
ΚΚααττααγγγγεελλίίεεςς  γγιιαα  εεξξααππάάττηησσηη
ΡΡοομμάά  ααππόό  οομμάάδδεεςς  

σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΦΦυυλλήήςς
Τους υπόσχονται ένταξη σε κοινωνικά

επιδόματα έναντι αμοιβής ΑΑρρρρααββώώνναα  
σσεε  χχώώρροο  δδεεξξιιώώσσεεωωνν  

γγιιόόρρττααζζαανν  
οοιι  ««λληησσττέέςς  ττωωνν  

χχρρηημμααττοοκκιιββωωττίίωωνν»»  
Οι έρευνες δεν έχουν ακόμα

τελειώσει καθώς πέντε άτομα,
τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί από

την Ασφάλεια, αναζητούνται.
 Εκτιμάται πως η λεία της συμμορίας

αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ.

ΑΑννεελλκκύύεειι  τταα  ννααυυάάγγιιαα  
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ααρρμμοοδδιιόόττηηττάάςς

ττοουυ  οο  ΛΛιιμμεεννάάρρχχηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
Τακτοποιούνται σιγά-σιγά εκκρεμή 
ζητήματα που αφορούν τον κόλπο

ΑΑπποολλοογγιισσμμόόςς  έέρργγωωνν
κκααιι  δδρράάσσεεωωνν  

ααππόό  ττοονν  
ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη

ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  

Σήμερα στον Δήμο 
Μάνδρας – Ειδυλλίας

Χρήστος Παππούς στη νέα
Διοίκηση του Συλλόγου Ποντίων: 

««ΕΕίίμμαασσττεε  δδίίππλλαα  σσααςς..
Αυτός ο Σύλλογος με το
μνημείο του Ποντιακού

Ελληνισμού και τον
υπόλοιπο χώρο θα είναι 

ένα στολίδι για τον Δήμο»

ΣΣυυννεελλήήφφθθηησσαανν  
1100  ααπποοκκλλεειισσττιικκέέςς  

ννοοσσοοκκόόμμεεςς  
χχωωρρίίςς  άάδδεειιαα

Στη διάρκεια ελέγχου σε 
νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΚΚααττααββοολλήή  ΠΠρροοννοοιιαακκώώνν  εεππιιδδοομμάάττωωνν  σσττοουυςς
δδήήμμοουυςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  κκααιι  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

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 Τετάρτη 10 Μαΐου 2017

Ασπρόπυργος
Χατζή Μαρία Ι. Θεμιστοκλέους 49, 

2105575331

Ελευσίνα
Σαμπάνης Σπυρίδων Α. Περικλέους 40

& Κοντούλη, 2105547581

Μάνδρα

Ασημάκης Γρηγόριος Κ. 
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

Aχαρνές
Φιλιππάτου Αικατερίνη Β. Λεωφόρος Αθηνών 40,

2102461015

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Λιόση Ιωάννα Ι. Πίνδου 13, 2102472223

Χαϊδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια 

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
28 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγίου Σίμωνος του Αποστόλου

Στον… ύπνο έπια-
σε η Αστυνομία
τους ληστές των

χρηματοκιβωτίων κατά
τη βραδινή επιχείρηση
της περασμένης Πέμ-
πτης στη δυτική Αττική.
Μέλη της συμμορίας

γιόρταζαν σε χώρο
δεξιώσεων όταν ξαφνικά
είδαν μπροστά τους
πάνοπλους αστυνομι-
κούς. Η επιχείρηση ήταν
προγραμματισμένη να
γίνει στη 1.00 τα ξημε-
ρώματα αλλά επι-
σπεύστηκε όταν οι
αστυνομικοί που είχαν
γίνει «σκιές» των υπό-
πτων ενημέρωσαν τους
αρμόδιους αξιωματικούς
ότι τα μέλη της οργάνω-
σης έχουν συγκεντρωθεί σε χώρο δεξιώσεων της
δυτικής Αττικής. Ανώτατα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. έκρι-
ναν ότι θα ήταν πιο αποτελεσματική τακτική να
συλληφθούν πολλά μέλη μαζί, ενώ νωρίτερα έγινε
προσπάθεια να γίνει μακροσκοπικός έλεγχος για το
κατά πόσο έχουν πάνω τους οπλισμό.
Όπως έγινε γνωστό, τα μέλη της σπείρας βρίσκον-

ταν στον χώρο για...αρραβώνα, καθώς ένας από
αυτούς αρραβωνιαζόταν την κοπέλα του- και αυτή
ήταν η ευκαιρία που επιζητούσαν οι αστυνομικοί,
καθώς τα μέλη είχαν συγκεντρωθεί όλα μαζί σε
εκείνο το σημείο. Ο αρραβώνας τελικά ακυρώθηκε,
λόγω της επέμβασης των αστυνομικών, με το μέλος
της οργάνωσης, αντί να αρραβωνιαστεί, να καταλή-
γει στη ΓΑΔΑ.
Αστυνομική πηγή σχολιάζει ότι αν η επιχείρηση

γινόταν στις 1.00 τα ξημερώματα θα ενείχε περισ-
σότερους κινδύνους, καθώς οι ληστές συνήθιζαν να

