζει συστηματικά την κοι-
νωνία μας με τις ναζιστικές ιδέες και πρακτικές» τονίζεται
στην ανακοίνωση.
Η ΠΕΔ Αττικής καλεί τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, την
Αυτοδιοίκηση, όλους τους φορείς,  να απομονώσουν τις
ξενοφοβικές κραυγές.
«Τα προσφυγόπουλα χρειάζονται και δικαιούνται την
αλληλεγγύη μας και τη συμμετοχή σε ένα οργανωμένο
σύστημα εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης. Στα ελληνικά
σπίτια και σχολεία δεν υπάρχει χώρος για τον ρατσισμό και
την ξενοφοβία. Και τα παιδιά μας θέλουμε να μεγαλώσουν
με τις αξίες της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της αγάπης
προς τον συνάνθρωπο», υπογραμμίζει.

Στο πλαίσιο της ευρω-
παϊκής δράσης “Co-
creating Europe in 24

cities. Πώς η διασυνοριακή
συνεργασία πολιτών κάνει τη
διαφορά”, που διοργανώνεται
από το European Cultural
Foundation και το Ίδρυμα
MitOst, η Motus Terrae – Κέν-
τρο για τις Τέχνες στο Δημόσιο
χώρο σε συνεργασία με την
Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης σας
προσκαλούν το Σάββατο 28
Ιανουαρίου στην Ελευσίνα,
όπου θα παρουσιαστούν 7 από
τις 15 ομάδες απ’ όλη την Ευρώπη που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Tandem Europe
2015 – 2017.  

Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν διαδραστικές εκδηλώσεις στην
Ελευσίνα, οι οποίες θα περιλαμβάνουν εργαστήρια και εικαστικές εγκαταστάσεις. Κάθε
εργαστήριο είναι αφιερωμένο σε μία ομάδα και το έργο της και οι συμμετέχοντες θα
έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την ίδια την ομάδα και να συνομιλήσουν με τα
μέλη της ομάδας για την πορεία τους, το έργο, τις δράσεις και τα μελλοντικά τους βήμα-
τα.

Το πρωί του Σαββάτου 28 Ιανουαρίου, από τις 10:00 μέχρι τις 13:45 θα πραγματο-
ποιηθούν 8 διαφορετικές διαδρομές στην πόλη της Ελευσίνας, κατά τη διάρκεια των
οποίων το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε εργαστήρια και σε διαδραστι-
κές εγκαταστάσεις κρυμμένες σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους της Ελευσίνας.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδρομών, σας καλούμε στο χώρο της Ελαιουργικής
όπου μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά 7 από τις 15 ομάδες και τα πρότζεκτ τους μέσα
από ανοιχτές συζητήσεις και διαδραστικά εργαστήρια. Κάθε ομάδα Tandem έχει έναν
ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο εσωτερικό της Ελαιουργικής. Ελάτε να γνωρίσετε από
κοντά επαγγελματίες από διάφορους Ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς φορείς, να συνομιλή-
σετε με τους καλλιτέχνες και να ανταλλάξετε ιδέες με τους επισκέπτες μας που έρχονται
στην Ελευσίνα ειδικά για την εκδήλωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Tandem
Europe.

Μέσα από τη στήριξη νέων επαγγελματιών του πολιτιστικού χώρου, το πρόγραμμα
Tandem Europe στοχεύει στη δημιουργία έργων που προάγουν την κοινωνική καινο-
τομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο του Tandem Europe 2015-17 δημιουργήθη-
καν 15 ομάδες - ζευγάρια από 24 διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης, οι οποίες  συνε-
ργάστηκαν για ένα χρόνο με σκοπό τη δημιουργία έργων κοινωνικής καινοτομίας. 

Οι θεματικές και οι κοινωνι-
κές προκλήσεις που καλούνται
να λύσουν τα 15 έργα αφορ-
ούν κυρίως: την ελευθερία της
έκφρασης, τη δημοκρατία, την
πολιτιστική οργάνωση, την
ανάπτυξη κοινοτήτων, την κοι-
νωνική συνοχή, κ. α. Γνωρίστε
τις ομάδες, τα έργα και βρείτε
το αναλυτικό πρόγραμμα των
δράσεων που θα πραγματο-
ποιηθούν στην Ελευσίνα εδώ.

Οι δράσεις απευθύνονται σε
κατοίκους, παιδιά αλλά και
όσους ασχολούνται με έργα

πολιτισμού, μέλη της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφους, εκπαιδευτικούς καθώς
και  όλους όσους ενδιαφέρονται για έργα και δράσεις που στοχεύουν στην βελτίωση
πολιτιστικών και κοινωνικών δομών στην Ευρώπη. 

Το Tandem Europe έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση εκείνων που παράγουν δημιο-
υργικές λύσεις οι οποίες καθιστούν την κοινωνική καινοτομία εφικτή σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο. Το πρόγραμμα ενισχύει τη στρατηγική σκέψη σε ότι αφορά τις διαδικασίες
οργανωτικής ανανέωσης, βοηθά στη δημιουργία και στη διατήρηση πολιτιστικών και και-
νοτόμων αποτελεσμάτων σε όλους τους τομείς και διερευνά δημιουργικές και συνεργα-
τικές λύσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων.

Τις δράσεις στην Ελευσίνα διοργανώνει η Motus Terrae - Κέντρο για τις Τέχνες στο
Δημόσιο χώρο σε συνεργασία με την Ελευσίνα 2021 και με την υποστήριξη του Δήμου
Ελευσίνας, του Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α., της Φιλικής Φωλιάς και του Εργατικού Κέντρου
Ελευσίνας.

Για τις δράσεις στην Ελευσίνα:
Νικολέτα Κοντούλη, info@motusterrae.gr, +30 694 947 3147
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
Δέσποινα Χαλβατζή,  tandemeurope@mitost.org, +30 698 304 7848
Μαρία Χατζοπούλου, tandemeurope@mitost.org

H εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη του προγράμματος Tandem Europe, μία πρ-
ωτοβουλία του European Cultural Foundation και του Ιδρύματος MitOst e.V. σε συνεργασία με
το Fondazione Cariplo. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται οικονομικά από τα Ιδρύματα Robert
Bosch Stiftung και Σταύρος Νιάρχος.

Tandem Europe Final Meeting

8 διαφορετικές διαδρομές στην Ελευσίνα 
Το κοινό θα  συμμετέχει σε εργαστήρια και διαδραστικές εγκαταστάσεις 
κρυμμένες σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους της πόλης
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ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΤΤόόμμσσεενν::  ΗΗ  ααννεερργγίίαα  σσττηηνν  
ΕΕλλλλάάδδαα  θθαα  φφθθάάσσεειι  σσεε  ππρροο  
κκρρίίσσηηςς  εεππίίππεεδδαα  σσεε  2211  χχρρόόννιιαα

Μία σοκαριστικά δυσοίωνη εκτίμηση έκανε ο Πολ
Τόμσεν, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της
ανεργίας στην Ελλάδα.

Μιλώντας σε παρουσίαση βιβλίου για την ανάπτυξη
στην Ευρώπη, ο διευθυντής του ΔΝΤ για την Ευρώπη
ανέφερε ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί 21 χρόνια για να αντι-
μετωπίσει αυτό το πρόβλημα!
«Θα πάρει στην Ελλάδα, άλλα 21 χρόνια, από σήμερα,
για να μειώσει την ανεργία στα προ κρίσης επίπεδα»,
ανέφερε στην ομιλία του ο Πολ Τόμσεν. 
Ως παράδειγμα ανέφερε ακόμη ότι η Ιταλία θα χρειαστεί
12 χρόνια, για την επίτευξη του ίδιου στόχου, η Πορτο-
γαλία μία δεκαετία και η Ισπανία 6 χρόνια.
Ακόμη, αναφερόμενος στην ευρωζώνη, τόνισε ότι το
μεγάλο πρόβλημα είναι πως πρόκειται για μία οικονομι-
κή, αλλά όχι πολιτική ένωση.

ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς::  ΠΠααρράάννοομμεεςς  οοιι  μμοοννιιμμοοπποοιιήήσσεειιςς
σσυυμμββαασσιιοούύχχωωνν..  ΘΘαα  κκααττααλλοογγίίσσοουυμμεε  εευυθθύύννεεςς

Ευθύνες στην κυβέρνηση και σε υπουργούς της «που θα αποδοθ-
ούν», για «το τεράστιο όργιο παράνομων μονιμοποιήσεων συμβα-
σιούχων» καταλόγισε μιλώντας στη Βουλή κατά την προ ημερησίας

συζήτηση για το αγροτικό, ο πρόεδρος της ΝΔ Κυρ. Μητσοτάκης.
Απαντώντας, σε υψηλούς τόνους, στις κατηγορίες του πρωθυπουργού ότι

σχεδιάζει απολύσεις στο Δημόσιο, τόνισε ότι «αυτό είναι μεγάλο ψέμα» και
πρόσθεσε:  «Γίνεται τεράστιο όργιο παράνομων μονιμοποιήσεων συμβα-

σιούχων για το οποίο υπάρχουν ευθύνες που θα αποδοθούν. Να μην αγνοειτε αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Να μην
παρεμβαίνετε στο ΕΣ όπως κάνουν υπουργοί σας, κάτι που δεν συνάδει με το άρθρο 103 του Συντάγματος που δεν
επιτρέπει μονιμοποιήσεις συμβασιούχων». Και ο πρόεδρος της ΝΔ κατέληξε υπό τα χειροκροτήματα των βουλευτών
του: «Απολύσεις δεν θα κανει η ΝΔ αλλά θα γίνει μία απολύση κύριε Τσίπρα και αυτή θα είναι η δικιά σας από τον
εντολοδόχο ελληνικό λαό. Και θα γίνει πολύ σύντομα».

ΝΔ-«ΔΡΑΣΗ»: Ανακοίνωθηκε επίσημα η συνεργασία 
Το μεσημέρι της Πέμπτης ανακοινώθηκε και επίσημα η προσχώρηση της «Δράσης» στη Νέα Δημοκρατία.  Ο Κυρ-

ιάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της «Δράσης» Θεόδωρο Σκυλακάκη και την πολιτική ηγεσία του
κόμματος. Ο κ. Σκυλακάκης ενημέρωσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την απόφαση της «Δράσης»
να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές.

Τακτικοί έλεγχοι από την Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης

Tακτικοί αιφνιδιαστικοί έλεγχοι μπαίνουν στο επίκεντρο της προτεραιότητας της γενικής επιθεω-
ρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, Μαρίας Παπασπύρου, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν πιο
αποτελεσματικά τα φαινόμενα της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα.

Κατά την ακρόασή της από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η κα Παπασπύρου
μίλησε για την ανάγκη νομοθετικής θέσπισης ενός φορέα ο οποίος θα συντονίζει και θα εποπτεύει όλα τα
ελεγκτικά σώματα, που -όπως είπε- λειτουργούν υποβοηθητικά στο έργο των εισαγγελέων και των ανακρ-

ιτών και τα οποία θα πρέπει να απαρτίζονται από κατάλληλα άτομα, με ανάλογα προσόντα, που θα μπορούν να κάνουν τους ελέγχο-
υς.

Σύμφωνα με την κα Παπασπύρου, διαπιστώνεται «βραδύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης», ωστόσο, όπως διευκρίνισε, η Γενι-
κή Επιθεώρηση δεν μπορεί να ανακατευτεί, αλλά θα πρέπει να είναι ενήμερη και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων «για
να μην φθάνουμε στο σημείο να χάνονται στη διαδρομή οι υποθέσεις και να παραγράφονται τα αδικήματα». «Οι υπηρεσίες των δικα-
στηρίων αδρανούν. Αναγκάζομαι να ζητώ επανειλημμένα να μας ενημερώνουν, για να καταφέρνουμε να παρακολουθούμε
τη διαδικασία» συμπλήρωσε.

TI EΙΝΑΙ ΤΟ “VOUCHER” ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Η δράση δίνει τη δυνατότητα σε άνεργους από 29 έως 64
ετών, να συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, που
θα περιλαμβάνουν:

·         Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, σε
60 ειδικότητες 10  αναπτυσσόμενων κλάδων της ελληνικής
οικονομίας, όπως εμπόριο, logistics, έργα υποδομής και
τεχνικά επαγγέλματα, τουρισμός, ΤΠΕ, Περιβάλλον –
Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τρόφιμα – ποτά,
ενέργεια, αγροτικός τομέας & βιομηχανία

·      500 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του
Ιδιωτικού Τομέα

·        Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και
προσόντων των καταρτισθέντων

·       Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής &
καθοδήγησης

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι «Απόφοιτοι
Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» &
«Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΕΙ/ΤΕΙ»
που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

·   Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες
έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες
από το 1981 και έπειτα), Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/
ισότιμου τίτλου σπουδών ή Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου
ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ ισότιμου τίλτου σπουδών) ή
τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του
εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση
περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων,
πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή

το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
·       Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987
·   Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του

ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι
επιχειρήσεις που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

·        Επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους: Εμπόριο,
Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά Επαγγέλματα,
Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
Περιβάλλον – Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων,
Τρόφιμα – Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας

·     Επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα το
Ελληνικό Δημόσιο

·    Επιχειρήσεις στις οποίες η πρόσληψη του προσωπικού
τους δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως
ισχύει σήμερα (Εξαίρεση: Αποκλειστικά για τα προγράμματα
του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να
διεξαχθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα)

· Η αντιστοιχία απασχολούμενων – Καταρτιζομένων
Πρακτικής Άσκησης είναι η εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ                            ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ               ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                   ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

0-4                                          Έως 1 άτομο
Από 5 και πάνω                      Ίσος με το 30% του αριθμού                 

των απασχολουμένων
ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εργατικό Δυναμικό για 5 μήνες χωρίς καμία επιβάρυνση
από την μεριά της εταιρείας: Οι ασφαλιστικές εισφορές

καλύπτονται από τον Πάροχο Κατάρτισης και το επίδομα
των καταρτιζομένων από την Διαχειριστική Αρχή.