καταναλώνουν μεγάλες
ποσότητες αλκοόλ,
γεγονός θα αύξανε
σημαντικά τις αντιδρά-
σεις τους. Στη «σύναξη»
της περασμένης Πέμ-
πτης δεν συμμετείχε ένα
από τα αρχηγικά μέλη με
καταγωγή από τη
Ρωσία, ο οποίος, σύμφ-
ωνα με πληροφορίες,
είχε φύγει για την
πατρίδα του (εκεί ζουν οι
γονείς του) λόγω
αιφνίδιου θανάτου
συγγενικού του
προσώπου. «Τον ήξερ-
αν όλοι με το ψευ-
δώνυμό του. Ο λόγος
του μετρούσε στην
οργάνωση», λέει χαρακ-
τηριστικά καλά πληροφ-

ορημένη πηγή.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι συνολικά κατάφεραν

να διαφύγουν της σύλληψης πέντε άτομα, τα οποία
έχουν ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια και αναζ-
ητούνται. Εκτιμάται πως η λεία αγγίζει τα 10 εκατ.
ευρώ.
Οι έρευνες, πάντως, δεν έχουν ακόμα τελειώσει,

καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα από τη
Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.
όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις των DNA που
βρέθηκαν στα σημεία των επιθέσεων. Έτσι, δεν
αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες ταυτοποιήσεις
δραστών, από τους οποίους έγινε λήψη γενετικού
υλικού. 
Επίσης, έχει ασκηθεί δίωξη για διεύθυνση

εγκληματικής οργάνωσης, χωρίς, ωστόσο, να προ-
σωποποιηθεί.

ΚΚααττααγγγγεελλίίεεςς  γγιιαα  εεξξααππάάττηησσηη  ΡΡοομμάά  ααππόό
οομμάάδδεεςς  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΦΦυυλλήήςς
ΤΤοουυςς  υυππόόσσχχοοννττααιι  έέννττααξξηη  σσεε  κκοοιιννωωννιικκάά  εεππιιδδόόμμαατταα  έέννααννττιι  ααμμοοιιββήήςς

Ομάδες οι οποίες εξαπατούν πληθυ-
σμούς Ρομά και άλλες κοινωνικά ευά-
λωτες ομάδες δρουν στο δήμο Φυλής,
πληροφορήθηκε από φορείς των Άνω
Λιοσίων και του Ζεφυρίου, η Ειδική
Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη
των Ρομά.

Συγκεκριμένα, αυτές οι ομάδες δια-
τείνονται στους πληθυσμούς των Ρομά
ότι έχουν τη δυνατότητα να τους εντά-
ξουν σε κοινωνικά επιδόματα έναντι
αμοιβής.

Όπως τονίζει το υπουργείο Εργασίας
με κατηγορηματικό τρόπο, πρόκειται
περί ενεργειών που ουδεμία σχέση
έχουν με το ίδιο - και ως «όφειλε»,
κατέθεσε ενημερωτική επιστολή στην εισαγγελία του
Πρωτοδικείου Αθηνών, στον δήμο Φυλής, στα Α.Τ.
Φυλής και Ζεφυρίου καθώς και στην Περιφέρεια Δυτικής
Αττικής, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση και να
διασφαλιστεί η νομιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εργασίας ενημε-
ρώνει τους πολίτες, ότι σχετικά με θέματα που άπτονται
των κοινωνικών επιδομάτων θα πρέπει να απευθύνον-
ται στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων ή στα κέντρα
κοινότητας.

ΑΑρρρρααββώώνναα  σσεε  χχώώρροο  δδεεξξιιώώσσεεωωνν  γγιιόόρρττααζζαανν  
οοιι  ««λληησσττέέςς  ττωωνν  χχρρηημμααττοοκκιιββωωττίίωωνν»»  

Οι έρευνες δεν έχουν ακόμα τελειώσει καθώς πέντε άτομα,
τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια, αναζητούνται.

 Εκτιμάται πως η λεία της συμμορίας αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ.
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ΑΑππόό  ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  1199  ΜΜααϊϊοουυ  οοιι  ααιιττήήσσεειιςς  εεγγγγρρααφφώώνν    
σσττοουυςς  ΠΠααιιδδιικκοούύςς  σσττααθθμμοούύςς  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΦΦρροοννττίίδδααςς  ΑΑχχααρρννώώνν

Από την Παρασκευή 19
Μαϊου θα ξεκινήσουν οι
αιτήσεις εγγραφών και

επανεγγραφών στους Παιδικούς
σταθμούς της Δημοτικής Φρον-
τίδας Αχαρνών για τη νέα σχολική
χρονιά 2017 -2018.

Οι εγγραφές θα γίνονται στα
Γραφεία της Διοίκησης, στο κτίριο
του 1ου  Παιδικού Σταθμού (Αγ.
Τριάδος 39), από Παρασκευή
19/05/2017 έως και την Πέμπτη
22/06/2017 καθημερινά από τις
8:30 π.μ. έως  τις 13:00 μ.μ.

Οι  Δημοτικοί Παιδικοί  Σταθμοί
Δήμου Αχαρνών δέχονται παιδιά
ηλικίας από 2,5 ετών (κατά την
ημερομηνία εγγραφής τους) έως
την ηλικία φοίτησής τους στο Νηπιαγωγείο αφού
καταθέσουν αίτηση εμπρόθεσμα  με τα πλήρη
δικαιολογητικά.

Τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα
εξής:

Πιστοποιητικό Γέννησης ή Ληξιαρχική Πράξη Γέν-
νησης του Παιδιού.

Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας Νηπίου, το οποίο
χορηγείται από τη Διοίκηση του Νομικού
Προσώπου και συμπληρώνεται από τον Παιδίατρο.

Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος
της εφορίας για τη δήλωση εισοδήματος του 2016.

Βεβαίωση εργασίας και αποδοχών από τον
εργοδότη και των δύο γονέων, πρόσφατης έκδοσης
και μηχανογραφημένα ένσημα από το ΙΚΑ τουλάχι-
στον 3 μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης, προ-
κειμένου για τους εργαζομένους στον Ιδιωτικό
Τομέα. Για ελεύθερους επαγγελματίες βεβαίωση
έναρξης επιτηδεύματος και αντίγραφο τελευταίου
τριμήνου στον ασφαλιστικό τους φορέα. Για
δημοσίους υπαλλήλους βεβαίωση από την Υπηρ-
εσία τους με τα πλήρη στοιχεία.

Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία χορηγείται από τη
Διοίκηση του Νομικού Προσώπου και στην οποία

θα αναφέρεται η οικογενειακή κατάσταση των
γονέων του παιδιού και τα ονοματεπώνυμα των
ατόμων που θα παραλαμβάνουν το παιδί από τον
Παιδικό Σταθμό.

Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων σε
Παιδικό Σταθμό. εκτός των αναφερόμενων δικαιο-
λογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η
άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως
αυτή αποδεικνύεται.

Δελτίο ανεργίας σε ισχύ έως την ημερομηνία ένα-
ρξης των εγγραφών 9 Μαΐου 2017 για κάθε έναν
από τους δύο γονείς.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπο-
ρείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο γραφείο των
Παιδικών Σταθμών στο τηλέφωνο 210-2460800.

Λόγω της αναμενόμενης υψηλής ζήτησης και
προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των
ενδιαφερομένων παρακαλούμε να δοθεί βάση στα
εξής

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν
Αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά δεν θα παρ-

αλαμβάνονται
Οι αιτήσεις για ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη

Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγε-
λματικής ζωής» είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει
νέα ενημέρωση.

ΣΣυυννεελλήήφφθθηησσαανν  1100  ααπποοκκλλεειισσττιικκέέςς  
ννοοσσοοκκόόμμεεςς  χχωωρρίίςς  άάδδεειιαα
ΣΣττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  εελλέέγγχχοουυ  σσεε  ννοοσσοοκκοομμεείίοο  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

Στη σύλληψη 10 γυναικών που
εργάζονταν παράνομα ως αποκ-
λειστικές νοσοκόμες προχώρησε

η Αστυνομία στη διάρκεια ελέγχου σε
νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής.

Οι συλληφθείσες -οκτώ αλλοδαπές και
δύο Ελληνίδες- δεν διαθέτουν το προβ-
λεπόμενο πτυχίο, άδεια άσκησης επαγγέ-
λματος της αρμόδιας Αρχής, βιβλιάρια
Υγείας και δεν είναι εγγεγραμμένες στο
μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων του
νοσοκομείου.

Η ΕΛΑΣ ενημερώνει ότι η άσκηση του εν
λόγω επαγγέλματος χωρίς τις νόμιμες
προϋποθέσεις, έχει σαν αποτέλεσμα τη
στέρηση εσόδων από το Δημόσιο και τα
ασφαλιστικά ταμεία, καθώς δεν εκδίδονται
οι απαιτούμενες αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών, ενώ επιπρόσθετα δεν καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο ασφαλιστικές εισφορές.

Ηαρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Προ-
στασίας, που εδρεύει στο Δημοτικό Κτίριο
της συνοικίας «Γερμανικά», του Δήμου

Ασπροπύργου, σας ενημερώνει ότι, την Πέμπτη,
11 Μαΐου 2017, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή
των Προνοιακών Επιδομάτων, στους λογαρια-
σμούς των δικαιούχων Δημοτών του Ασπρόπυρ-
γου. 
Επίσης, η Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας
ενημερώνει ότι η πληρωμή των προνοιακών επι-
δομάτων για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2017
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Μαϊου 2017. 

ΕΕ’’  κκααττααννοομμήή  ΚΚΑΑΠΠ
σσττοουυςς  ΔΔήήμμοουυςς  

--  ΤΤαα  πποοσσάά  σσττοουυςς  δδήήμμοουυςς  ττηηςς  
ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  ττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  

Με Απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός
Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, κατανέ-
μεται, από τον λογαριασμό του Υπουρ-

γείου, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων με τον τίτλο, «Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι των Δήμων», ποσό 106.766.444,76 €, το
οποίο αποδίδεται ως πέμπτη (Ε΄) τακτική επιχο-
ρήγηση έτους 2017 σε όλους τους Δήμους της
Χώρας.
Οι δήμοι της Δυτικής Αττικής και των Αχαρνών θα
λάβουν τα ακόλουθα ποσά: 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  245.941,36
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  375.843,12
ΜΕΓΑΡΕΩΝ 271.595,55
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 163.865,93
ΦΥΛΗΣ  280.177,81
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 410.564,45
ΑΧΑΡΝΩΝ  784.860,60

ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΜΜΠΠΤΤΗΗ  1111  ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ  ΤΤΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ
ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΩΩΝΝ

ΚΚααττααββοολλήή  ΠΠρροοννοοιιαακκώώνν
ΕΕππιιδδοομμάάττωωνν  σσττοουυςς  

δδήήμμοουυςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
κκααιι  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
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Πραγματοποιήθηκε προχθες ενώπιον πλήθους
κόσμου, η πρώτη τελετή απονομής των
"ATHENS STARTUP AWARDS 2017" για Και-

νοτόμες Νεοφυείς Επιχειρήσεις που διοργάνωσαν  η
Περιφέρεια Αττικής και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ). 

Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου στο χαιρετι-
σμό της τόνισε, μεταξύ άλλων ότι σήμερα «δεν έχουμε
ούτε την πολυτέλεια λόγων άνευ αποτελεσμάτων, ούτε το
περιθώριο να χάσουμε ένα στοίχημα που σήμερα, φορ-
είς όπως η Περιφέρεια Αττικής και το ΕΒΕΑ, ευελπι-
στούμε να κερδίσουμε, θέτοντας την αναπτυξιακή προο-
πτική σε στέρεες βάσεις». 

Η ίδια υπογράμμισε ότι «η υπόθεση της επιχειρημα-
τικότητας, για να αποκτήσει την πραγματική της ανα-
πτυξιακή διάσταση, οφείλει να συνδεθεί, να γειωθεί στις
ανάγκες της κοινωνίας», επισημαίνοντας παράλληλα ότι
«για το σκοπό αυτό, έχουμε θέσει ήδη σε δημόσια δια-
βούλευση τις γενικές κατευθύνσεις του προγράμματος
"Επιχειρηματικότητα: κοινωνία, ανάπτυξη, καινοτομία",
στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προ-
γράμματος "Αττική 2014 - 2020". Στη βάση των κατε-
υθύνσεων αυτών σχεδιάζουμε ενέργειες για την υπο-
στήριξη της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στους τομείς
που αναδεικνύει η στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης
της Περιφέρειας Αττικής».

«Στην Περιφέρεια Αττικής έχουμε επιλέ-
ξει να δημιουργήσουμε αυτό το νέο μοντέ-
λο περιφερειακής ανάπτυξης στη βάση της
μεθόδου των συνεργειών. Συνεργειών με
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς επιχειρ-
ηματικότητας», συνέχισε η ίδια. Πρόκειται
για «κοινό αγώνα που ή θα τον κερδίσουμε
όλοι μαζί ή θα τον χάσει η χώρα μας»,
κατέληξε η Περιφερειάρχης.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος στην
ομιλία του τόνισε:

«Η προώθηση της νεανικής και καινοτόμου επιχειρ-
ηματικότητας αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας, με στόχο
την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και την αξιο-
ποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας.  

Η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί παρά να είναι κοινή.
Θα πρέπει να εμπλέκει τους πάντες: την Πολιτεία, την
επιχειρηματική κοινότητα και βεβαίως την Αυτοδιοίκηση. 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
εργάζεται με συνέπεια τα τελευταία χρόνια για την
προώθηση της νεοφυούς και νεανικής επιχειρηματικότ-
ητας. Τόσο μέσω αυτόνομων πρωτοβουλιών, όσο και σε
συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Σημείο αναφοράς σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί η
Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων, η
δραστηριότητα της οποίας ενέπνευσε – αν θέλετε – και τη 

θεσμοθέτηση των Βραβείων. Όλο αυτό το διάστημα,
έχουμε δει τη Θερμοκοιτίδα μας να λειτουργεί ως
«φυτώριο» επιχειρηματικότητας. Ένα φυτώριο στο οποίο
ανθίζουν νέες, καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Ιδέες
που βρίσκουν όχι απλώς ένα φιλόξενο χώρο, αλλά και
ουσιαστική ενθάρρυνση, στήριξη και καθοδήγηση.  

Είμαστε υπερήφανοι γιατί το ΕΒΕΑ ήταν το πρώτο Επι-
μελητήριο που ανέλαβε και υλοποίησε μια τέτοια πρωτο-
βουλία. 

Ο θεσμός που ξεκινά σήμερα, έχει σκοπό να υπηρετή-
σει ακριβώς αυτή την προσπάθεια και με  χαρά, βλέπο-
υμε ότι αυτή η κινητοποίηση αρχίζει να πιάνει τόπο.  

Πλέον, σύμφωνα με έρευνα που έγινε το 2016 μεταξύ
μαθητών, οι μισοί έφηβοι στην Ελλάδα (48,5%) επιθ-
υμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Και μόλις
το 14% επιθυμεί μια θέση στο Δημόσιο. 

Είμαστε, λοιπόν, σε καλό δρόμο». 

Επιτήδειοι εκμεταλλεύονται ευαι-
σθητοποιημένους πολίτες με το
πρόσχημα της υποστήριξης του
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παι-
διού».

Αυτή τη φορά οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι την προηγούμενη
εβδομάδα στην περιοχή της Τριαν-
δρίας στη Θεσσαλονίκη, νεαρή
κοπέλα που φορούσε καρτελάκι με
το λογότυπο του οργανισμού «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» παρουσιά-
στηκε στο σπίτι μιας κυρίας αναφέρ-
οντάς της ότι κάνει μια ενημέρωση
για τις δράσεις του οργανισμού.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας
τους, η νεαρή κοπέλα δεν έκανε καμία ενημέρωση για το
έργο του οργανισμού αλλά ρωτούσε για την οικογενεια-
κή κατάσταση της κυρίας και ζητούσε πληροφορίες για
την προσωπική της ζωή. 