Επιδότηση του μη μισθολογικού κόστους για χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών, στην περίπτωση που θελήσει η
εταιρεία να προβεί σε πρόσληψη των καταρτιζομένων μετά
το πέρας της πρακτικής τους άσκησης (Σημείωση: Αποτελεί
αντικείμενο άλλης προκήρυξης)

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ σας ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

To ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» με αποδεδειγμένη, 19ετή
εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών παρέχει:

ü  Αξιολόγηση της αίτησης σας και ένταξης της επίχειρησης
στο πρόγραμμα

ü  Παροχή εξειδικευμένου προσωπικού σε όλες τις
ειδικότητες των κλάδων αιχμής της οικονομίας

ü  Συνεργασία του Επόπτη Πρακτικής Άσκησης με τον
Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης της επιχείρησης καθ’ όλη την
διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

www.ekepee.gr
Πληροφορίες και Κατάθεση Αιτήσεων  Δευτέρα –

Παρασκευή 10.00 π.μ. έως 18.00μμ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Παπαφλέσσα 35, 19300
Τηλ: 210 5582372-3-4Fax: 210 5582375
ΚΕΡΚΥΡΑ
Αθανασίου Πολίτη 11, 49100
Τηλ: 26611 81206, 26611 81232
Fax: 26611 81208
E-mail: ekepee@otenet.gr  - Website: www.ekepee.gr –

Facebook: www.facebook.com/ekepee.gr και    www.face-
book.com/ekepee.kerkyras

VVOOUUCCHHEERR  2299--6644::  ΕΕΠΠΙΙΔΔΟΟΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ
ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ
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Το 1.072.652 έφτασαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
στα μητρώα του ΟΑΕΔ το Δεκέμβριο του 2016,
αριθμός αυξημένος κατά 24.991 ανέργους

συγκριτικά με τους 1.047.661, που ήταν ένα χρόνο
νωρίτερα, τον Δεκέμβριο του 2015. Ακόμα όμως και σε
σχέση με ένα μήνα νωρίτερα, δηλαδή τον Νοέμβριο
2016, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 6.236 άτομα. Σύμφω-
να με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα
νωρίτερα η διοίκηση του ΟΑΕΔ, προκύπτει ότι οι μακρ-
οχρόνια άνεργοι έχουν ανέλθει στους 452.641, αριθμός
που αποτελεί το 42,19% του συνόλου. Οι επιδοτούμενοι
άνεργοι έφτασαν τα 184.662 άτομα, αριθμός που αποτε-
λεί το 17,21% του συνόλου των ανέργων του Οργανι-
σμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε ένα μήνα, οι άνεργοι
που λαμβάνουν κάποιας μορφής επιδότηση, αυξήθηκαν
κατά 66.301 άτομα ή 56,02%. 

Οι γυναίκες που βρίσκονται χωρίς δουλειά και έχουν

εγγραφεί στα μητρώα του Οργανισμού, συνεχίζουν να
καλύπτουν πάνω από το 60% του συνόλου των ανέρ-
γων, καθώς ανήλθαν τον Δεκέμβριο του 2016 στα
661,528 άτομα. 

Σε επίπεδο ηλικίας, οι περισσότεροι άνεργοι,
εντοπίστηκαν στην κατηγορία 30 – 44 ετών (432.052
άτομα). Σε μορφωτικό επίπεδο, οι πιο πολλοί που
βρίσκονται χωρίς δουλειά, είναι δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (502.403 άτομα).

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
Στο 52,4% αυξήθηκε το ποσοστό απασχόλησης

- το ποσοστό των ανθρώπων ηλικίας 15-64 ετών που
εργάζονται - στην Ελλάδα

Στο μεταξύ στο  52,4% αυξήθηκε το ποσοστό
απασχόλησης - το ποσοστό των ανθρώπων ηλικίας 15-

64 ετών που εργάζονται - στην Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο
του 2016 από 52,1% στο δεύτερο τρίμηνο και 51,1% στο
τρίτο τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με στοιχεία που ανα-
κοίνωσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Το ποσοστό της απασχόλησης είναι
πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, το
οποίο αυξήθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2016 στο 65,5%
από 65,3% στο δεύτερο τρίμηνο. Το ποσοστό απασχόλ-
ησης των χωρών του ΟΟΣΑ αυξήθηκε στο 67% από
66,9% στο δεύτερο τρίμηνο του 2016. Η αύξηση στις
χώρες του ΟΟΣΑ προήλθε από την απασχόληση των
γυναικών, καθώς το σχετικό ποσοστό αυξήθηκε 0,3 της
ποσοστιαίας μονάδας στο 59,4%, ενώ το ποσοστό των
ανδρών έμεινε σταθερό στο 74,7%.

ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΑΑ  ΜΜΗΗΤΤΡΡΩΩΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΑΑΕΕΔΔ

ΚΚααττάά  2255..000000  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  
οοιι  άάννεερργγοοιι  ττοο  ΔΔεεκκέέμμββρριιοο    
σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  έένναα  χχρρόόννοο  ππρριινν

""ΠΠίίσσωω""  οοιι  δδιιοορριισσμμοοίί  δδιιαακκρριιθθέέννττωωνν  
ααθθλληηττώώνν  σσττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο  κκααιι  ττοουυςς  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..

Με μία αιφνιδιαστική ανακοίνωση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανα-
κοινώνει πως, λόγω του ενδεχομένου κάποιοι από τους 156 διακριθέντες
αθλητές, που διορίζονται στο Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτο-

διοίκησης, να έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις χρήσης απαγορευμένων ουσιών, θα στα-
λεί νέος πίνακας με τους αθλητές, που τελικά θα διοριστούν.  

Η ανακοίνωση

"Η Κυβέρνηση είναι αμείλικτη σε θέματα ντόπινγκ και το έχει αποδείξει εμπράκτως
με την ψήφιση του νόμου 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού
Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις», όπου εισήχθησαν νέα μέτρα για την αντιμετώπισή
του προβλήματος και αυστηροποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο, όπως αναγνωρίστηκε και
από τον WADA.

Σε ό,τι αφορά τον διορισμό διακριθέν-
των αθλητών που εμπίπτουν στις
προβλεπόμενες από το νόμο διατάξεις,
ξεκαθαρίζεται από τη Γενική Γραμμα-
τεία Αθλητισμού ότι:

Δεν πρόκειται να προχωρήσει και να
ολοκληρωθεί διορισμός σε περιπτώσεις
αθλητών που διαπιστώθηκε κατά τη
διαδικασία ελέγχου, ότι υπάρχουν πειθ-
αρχικές ή ποινικές αποφάσεις εις βάρος
τους για χρήση απαγορευμένων
ουσιών ή δεν πληρούν τις προϋποθέ-
σεις που ορίζει ο νόμος.

Ο πίνακας που δημοσιεύθηκε ο
οποίος πραγματικά συμπεριλαμβάνει αθλητές που παρανόμησαν, δεν αποτελεί διο-
ρισμό.Κατόπιν τούτου, για να μην υπάρχου (ορθά) σκιές και να αμαυρώνονται οι προ-
σπάθειες αθλητών που διακρίθηκαν, θα αποσταλεί εκ νέου -άμεσα- νέος πίνακας με
τους διακριθέντες αθλητές που διορίζονται στο Δημόσιο."

Συνεχίζεται από τη σελ.3 

Η έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που ζητήθηκε
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την
Αστυνομία αναμένεται να παραδοθεί άμεσα.

O Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 

(Β’ ΕΣΕ) Νίκος Χατζητρακόσιας ανακοινώνει ότι τα γρα-
φεία της Επιτροπής θα λειτουργούν από σήμερα 20 Ιανο-
υαρίου 2017  και μέχρι νεωτέρας, στο ισόγειο του κτιρίου
όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου
Φυλής, στην οδό Κρητικού Πελάγους αρ. 13.

ΕΕππααννααλλεειιττοουυρργγίίαα  ΓΓρρααφφεείίωωνν  ΒΒ’’  ΕΕΣΣΕΕ  σσεε  ννέέοο  κκττίίρριιοο
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ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα  

((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ΛΛααμμίίααςς))..
ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη  θθάάλλαασσσσαα  ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55

λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίμμννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ  ((ιιδδααννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..
ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό

κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε  ωωρρααίίαα    ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  δδρρόόμμοοιι  88  &&  1100
μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα  σσττοο  χχωωρριιόό..

ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..ΕΕΔΔΩΩ!!!!!!  ΠΠωωλλοούύννττααιι  οοιικκόό--
ππεεδδαα  άάρρττιιαα  κκααιι  οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  εεννόόςς  κκααιι  δδυυοο  σσττρρεεμμμμάάττωωνν  μμεε  άάδδεειιαα
οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  κκααττααππλληηκκττιικκέέςς  ττιιμμέέςς    μμεε  55..000000€€    ττοο  σσττρρέέμμμμαα  χχωωρρίίςς

ππρροοκκααττααββοολλήή    μμεε  άάττοοκκεεςς  δδόόσσεειιςς  110000  εευυρρώώ//μμήήνναα..  ΠΠωωλλοούύννττααιι  44
σσττρρέέμμμμαατταα  άάρρττιιαα    κκααιι  οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  χχττίίζζεειι  220000ττ..μμ..  μμεε  φφώώςς  κκααιι

ννεερρόό  μμέέσσαα  σσττοο  οοιικκόόππεεδδοο  μμόόννοο  33..000000€€//σσττρρέέμμμμαα..
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εταιρεία Security στην Ελευσίνα ζητά άνδρες 
– φύλακες ασφαλείας για εργασία στην περιοχή

του Θριασίου Πεδίου  (Ελευσίνα, Μάνδρα, 
Μαγούλα, Ασπρόπυργος). Απαραίτητη 

προϋπόθεση η κατοχή άδειας εργασίας. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5542141, αποστολή

βιογραφικών: mail@harris-security.com . 

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ

Ζητείται βοηθός λογιστή σε εμπορική/τεχνική
εταιρεία.Απόφοιτος οικονομικής σχολής 5έτη 

προϋπηρεσίας. Γνώση λογιστικών 
προγραμμάτωνΠεριοχή Ασπρόπυργος . 

Αποστολή βιογραφικών
στο e-mail:lampathakisb@gmail.com

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΜΗΧΑΝΩΝ CNC ΜΕ
ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΩΣ

30 ΕΤΩΝ. 
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

210 2615232.

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ
ΟΟ  ΠΠΑΑΠΠΑΑ--ΤΤΣΣΑΑΚΚΑΑΛΛΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΙΙ
ΤΤΟΟΝΝ  ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗ  ΔΔΕΕΛΛΑΑΠΠΟΟΡΡΤΤΑΑ  ((ΓΓΡΡ..

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ))
ΟΟ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ

ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΟΟΡΡΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΦΦΕΕΡΡΕΕ  6600  ΚΚΙΙΛΛΑΑ
ΦΦΡΡΕΕΣΣΚΚΟΟ  ΚΚΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΟΟΤΤΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟ
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΑΑΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ

ΒΒΡΡΙΙΣΣΚΚΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΕΕ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΗΗ..  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ
Ο Πανελευσινιακός Αθλητικός
Όμιλος Καλαθοσφαίρισης έχει
την τιμή να σας προσκαλέσει

στην ετήσια εορτή για την κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 

των τμημάτων του.
Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017
και ώρα 10:30 σας περιμένουμε

στο Κλειστό Γυμναστήριο
Ελευσίνας (Γούβα).

Σας ευχόμαστε το 2017 να είναι
μια καλή χρονιά με υγεία και

δύναμη!

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Ο Απόλλωνας Δυτικής Αττικής για τον ΑΓΩΝΑ ΔΑΦΝΙΟΥ

Κι όμως μπορέσαμε, ΚΑΙ Η ΘΕΛΗΣΗ
ΜΑΣ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΕ ΤΙΣ

ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
ΜΕ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ... ΚΑΙ τον
αγώνα στο ΑΛΣΟΣ ΔΑΦΝΙΟΥ, ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΜΕ ΜΕ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ, και τους πάνω από 300
συμμετέχοντες ευχαριστήσαμε με μια ακόμα
επιτυχημένη διοργάνωση που άγγιξε το Άριστα
...

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΚΦΡΑΣΘΟΥΝ το μεγαλείο ψυχής και η
δύναμη που μας έδωσαν οι εκατοντάδες φίλοι
και φίλες που ήλθαν αψηφώντας τους κάθε

λογής οιωνοσκόπους μετεωρολόγους -και όχι
μόνο- που είχαν προβλέψει τον τρίτο μετεωρο-
λογικό πόλεμο και είχαν στήσει σενάρια
περίπου καταστροφής... ΠΗΡΑΝ την απάν-
τησή τους από όλους και όλες που στάθηκαν
σήμερα Ο ΕΝΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ στην
αφετηρία του 18ου αγώνα δρόμου 10 και 2 χλμ.
στο ΔΑΦΝΙ...

ΚΑΙ ΤΟ ΖΕΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥΣ, η καλή
τους διάθεση, έγιναν καλύτερα μετά τους
ωραίους τερματισμούς τους, όταν γεύθηκαν το
μαγικό τσάι της ΚΥΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΣΑΜΙΟΥ
και το καταπληκτικό κέικ-γλυκό που είχαν ετοι-
μάσει και προσέφεραν ΟΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ
ΦΙΛΟΙ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ “ΑΠΟΛΛΩΝΑ”, ΘΕΡΙΝΟΣ
ΠΑΤΑΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ, ΚΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΝΝΗΣ... Στη φετινή διοργά-
νωση που είχαν δηλώσει πολύ περισσότεροι, οι
οποίοι -δυστυχώς, 

ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΣΧΗΜΟΥ ΚΑΙΡΟΥ- δεν μπόρ-
εσαν να προσέλθουν και έχασαν την ευκαιρία
να τρέξουν σ’ αυτόν τον πανέμορφο αγώνα,
μέσα σ’ ένα εναλλακτικό χώρο, στο ΑΛΣΟΣ
ΔΑΦΝΙΟΥ. Μεγάλη ήταν και φέτος η συνεισφο-
ρά τών εθελοντών μελών και φίλων του “Απόλ-
λωνα” ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΛΑ ΚΑΛΑ... Και
πήγαν... 

Γιατί είναι γνωστό ότι ο “Απόλλωνας” ανθεί
ΚΑΙ ΦΩΤΙΖΕΙ μέσα στο καταχείμωνο, και οι
προβλέψεις τών καλοθελητών και των κάθε
λογής πρόθυμων κολαούζων τους από τον

δρομικό χώρο, είναι καταδικασμένες πάντα να
αποτυγχάνουν... 

Σε αντίθεση λοιπόν με όλους αυτούς που
έβλεπαν -στον ύπνο τους προφανώς- πολικές
αρκούδες και αλπικά γιακ, εμείς στο ΑΛΣΟΣ
ΔΑΦΝΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ, είδαμε μόνο τα γνώρι-
μα πουλιά και τους γλάρους τής λίμνης της
ΔΗΜΗΤΡΑΣ (ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ),
ΤΡΕΞΑΜΕ ΚΑΙ ΧΑΡΗΚΑΜΕ ΣΕ ΕΝΑ
ΣΤΕΓΝΟ ΔΡΟΜΟ, ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ιχνηλάτησαν τα χνάρια της
πανάρχαιας Ιεράς Οδού, ΑΓΚΑΛΙΑΣΤΗΚΑΜΕ,
ΦΙΛΗΘΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΞΑΜΕ ΕΥΧΕΣ
για μια ΚΑΛΗ χρονιά και τιμήσαμε τη μνήμη δυο
πολυαγαπημένων φίλων που μας λείπανε στην
εκκίνηση τού αγώνα... 

Ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ, ΑΝΤΑΜΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΝΕΛΛΗ, ΘΑ
ΕΤΡΕΧΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ... ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΑ
ΛΕΠΤΟ ΣΙΓΗΣ στη μνήμη τους, και το αυθόρμ-
ητο χειροκρότημα ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ, έδειξε
πως δεν τους ξεχάσαμε...