Λίγες μέρες μετά το συγκεκριμένο περιστατικό η κυρία
έπεσε θύμα διάρρηξης και θεωρεί ότι η νεαρή κοπέλα
έχει άμεση σχέση.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αίσθημα υπευθυνότ-
ητας απέναντι στον κόσμο που τον στηρίζει τόσα χρό-
νια, διευκρινίζει για ακόμα μία φορά ότι δε βγαίνει ποτέ
στο δρόμο, ούτε πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα, ούτε και
καλεί σε τηλέφωνα για να πραγματοποιήσει οποιεσδή-
ποτε πωλήσεις, να συγκεντρώσει τρόφιμα και είδη
πρώτης ανάγκης ή να κάνει έρανο. 

Οι χρηματικές δωρεές για την ενίσχυση των σκοπών
του γίνονται μόνο με κατάθεση σε συγκεκριμένους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς επ΄ονόματί του, στα γραφεία
του ή στους χώρους του. 

Επισημαίνει ότι για κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσού,
ή για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, εκδίδεται νόμιμη
απόδειξη με την επωνυμία του Οργανισμού. 

Επιπλέον, ανά τακτά χρονικά διαστήματα δημοσιο

ποιείται το σύνολο των δράσεων του Οργανισμού
καθώς και ο οικονομικός απολογισμός του. Όλα τα οικο-
νομικά στοιχεία του Οργανισμού, τα οποία και δημοσιο-
ποιούνται, ελέγχονται ετησίως από το Σώμα Ορκωτών
Λογιστών της Ernst and Young.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνιστά στους πολίτες να
μην συνδράμουν οικονομικά ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο άτομα που περιφέρονται στους δρόμους, σε
καταστήματα ή μεταβαίνουν στα σπίτια τους, ακόμα και
όταν φορούν διακριτικά με το σήμα και την επωνυμία
του οργανισμού διότι αυτά είναι πλαστά. 

Το ίδιο ισχύει και για τυχόν ενημερωτικά έντυπα ή
δήθεν αποδείξεις είσπραξης δωρεάς διότι έχει διαπι-
στωθεί ότι όλα αυτά είναι πλαστά, με σκοπό να υφα-
ρπάξουν χρήματα για ιδίον όφελος και να εξαπατήσουν
τους ανυποψίαστους πολίτες.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρακαλεί όλους τους
πολίτες, τους φίλους του αλλά και οποιονδήποτε αντιλ-
ηφθεί τέτοια περιστατικά να επικοινωνήσει άμεσα τόσο
με τις Αστυνομικές Αρχές, όσο και με τον Οργανισμό,
στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS
1056». 

"ATHENS STARTUP AWARDS 2017": "ATHENS STARTUP AWARDS 2017": 
Πρώτη βράβευση Καινοτόμων Νεοφυών Επιχειρήσεων
από την Περιφέρεια Αττικής και το ΕΒΕΑ

Κρούσμα εκμετάλλευσης του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
από νεαρή κοπέλα και πιθανή εμπλοκή της σε διάρρηξη

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
ΟΟ  ΠΠρροοκκάάκκηηςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς  ττοουυ  ΕΕυυάάγγγγεελλοουυ  

ΠΠρροοκκάάκκηη  κκααιι  ττηηςς  ΕΕλλέέννηηςς  ΠΠρροοκκάάκκηη  
πποουυ  γγεεννννήήθθηηκκεε  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα  κκααιι  κκααττοοιικκεείί  σσττοονν

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  ηη  ΓΓλλυυκκεερρίίαα
ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  ττοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  

κκααιι  ττηηςς  ΜΜααρρίίααςς  ΤΤεελλωωννιιάάττηη  πποουυ  γγεεννννήήθθηηκκεε
σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα  κκααιι  κκααττοοιικκεείί  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  

ΑΑττττιικκήήςς,,  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  ππααννττρρεευυττοούύνν  
σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΣΣίίφφννοουυ..



Σε «στολίδι για τον Δήμο μας» θα
μετατραπεί η Στέγη Ποντίων μετά
την απαλλοτρίωση του Πάρκου

Πόλης και τις εργασίες που θα πραγματο-
ποιηθούν από τον Δήμο στη Στέγη του
Ποντιακού Ελληνισμού της Φυλής,
δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς στον σύντομο χαιρετισμό του
κατά τη διάρκεια των Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων του Συλλόγου Ποντίων
Φυλής για τον εορτασμό του Αγίου Γεω-
ργίου, την Παρασκευή 5 Μαΐου. 

«Πραγματικά αυτός ο χώρος πρέπει να
ζωντανέψει και να ‘στε σίγουρες και σίγο-
υροι ότι ο χώρος αυτός θα ζωντανέψει,
γιατί πλέον ο Δήμος Φυλής είναι ισχυρ-
ός», τόνισε ο Χρήστος Παππούς.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην απαλλο-
τρίωση του Πάρκου Πόλης, η οποία έχει
ήδη προγραμματιστεί, και τα έργα που θα
γίνουν από τον Δήμο στη Στέγη Ποντίων
και τα οποία ανέφερε νωρίτερα λεπτομε-
ρώς ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Γιώργος
Σονίδης, με αποκορύφωμα την κατασκε-
υή μνημείου του Ποντιακού Ελληνισμού.
«Αυτός ο Σύλλογος με το μνημείο του
Ποντιακού Ελληνισμού και τον υπόλοιπο
χώρο θα είναι ένα στολίδι για τον Δήμο»,
υπογράμμισε ο Χρήστος Παππούς και
επαναβεβαίωσε την απόλυτη στήριξη της
Δημοτικής Αρχής στον Ελληνισμό του
Πόντου. 

Παράλληλα δήλωσε την υποστήριξή
του στους τρεις Δημοτικούς Συμβούλους
ποντιακής καταγωγής που διαθέτει πλέον

στη Δημοτική του Ομάδα, μετά και την
προσχώρηση του Βασίλη Γεωργιάδη, τον
οποίο καλωσόρισε με χαρά στην παράτα-
ξή του. Υποστήριξη, που έδειξε και
εμπράκτως καλώντας τους εν λόγω τρεις
Δημοτικούς Συμβούλους, Γιώργο Σονίδη,
Γιώργο Αδάχτυλο (προσήλθε αργότερα
λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων) και
Βασίλη Γεωργιάδη, να σταθούν στο πλε-
υρό του στο βήμα της εκδήλωσης και
δίνοντας το «σύνθημα»: «Ξεκινάμε όλες
κι όλοι μαζί δυνατά». Τέλος, ευχήθηκε
στον νέο Πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων
Φυλής, Γιάννη Παπαδόπουλο, «να αφή-
σει ιστορία» κατά τη θητεία του. 

Νωρίτερα, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος
Γιώργος Σονίδης, είχε δεσμευτεί πως το
καλοκαίρι θα γίνει ελαιοχρωματισμός του
κτιρίου της Στέγης των Ποντίων, ενώ σε
συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής
Υπηρεσίας, Θανάση Σχίζα, ξεκίνησε ήδη
η μελέτη για την περίφραξη του αύλειου

χώρου του Συλλόγου μαζί με την
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. «Μόλις θα
πραγματοποιηθεί αυτό το έργο, θα πραγ-
ματοποιηθεί η επιθυμία του Δημάρχου
μας για να τοποθετηθεί το μνημείο που θα
συμβολίζει την ιστορία του Ποντιακού
Ελληνισμού», υπογράμμισε ο κ. Σονίδης,
ο οποίος κάλεσε τους συμπατριώτες του
να στηρίξουν το Σύλλογο και τις δραστηρ-
ιότητές του για τους ενήλικους και τα παι-
διά. «Μέσα στον Σύλλογό μας όλοι μαζί,
μικροί και μεγάλοι, θα μαθαίνουμε την
ιστορία μας, τα έθιμά μας, τον Πολιτισμό
μας, τη γλώσσα», υπογράμμισε ο κ.
Σονίδης και συνεχάρη τη νέα Διοίκηση
του Συλλόγου και τον πρόεδρο, Γιάννη
Παπαδόπουλο, ενώ διαβεβαίωσε ότι ως
Δημοτικός Σύμβουλος «στέκομαι και θα
στέκομαι δίπλα στο Σύλλογο μας και σε
όλους τους δημότες μας». 

Στο σημαίνοντα ρόλο που έχει η Ποντια-
κή Κοινότητα για τον ίδιο και την οικογένειά

του, αναφέρθηκε ο Βασίλης Γεωργιάδης.
«Εικοσιπέντε χρόνια αυτή είναι η γειτονιά
μου», είπε εμφανώς συγκινημένος ο κ.
Γεωργιάδης, ο οποίος συνεχάρη τον Γιάν-
νη Παπαδόπουλο για την εκλογή του ως
Προέδρος του Συλλόγου. «Μαζί με το
Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνεις να
οδηγήσεις τον πολιτισμό σε μία καινούρια
περίοδο. Το κοινό μας όραμα είναι να ανα-
δειχθεί η περιοχή», είπε απευθυνόμενος
στον νέο Πρόεδρο του Συλλόγου. «Εμείς
έχουμε κρατήσει τα φώτα αναμμένα στην
περιοχή, γιατί γύρω είναι σβηστά και μόνο
στο σημείο που είναι το ποντιακό στοιχείο
υπάρχουνε φώτα», είπε ο κ. Γεωργιάδης,
ενώ απευθυνόμενος προς τον Δήμαρχο,
ζήτησε: «Να φέρουμε περισσότερο φως,
αυτή είναι η ευθύνη. Και η πρόκληση
Δήμαρχέ μου ας γίνει η αρχή της συνερ-
γασίας μας», δήλωσε ανακοινώνοντας την
προσχώρησή του στη δημοτική παράταξη
του Δημάρχου Χρήστου Παππού.
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Στη Βαρυμπόμπη το θερινό σχολείο 
από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών

ΗΈνωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) συνεχίζει και
το φετινό καλοκαίρι τη διοργάνωση θεματικών
σχολείων για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου,

στα οποία θα παρουσιασθούν προηγμένες έννοιες της
Φυσικής από τον μακρόκοσμο και τον μακρόκοσμο,
θέματα επιστημονικής-μαθηματικής-μηχανικής εκπαίδευ-
σης (STEM), αστρονομίας, νανοτεχνολογίας, κβαντικών
εφαρμογών, σχέσεων επιστήμης-πολιτισμού κα.