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ, ΤΑ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ., ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΠΟΥ
ΣΤΑΘΗΚΑΝ ΟΡΘΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΕΞΑΝ ΣΕ ΑΥΤΟ
ΤΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ, ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ
ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ
ΣΤΑΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΩΡΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΩΝΙΑ, ΕΜΨΥΧΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ

ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ στον
18ο αγώνα στο ΔΑΦΝΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ στη
δρομική ΙΣΤΟΡΙΑ και στον οποίο νικητής στα 10
χλμ. ηταν ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΜΕ 36.46,
ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΜΕ
37.09, ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΕ 38.29. ΕΝΩ ΣΤΙΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΩΤΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ Η ΛΕΛΑ
ΣΑΓΚΑ ΜΕ 45.35, ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΤΕΡΖΗ ΜΕ 49.48, ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΨΑΛΤΗ ΜΕ 49.49. ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ 2 ΧΛΜ.
ΠΡΩΤΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗΣ, ΜΕ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΟΝ ΚΟΝΤΗ, ΕΝΩ ΤΡΙΤΟΣ ΗΤΑΝ
Ο ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΣ. ΕΝΩ ΣΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ,
ΠΡΩΤΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ Η ΜΠΑΡΑ ΜΕ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΤΗΝ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ...

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ
Α.Π.Σ. “ΑΠΟΛΛΩΝ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ευχα-
ριστούμε τον Δήμαρχο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ κ. ΜΙΧΑΛΗ
ΣΕΛΕΚΟ, ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΩΣΤΑ ΠΕΡΓΑΝΤΗ,
ΤΟΝ ΑΡΑΜΠΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για τα πορτοκά-
λια που πρόσφερε στον αγώνα,ΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Χαϊδαρίου, ΤΗΝ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ για την αμέριστη συμπαράστασή
τους στον αγώνα μας για μια ακόμα χρονιά...
Και βέβαια να ανανεώσουμε το ραντεβού: Μαζί
του χρόνου την Κυριακή 7 Γενάρη 2018, στον
19ο αγώνα δρόμου... 

ΩΣ ΤΟΤΕ, ΚΑΛΗ ΔΡΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΚΑΙ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ....

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1
προσκύνημα στον Ιερό Ναο

του Αγίου 
Κυπριανου, και μετά πάμε

στην Χασιά 
για καφέ και φαγητό

Ώρα αναχώρησης 8.00
τιμή συμμετοχής 5€

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/1
Καλαμάτα μονοήμερη για
την εορτή της Παναγιάς
Υπαπαντής, λιτανευση 
εικόνας, ελεύθερη ώρα

στην Καλαματα
Ώρα αναχώρησης   8.00

τιμή συμμετοχής 15€

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΣΟΒΟ 3-5/2

Γιάννενα - Μέτσοβο , διαμονη σε 5*
ξενοδοχείο EPIRUS PALACE 

με πρωινο και βραδινό , 
2 διανυκτετρεύσεις

Ώρα αναχώρησης 8.00
τιμή συμμετοχής 120€

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/2
Απογευματινό προσκύνημα στον
Άγιο Νεκταριο στην Καμαρίζα και

μετά καφεδάκι στο Λαυριο
Ώρα αναχώρησης 16.00

τιμη συμμετοχής 7€

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/2
LOUTRAKI THERMAL SPA

Εμείς σας μεταφέρουμε
στο σύγχρονο χώρο του spa

και εσείς διαλέγετε ένα 
από τα παρακάτω 

χαλαρωτικά πακέτα
υδρομασαζ σε πισίνες 9€ ή

υδρομασάζ +σάουνα +
χαμάμ 18€ ή υδρομασάζ + 
χαλαρωτικό μασαζ 20' 32€

Ώρα αναχώρησης  10.00
τιμή συμμετοχής 10€

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/2
Πατρινο καρναβαλι στην

Πατρα μονοημερη
ώρα αναχωρησης 8.00
τιμη συμμετοχής 13€

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/3
μονοημερη εκδρομη στην
Ακρατα , λιμνη Τσιβλού
και τέλος στην γραφική 

Ζαρούχλα
Ώρα αναχωρησης 8.00
τιμή συμμετοχής 13€

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΑΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55 ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ MAC

ARTHOUR GLEN . ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 16.30 ΤΙΜΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5€ . 

ΠΠΠΠΡΡΡΡΟΟΟΟΣΣΣΣΚΚΚΚΛΛΛΛΗΗΗΗΣΣΣΣΗΗΗΗ    
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας σας
προσκαλεί τo Σάββατο 21/01/2017 και ώρα 18:00

στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας,
που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα  του Δημοτικού

Καταστήματος  Μαγούλας, για τον εορτασμό
των δύο  ετών λειτουργίας και προσφοράς 

του Δημοτικού Ιατρείου Ελευσίνας-Μαγούλας.
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν μέλη της Διοίκησης  της

ΚΕΔΕ καθώς και οι επιστημονικοί συνεργάτες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Κ.Ε.Δ.Ε.
Γεώργιος Τσουκαλάς                                      Γαβριήλ Καμπάνης

Γ. Πατούλης: «Οι δήμαρχοι της χώρας έχουμε αποδείξει
με τις πράξεις και τις αποφάσεις μας ότι δεν επιθυμούμε να

παίζουμε παιχνίδια στις πλάτες των εργαζομένων»
Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Οι Επίτροποι δεν υπογράφουν τα εντάλματα με το επιχείρημα ότι ο νόμος για την
ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα είναι αντισυνταγμα-
τικός.

Ο κ. Πατούλης υπογραμμίζει στη συνέχεια ότι «οι μάσκες έπεσαν» και συμπληρώνει
πως, για τη σημερινή αδιέξοδη κατάσταση την ευθύνη φέρει καθαρά η Κυβέρνηση.

Αναφερόμενος στη περίπτωση ελάχιστων δήμων, που δεν έχουν ανανεώσει τις
συμβάσεις, καθώς αδυνατούν να καλύψουν το οικονομικό κόστος που προκύπτει,
τονίζει ότι, «η λύση δεν είναι να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη, αλλά όπως και στην
περίπτωση των εργαζομένων στις περιφέρειες, η Κυβέρνηση να εξασφαλίσει τα αναγ-
καία ποσά μέσα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό».

«Οι δήμαρχοι της χώρας έχουμε αποδείξει με τις πράξεις και τις αποφάσεις μας ότι
δεν επιθυμούμε να παίζουμε παιχνίδια στις πλάτες των εργαζομένων», σημειώνει ο
Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και προσθέτει: «Καλούμε τη Κυβέρνηση να υλοποιήσει όλες
εκείνες τις αναγκαίες ενέργειες που θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη πληρωμή
τους».     
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ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((11--11,,55σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ    ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΉΉ  ΑΑΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

((22--44σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  
σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα

μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευ-
σίνα, για εργασία σε ηλεκτρομηχανολογικό
τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης  έως 30

ετών για πλήρης απασχόληση (10:30-19:30),
με ελάχιστη πρακτική γνώση σε οποιονδήποτε
μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημά-
των ή υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις:

ελάχιστη γνώση χειρισμού ηλ. υπολογιστή,
στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας,

δίπλωμα οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο
μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνεργάσιμος με
όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή

βιογραφικού στο stavros@heavy-forklifts.com
είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με μήνυμα  τα

στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών για τη μονάδα Υγείας
ΠΕΔΥ Ελευσίνας (ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309
(ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 

ΚΑΝΤΙΝΑ ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα για καντίνα στον Ασπρόπυργο

με σχετικές γνώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6983804005

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙ.
ΠΕΥΚΟ 130€/ΤΟΝΟΣ, ΕΛΙΑ

160€/ΤΟΝΟΣ, ΔΑΔΙ 3
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/10€. ΤΗΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6982155684 
& 6943424342

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΦΦΕΕ  ΄́́́ΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΡΡΕΕ΄́́́   ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ

ΝΝΑΑΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ))
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 38

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10
ΕΤΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΗ

ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ

ΔΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ 

210 5575860-1

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο
Κέντρο του Ασπροπύργου.