Στην Αττική, το θερινό επιστημονικό σχολείο θα πραγ-
ματοποιηθεί από 26-30 Ιουνίου στη Βαρυμπόμπη, σε
συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή και τη Σχολή
Ικάρων (Φυσική εν πτήσει).

Οι υπόλοιπες πόλεις είναι:
– 26-30 Ιουνίου στην Ερέτρια, σε συνεργασία με τον

«Δημόκριτο» (Από τον μικρόκοσμο στον μακρόκοσμο και
το σύμπαν).

– 26-30 Ιουνίου στα Γιαννιτσά (Προηγμένες έννοιες της
Φυσικής).

– 19-23 Ιουνίου και 26-30 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη
(Φυσική-STEM).

– 21-26 Ιουνίου στην Αρχαία Επίδαυρο (Επιστήμη και
Πολιτισμός).

– 3-7 Ιουλίου στην Κάλυμνο (Προηγμένες έννοιες της
Φυσικής).

– 24-28 Ιουλίου στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας (Επι-
στήμη και Πολιτισμός).

– 24-28 Ιουλίου στον Πάνορμο Ρεθύμνου, σε συνερ-
γασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή και το Πανε-

πιστήμιο Κρήτης
(Νανοτεχνολογία και
Κβαντικές εφαρμο-
γές).

– 25-29 Αυγούστου
στην Ιστιαία Εύβοιας
(Περιήγηση στα
μονοπάτια της Φυσι-

κής).
– 25-29 Αυγούστου στην Αίγινα (Προηγμένες έννοιες

της Φυσικής).
– 25-29 Αυγούστου στην Κυπαρισσία (Επιστήμη και

Πολιτισμός).
– 28 Αυγούστου -1 Σεπτεμβρίου στον Αγιόκαμπο Λάρι-

σας (Προηγμένες έννοιες της Φυσικής).
Η  Ένωση Ελλήνων Φυσικών έχει πραγματοποιήσει με

επιτυχία από το 2007 έως το 2016, 65 ΘερινάΣχολεία, με
τη συμμετοχή πανεπιστημιακών δασκάλων. Τα σχολεία
συνοδεύονται από μια σειρά πειραμάτων που σκοπό
έχουν να εισάγουν τον μαθητή στην πειραματική μέθοδο
απόκτησης και ελέγχου της γνώσης.Το πρόγραμμα κάθε
Σχολείου αποτελείται από δύο διαλέξεις καθημερινά
(10.00 – 11.30 και 12.00 – 13.30) και από πειραματικές
δραστηριότητες (19.30 – 21.00).

Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι βαθμός προαγωγής
μεγαλύτερος του 16 ή καλή κατάταξη στον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Φυσικής των ετών 2016- 2017. Υπάρχει
κόστος 180 ευρώ ανά άτομο για όλες τις πόλεις, πλην
Θεσσαλονίκης που είναι 120 ευρώ (συμπεριλαμβάνονται
διαμονή, διατροφή, έντυπο υλικό και βεβαίωση παρακο-
λούθησης).Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστο-
σελίδα http://eef.gr/enimerosi/1426-therina-2017.html.

Χρήστος Παππούς στη νέα Διοίκηση του Συλλόγου Ποντίων: 
««ΕΕίίμμαασσττεε  δδίίππλλαα  σσααςς.. Αυτός ο Σύλλογος με το μνημείο 

του Ποντιακού Ελληνισμού και τον υπόλοιπο 
χώρο θα είναι ένα στολίδι για τον Δήμο»

ΑΑπποολλοογγιισσμμόόςς  έέρργγωωνν  κκααιι  
δδρράάσσεεωωνν  ααππόό  ττοονν  
ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη  ΔΔυυττιικκήήςς  
ΑΑττττιικκήήςς    σσήήμμεερραα  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  
ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς

ΟΑντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
κ. Γ. Βασιλείου και οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι της Δύναμης Ζωής στην

Δυτική Αττική καλούν σε συνέντευξη τύπου την
Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017, στις 20:00, στην αίθου-
σα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας με θέμα: «Απο-
λογισμός Έργων και Δράσεων της Περιφέρειας
Αττικής στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας».
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ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ- ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Εορτασμός του Αγίου Χριστοφόρου, προστάτης των οδηγών
•Παρουσία του Δημάρχου Νικόλαου Μελετίου και της Δημοτικής Αρχής.

Με ιδιαίτερη λαμπρότ-
ητα, όπως κάθε
χρόνο, ο Δήμος

Ασπροπύργου τίμησε τη
μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου,
Προστάτη των Οδηγών. Στον
εξωτερικό χώρο του Εργο-
ταξίου του Δήμου Ασπροπύρ-
γου, όπου και βρίσκεται το
εκκλησάκι του Αγίου Χριστοφ-
όρου, τελέστηκε Θεία Λειτο-
υργία και αρτοκλασίες υπέρ
υγείας των υπαλλήλων και των
Δημοτών της πόλης. 

Το παρόν έδωσε ο Δήμαρχος
Ασπροπύργου και μέλος του
Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας, κ. Νικόλαος
Μελετίου, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.
Αναστάσιος Παπαδόπουλος,
Αβραάμ Κωνσταντινίδης,
Ισίδωρος Τσίγκος, ο Πρόεδρος
του “Attica Tv” κ. Κωνσταντίνος
Τσολερίδης και ο Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Αντώνιος Κοναξής, καθώς και
πλήθος Εργαζομένων και Δημοτών. 