Οδός Κολοκοτρώνη και
Σαλαμίνος γωνία.

6974792931, 2105571963
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ΣΣττοονν  εειισσααγγγγεελλέέαα  οο  ππααττέέρρααςς
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το 5,5 μηνών βρέφος  
το οποίο πέθανε μετά από καυγά των γονιών του.
Όλα έγιναν το βράδυ της Τετάρτης στη Σητεία

όταν ένας 52χρονος, πατέρας του βρέφους
χτύπησε  την 30χρονη σύντροφό του ενώ ε-
κείνη κρατούσε στην αγκαλιά της το αγοράκι
τους.Το βρέφος τραυματίστηκε σοβαρά και με-
ταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο νο-
σοκομείο της Σητείας. Έπειτα κρίθηκε αναγ-
καία η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Οι γιατροί του νοσοκομείου κατέβαλαν υπε-
ράνθρωπες προσπάθειες, αλλά δεν κατάφερ-
αν να κρατήσουν στη ζωή το άτυχο μωράκι.

Το αγοράκι υπέκυψε τελικά στα τραύματα του στις 06:35  το πρωί της Πέμπτης, καθώς έφε-
ρε κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και ακατάσχετη εγκεφαλική αιμορραγία.

Για το περιστατικό είχε συλληφθεί ο πατέρας του άτυχου βρέφους ο οποίος σύμφωνα με
πληροφορίες κατά τη διάρκεια του τραγικού περιστατικού ήταν μεθυσμένος.

Αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή ο οποίος θα αποφανθεί αν το μωρό υπέκυψε ε-
ξαιτίας των χτυπημάτων του πατέρα του.

Το πρώτο σενάριο είναι πως κατά την διάρκεια του καυγά ο 52χρονος πέταξε το κινητό τηλέφ-
ωνό του στη σύντροφό του ωστόσο το κινητό χτύπησε το  παιδί.

Το δεύτερο σενάριο – που φαίνεται να είναι και το επικρατέστερο – αναφέρει πως ο 52χρο-
νος χτύπησε την σύζυγό του την ώρα που εκείνη κρατούσε στην αγκαλιά της το βρέφος και έ-
πεσαν και οι δύο στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα το παιδί.

Το τρίτο σενάριο, αναφέρει πως πάνω στον καυγά ο 52χρονος πήγε να χτυπήσει την σύζυγο
ωστόσο χτύπησε το παιδί με αποτέλεσμα να πέσει από την αγκαλιά της μητέρας του και να τρ-
αυματιστεί βαρύτατα.

Στον εισαγγελέα ο πατέρας
Στον εισαγγελέα Νεαπόλεως οδηγήθηκε λίγο πριν τις 13:00 εχθες ο πατέρας του βρέφους, ο

οποίος είναι δημοτικός υπάλληλος στο δήμο Σητείας, σύμφωνα με το flashnews.
Η αρχική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 52χρονου ήταν για ενδοοικογενειακή

βία. Η μητέρα του βρέφους κατέθεσε νωρίτερα στον ιατροδικαστή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται
και η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του βρέφους.

Συνεχόμενοι οι καυγάδες στο ζευγάρι
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο 52χρονος και η 30χρονη τον τελευταίο καιρό είχαν

συνεχόμενους καυγάδες για διάφορα θέματα με την γειτονιά να… σηκώνεται στο πόδι.

ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΣΣΟΟΚΚ  μμέέσσαα  ααππόό  ττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  
πποουυ  ττοο  ««ττσσάάκκιισσεε»»  χχιιοοννοοσσττιιββάάδδαα
- Φόβοι πως δεν υπάρχουν επιζώντες

Συγκλον ιστ ικές
είναι οι πρώτες
φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς

που είδαν το φως της
δημοσιότητας μέσα από
το ξενοδοχείο Rigopiano,
το οποίο , καταπλακώθη-
κε από χιονοστιβάδα
που προκλήθηκε από
τον χορό των Ρίχτερ και
τους αλλεπάλληλους
μετασεισμούς που
σημειώθηκαν το τελευ-
ταίο 24ωρο στη Ιταλία.

Όπως βλέπετε και στις εικόνες-σοκ, το ξενοδοχείο που βρίσκεται στους πρόποδες
του βουνού Γκράν  Σάσσο έξω από την Πεσκάρα, «τσακίστηκε» από την χιονοστιβάδα
και θάφτηκε κάτω από τουλάχιστον τρία μέτρα χιόνι.

Σκάβοντας με φτυάρια και με όποιο άλλο μέσα είχαν στη διάθεση τους, τα σωστικά
συνεργεία κατάφεραν να μπουν μέσα στο ξενοδοχείο, κομμάτι του οποίου σύμφωνα με
τον έπαρχο της Πεσκάρα, από τον όγκο του χιονιού έχει μετακινηθεί κατά 10 μέτρα!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
ΕΕππέέκκτταασσηη  ττηηςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς  ττηηςς  μμεε  ττηη  ΔΔίίωωξξηηςς  
ΗΗλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ΕΕγγκκλλήήμμααττοοςς  ζζηηττεείί  ηη  ΕΕΣΣΕΕΕΕ

Την επέκταση της συνεργασίας της ΕΣΕΕ με τη Διεύθυνση Δίωξ-
ης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο πλαίσιο ενημερωτικών δρά-
σεων για την αποφυγή πιθανής οικονομικής εξαπάτησης των

επιχειρηματιών συζήτησαν με τον επικεφαλής της διεύθυνσης Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Γιώργο Παπαπροδρόμου ο πρόεδρος της
ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης και ο γενικός γραμματέας της ΕΣΕΕ Γιώργος
Καρανίκας.Στην συνάντηση, συζητήθηκαν και άλλα θέματα, όπως η ανάγ-
κη για την δημιουργία ηλεκτρονικής εισαγγελίας με θεματική διαβάθμιση, η
δημιουργία «ομπρέλας προστασίας» για τα ανοικτά κέντρα εμπορίου της
ΕΣΕΕ, η περαιτέρω συνεργασία για την δημιουργία περισσότερο εξειδικε-
υμένων help desk κ.λπ.

Συμφωνήθηκε ότι η συνεργασία των δύο φορέων, θα συνεχιστεί μόνιμα
σε τεχνικό επίπεδο καθώς, όπως επισημάνθηκε, με την αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου στις καθημερινές
αγορές και τις εμπορικές συναλλαγές, κρίνεται επιβεβλημένη η διεύρυνση της ενημέρωσης ασφαλούς χρήσης
του διαδικτύου ιδιαίτερα μεταξύ άλλων του εμπορικού κόσμου.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ επεσήμανε ότι επιτήδειοι έχουν, δυστυχώς, εντοπίσει και εκμεταλλευτεί κενά ασφα-
λείας αλλά και την «καλή πίστη» των κατόχων των καρτών και έχουν παρατηρηθεί κρούσματα απάτης σε πολ-
λές περιπτώσεις. Συνηθέστεροι τρόποι εξαπάτησης και ως εκ τούτου αυξημένη προσοχή και επιφύλαξη χρειά-
ζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Απατεώνες τηλεφωνούν σε κατόχους καρτών και προσποιούνται τους υπαλλήλους εταιρείας και προφ-
ασίζονται βλάβη στην υπηρεσία έκδοσης προπληρωμένων καρτών (pre-paid cards), πείθοντας τους κατόχους
να γνωστοποιήσουν τους κωδικούς.

2. Υποκλοπή των κωδικών ασφαλείας με «χακάρισμα» με τη μέθοδο DGA (Distributed Guessing Attack) ειδι-
κά για τις κάρτες τύπου Visa, των οποίων το σύστημα ασφαλείας δεν ενεργοποιείται όταν οι επιθέσεις γίνονται
από διαφορετικούς ιστότοπους.

3. Κρούσματα φοροδιαφυγής μέσω τερματικών αποδοχής καρτών - POS. Τα συγκεκριμένα τερματικά συνο-
δεύονται από μία χρεωστική επαγγελματική κάρτα Mastercard, η οποία συνδέεται με έναν λογαριασμό της
επιχείρησης σε ευρώ, με μοναδικό ΙΒΑΝ και βρίσκεται σε τράπεζα εκτός Ελλάδος. Μετά τη συναλλαγή, τα χρή-
ματα μεταφέρονται άμεσα στο λογαριασμό της επιχείρησης εκτός Ελλάδος και ο επιχειρηματίας μπορεί να τα
εκταμιεύσει είτε μέσω της Mastercard από ΑΤΜ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να μεταφέρει τα χρήματα όπου
επιθυμεί, να δέχεται εμβάσματα κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό αφενός αποφεύγει τις επιπτώσεις των «capital con-
trols» και αφετέρου εμφανίζει τμήμα ή το σύνολο του κύκλου εργασιών στο εξωτερικό και ως εκ τούτου
δεν φορολογείται στην Ελλάδα.

4. Ειδικό λογισμικό «παράγει» τυχαία 16ψήφιους αριθμούς (γεννήτριες τυχαίων αριθμών), ορι-
σμένοι εκ των οποίων τυχαίνει να συμπέσουν με πραγματικές, πιστωτικές κυρίως, κάρτες, οι
οποίες και χρεώνονται κατά τις συναλλαγές του κατόχου των μέσω διαδικτύου.

5. Παλαιότερες τεχνικές τύπου «Νιγηριανής απάτης» (ψευδείς ιστορίες για δήθεν αδυναμία
μεταφοράς χρημάτων και εκκλήσεων για βοήθεια) και Phising (παραπλανητικά e-mail και ψεύτικές
ιστοσελίδες βιτρίνας για την υφαρπαγή κωδικών/ εμπιστευτικών πληροφοριών).

Δήμος Περάματος: Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις το υπουργείο για την φοίτηση των προσφυγόπουλων
«Όλες οι δημοτικές παρατάξεις κατά το χθεσινό δημοτικό συμβούλιο έκριναν αναγκαία την υλοποίηση του προγράμματος του υπο-

υργείου Παιδείας της εκπαίδευσης των 25 παιδιών από το κέντρο φιλοξενίας. Εμείς θα στηρίξουμε το πρόγραμμα σε ό,τι μας αφορά
και μας αναλογεί για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση του προγράμματος».

Τα απραπάνω δήλωσε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο αντιδήμαρχος του δήμου Περάματος Παναγιώτης Καραγιαννάκης. Ο αντιδήμαρχος, μια
ημέρα μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Περάματος, σχετικά με την ενημέρωση της δημοτικής αρχής
προς τους πολίτες και τους γονείς του δημοτικού σχολείου της πόλης που θα φιλοξενήσει στις τάξεις του 25 προσφυγόπουλα- πως
μετά την πλήρη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε χθες από εκπροσώπους του υπουργείου Παιδείας αλλά και από την αρχίατρο-
ταξίαρχο που έχει την ευθύνη της υγειονομικής περίθαλψης των προσφύγων στο κέντρο φιλοξενίας στο Σχιστό, έλαβε τη διαβε-
βαίωση πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα υγείας, παρά τις αβάσιμες φήμες για μεταδοτικές ασθένειες των παιδιών, και διευκρίνισε πως τίποτε από όλα αυτά δεν ισχύει.

«Το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα και εμείς θα το στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις και αυτή είναι μια ομόφωνη τοποθέτηση του δημοτικού συμβουλίου»,
ανέφερε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο κ. Καραγιαννάκης.

Ο αντιδήμαρχος χαρακτήρισε απαράδεκτη την εισβολή των μελών της Χρυσής Αυγής στο Δημοτικό Σχολείο, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν ταυτίζουν τους γονείς που ανησυχούν, με
τέτοιου είδους φαινόμενα και δήλωσε επιπροσθέτως: «ο δήμος θα κάνει ό,τι μπορεί για να ξεπεραστεί το όποιο πρόβλημα προκύψει».

Σε ό,τι αφορά κάποιες σκέψεις που ακούστηκαν από μια μερίδα γονέων για κατάληψη και διακοπή παρακολούθησης των μαθημάτων των παιδιών τους από το σχολείο, ο αντι-
δήμαρχος Περάματος ξεκαθαρίζει πως τέτοια απόφαση δεν ελήφθη καθώς όπως εξηγεί μετά από προσωπική του ενημέρωση, κάτι τέτοιο θα ήταν σε βάρος των παιδιών. Ενώ
συμπλήρωσε πως μία τέτοια απόφαση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν θα μπορούσε να ληφθεί από μια μικρή ομάδα γονέων.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται περιφραγμένο
οικόπεδο 130 μέτρα για ο-
ποιαδήποτε χρήση στην
οδό Καραϊσκάκη στον
Ασπρόπυργο . Τηλ. επικοι-
νωνίας 6936678467

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστημα (Οδός Παγκάλου)
300τμ + 100τμ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Α
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
6932824096

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

105571925 & 6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΦΕ ΝΤΙ
ΤΟΡΕ ΕΝΑΝΤΙ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Ενοικιάζεται στο κέντρο του
Ασπρόπυργου διαμέρισμα 93
τμ, σε άριστη κατάσταση ,κα-
τασκευή 2008 ,1 ος όροφος ,2
κρεβατοκάμαρες,1 μπάνιο και
1 wc με ντουζιέρα,ηλιακός θε-
ρμοσίφωνας,αυτόνομη θέρ-
μανση,παρκιν στην πιλωτή,α-
ποθηκευτικός χώρος. Τιμη
400 e. 6971755667

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα
54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, μπάνιο, κεντρική θέρμαν-
ση, κλιματισμός, ανακαινισμέ-
νο, ανακαίνιση '15, τιμή 250€,
συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα
54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή

'76, μπάνιο, κεντρική θέρμαν-
ση, κλιματισμός, ανακαινισμέ-
νο, ανακαίνιση '15, τιμή 250€,
συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπερής,
1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο σαλόνι
κουζίνα, απεριόριστη θέα, ε-
λεύθερη, καλή κατάσταση,
κοντά στον Σκλαβενίτη, με θε-
ρμοσίφωνα χωρίς θέρμανση,
2 ενοίκια μπροστά, άμεσα δι-
αθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, μπάνιο, ανοικ-
τό πάρκιν, κήπος 170 τ.μ.,
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
245τμ, τιμή 370€-
2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα
54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, μπάνιο, κεντρική θέρμαν-
ση, κλιματισμός, ανακαινισμέ-
νο, ανακαίνιση '15, τιμή 250€,
συζητήσιμη 6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωμένο οροφοδιαμέρισμα 90
τμ στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατά-
σταση, διαθέτει αυτόνομη θ-
έρμανση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως. Τηλ επικοι-
νωνίας: 210-5555391,
6937895583

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπ-
υγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμανση,
θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα-
σης 500 μέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.μ.
το καθένα εντός σχεδίου. Τηλ.
επικοινωνίας 6977010051

(ώρες 10:00-13:00 ) 

ΜΑΝΔΡΑ
Πωλείται οικία στην Αγ. Σωτήρα 40 τμ

με αυλή 1300 τμ σε άριστη κατάσταση.
τηλ: 210 4931056 & 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Παραλία,
μονοκατοικία 75 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 2 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '63, 2
μπάνια, σε οικόπεδο 279 τ.μ.,
3 κτισματα, αυτόνομη θέρμαν-
ση, αποθήκη 40 τ.μ., ιδιόκτητη
ταράτσα 75 τ.μ., κήπος 40
τ.μ., χωρίς κοινόχρηστα, ε-
λεύθερη, κατάλληλη και για ε-
παγγελματική χρήση, καλή
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τι-
μή 52.000€, συζητήσιμη ,
09:00-21:00τηλ:6945983862

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα, θ-
έση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο-
γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 2
μπάνια, σε οικόπεδο 180 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση, ελεύθε-
ρη, ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
μονοκατοικία 90 τ.μ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.μ., καρποφόρα δέν-
τρα, πωλείται λόγω ανάγκης,
τιμή 20.000€τηλ: 2105126436

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 120 τ.μ., διαμπερής, σε
οικόπεδο 1.520 τ.μ., τζάκι, α-
ποθήκη, πλήρως ανακαινι-
σμένο, τιμή 80.000€
τηλ:6930916701
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο διαμέρι-
σμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου ορ-
όφου, 3 υ/δ, κατασκευή '09,
πάρκιν, αποθήκη, άριστης κα-
τασκευής, τιμή 125.000€ ,
210/5543780
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη 
θέρμανση, κλιματισμός, πόρ-
τα ασφαλείας, τέντες, θέα θά-
λασσα, μεσίτες δεκτοί, τιμή

57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ημι-
τελής μεζονέτα 162 τ.μ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν, α-
ποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
τηλ:6945466284

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΛΑΥΡΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ επί
Λαυρίου - Σουνίου Θέα απερ-
ιόριστη. 200μ από το λιμάνι
και τη μαρίνα. Διαμερίσματα,
54τμ - 62τμ - 74τμ - 77τμ -
80τμ - 98τμ - 110τμ - 123τμ.
Τα ισόγεια με μεγάλους κήπο-
υς - θέα - 1ος - 2ος - 3ος με
πολύ μεγάλα μπαλκόνια - πε-
ριβάλλον χώρος οικοπέδου με
γκαζόν και φυτά. Κουζίνες -
ντουλάπες ιταλικές. Αυτόνομη
θέρμανση - αποθήκη - θέσεις
parking. Στην καλύτερη θέση
του Λαυρίου. Τιμές συζητήσι-
μες, 6944 361 391 Γεώργιος
Οικονόμου.

ΩΡΩΠΟΣ
παραλία Μαρκόπουλου, μον-
τέρνα μονοκατοικία με άδεια
οικοδομής κοντά στο κέντρο
,50 λεπτά από την Αθήνα ,τρία
υπνοδωμάτια ,μεγάλος κή-
πος.Χαμηλότερο κόστος χρή-
σης με δικιά της γεώτρηση.
(Κωδ.1009). 
RE/MAX ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ , 210-68.96.940

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ 
ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ
.ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
6944132114 (30.8.16)

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων. Τηλέφ-
ωνο Επικοινωνίας:
6947310243  (2.3.15)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

Ζητείται έμπειρη κοπέλα για
καφετέρια στον Ασπρόπυρ-
γο. Τηλ. 210 5576430
(18.11)

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρεία
με έδρα τη Μαγούλα Αττικής
για πλήρη απασχόληση. Απο-
δοχές ανάλογες προσόντων.
Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο α-
ναζητά εργασία σε ιδιωτικό
παιδικό σταθμό. Επίσης α-
ναλαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών έως 5 ετών. 
Τηλ.: 6936678467

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμπει-
ρία, αναλαμβάνει τη φύλαξη
σε γάμους, εστιάσεις, βα-
πτίσεις με εχεμύθεια και υπε-
υθυνότητα. 

Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6980702259 κος Παναγιώτης
(1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 
(βρεφονηπιοκόμος). 
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια-
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ στα
Γερμανικά Ασπροπύργου. Τηλ ε-
πικοινωνίας: 6946971237

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπε-
δο στον Περιφερειακό Ασπρ-
οπύργου - Εκτός Σχεδίου -
Τηλ: 6946971237(6.5.16)

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν αυ-
τοκίνητο μοντέλο 90 και άνω μι-
κρομεσαίου κυβισμού, διότι
υπάρχει πρόβλημα υγείας.
Δίνεται αμοιβή 300 ευρώ.
Τηλ: 6932851913.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΕΕΡΡΟΟ  ΕΕΙΙΣΣ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ

ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΔΔΟΟΥΥ
ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ

ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΠΠΥΥΛΛΩΩΝΝ  
ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  LLIIDDLL..  

ΤΤΗΗΛΛ::  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997700002299229999

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ

ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200  ΤΤ..ΜΜ..  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ

ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577

ΤΤοο  κκααττάάσσττηημμαα  μμααςς  ααννααζζηηττάά  ααππόόφφοοιιττοο
ΑΑΕΕΙΙ//  ΤΤΕΕΙΙ  ττμμήήμμααττοοςς  ηηλλεεκκττρροολλοογγίίααςς  γγιιαα  νναα
κκααλλύύψψεειι  θθέέσσηη  σσττοο  ττμμήήμμαα  ππρροομμηηθθεειιώώνν..  

ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  σσττεείίλλεεττεε  μμααςς  τταα  ββιιοογγρρααφφιι--
κκάά  σσααςς  σσττοο  iinnffoo@@ssttaammnnaass..ggrr  

ωωςς  ττιιςς  2233//11//1177..

ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ

Η  εταιρία ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο,
που δραστηριοποιείται  στον χώρο της εφοδιαστι-

κής αλυσίδας (logistics) του φαρμάκου ,  
ζητά να προσλάβει  υπάλληλο αποθήκης με σχετι-

κή εργασιακή εμπειρία για πενθήμερη εργασία.
Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι όπως 

αποστείλετε το Βιογραφικό σας στην διεύθυνση
info@alfaomega.gr ή με fax στο 210/5597634.
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 

213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210 5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
Δ/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 ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364 ,
213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-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
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 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

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  όόππωωςς
κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα
ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι    γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι
δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρεεςς  ππεερριιοοχχέέςς
ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι
ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοοννττόό--
κκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε  φφυυττιικκάά
ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,
ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι  ττοουυςς  εεοορρ--
ττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς  ρραακκίί,,  ττσσίίπποουυρροο,,
μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμααρριικκώώνν
κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά  υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς  κκααιι
πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλααγγεείίττεε
ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ααλλλλάά
κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς
δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς    μμέέσσαα  ααππόό  τταα
φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνντταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--
55557799880011

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
ΤΣΙΠΟΥΡΟΚΑΖΑΝΟ. 

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.

ΤΗΛ 210 5572282 &
6987590982
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