Το  Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. στην προσπάθεια του να
βελτιώνει συνεχώς  με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τις υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη
και των τριών παραρτημάτων Κ.Α.Π.Η.
οργανώνει προγράμματα, ψυχολογικής, ιατρι-
κής και κοινωνικής υποστήριξης δωρεάν. Αναλ-
υτικά σε κάθε παράρτημα Κ.Α.Π.Η. θα λειτουρ-
γούν :

Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης:

Α΄Κ.Α.Π.Η:    Τετάρτη και Πέμπτη

Β΄Κ.Α.Π.Η:  Δευτέρα και Παρασκευή

Κ.Α.Π.Η ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Τρίτη

Θα πραγματοποιηθούν   ατομικές και  ομαδι-
κές συνεδρίες συμβουλευτικής και παρουσίαση
θεμάτων, που αφορούν  τα μέλη των Κ.Α.Π.Η .     

Προγράμματα Φυσιοθεραπείας:

Β΄Κ.Α.Π.Η :   Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη

Κ.Α.Π.Η  ΜΑΓΟΥΛΑΣ :   Τετάρτη και Παρασ-
κευή

Θα προσφέρονται υπηρεσίες για την αποκα-
τάσταση μυοσκελετικών και νευρολογικών παθ-
ήσεων, καθώς και συμβουλευτική – εργονομική
παρέμβαση.

Προγράμματα  Εργοθεραπείας:

Α΄Κ.Α.Π.Η:    Δευτέρα και Παρασκευή

Β΄Κ.Α.Π.Η:    Τετάρτη και Πέμπτη

Κ.Α.Π.Η ΜΑΓΟΥΛΑΣ:  Τρίτη

Θα πραγματοποιηθούν ατομικές και ομαδικές
συνεδρίες για τη βελτίωση δεξιοτήτων, που
φθείρονται με την πάροδο των ετών.

Τα προγράμματα θα πραγματοποιούνται
09:00 π.μ. – 13:00 μ.μ

* Στο πρόγραμμα ενδέχεται να υπάρξουν
αλλαγές, αφού αξιολογηθούν οι ανάγκες του
κάθε παραρτήματος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Α.Κ.Π.Π.Α
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΑδδέέσσπποοτταα  ΜΜυυσσττήήρριιαα  
ΑΑννοοιιχχττόό  κκάάλλεεσσμμαα  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  φφιιλλόόζζωωοουυςς

ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΈΈλλεευυσσίίννααςς  --  ΜΜααγγοούύλλααςς  

Τα Αδέσποτα Μυστήρια κάνουν ανοιχτό κάλεσμα σε
όλους τους φιλόζωους και όλες τις φιλόζωες του Δήμου
Έλευσίνας- Μαγούλας και περιχώρων την  Κυριακή 14/5
στις 11:00 στην κεντρική πλατεία της Μαγούλας με σκοπό
την κατά το δυνατό αποπαρασίτωση των αδέσποτων της
περιοχής.

Δυστυχώς στη Μαγούλα συναντούμε τα αδέσποτα με τα
μεγαλύτερα προβλήματα και δυστυχώς πολλές φορές σε
προχωρημένο στάδιο.

Καλούμε σε βοήθεια για να φέρουμε σε πέρας το
δύσκολο αυτό έργο.

Ταυτόχρονα θα γίνει σίτιση των αδέσποτων και φωτο-
γράφιση τους.

Η ομάδα θα παρέχει γάντια στους εθελοντές, την ξηρά
τροφή, μπολ για καθαρό νερό και αντιπαρασιτικά είδη.

Ζητάμε από τους φιλόζωους που θα παρευρεθούν να
φέρουν μαζί τους κ από μία αμπούλα, ό,τι μπορείτε -
μινιαία ή τρίμηνη, προς ενίσχυση της δράσης.

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΔΟΥΜΕ ΕΚΕΙ!!!
https://www.facebook.com/events/275705212899553?

?ti=ia
ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη

ΑΑδδέέσσπποοτταα  ΜΜυυσσττήήρριιαα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε
ακόμα μία διανομή προϊόν-
των στο Κέντρο Εργασίας

Αναπήρων «Συνεργασία- Δημιουργία»
χάρη στη χορηγία ποιοτικών προϊόντων
από την εταιρεία
ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,
γνωστή και ως ΝΟΥΝΟΥ. 

Οι δικαιούχοι είναι ενεργά μέλη του
φορέα που αντιμετωπίζουν οικονομική
δυσπραγία και αδυνατούν να αντεπεξέ-
λθουν ακόμα και στην κάλυψη βασικών
αναγκών.  Η ειδοποίηση έγινε τηλεφω-
νικά προκειμένου να αποφευχθεί η
ταλαιπωρία για τους δικαιούχους. 

Το Δ.Σ. και τα μέλη του φορέα ευχαρι-
στούν από καρδιάς την εταιρεία
ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για
την έμπρακτη συμβολή της στο κοινω-
νικό έργο του φορέα μας. 

Η ουσιαστική στήριξη που παρέχει
στις οικογένειες των μελών μας με την
χορηγία ποιοτικών τροφίμων που απο-
τελούν βασικά αγαθά, τα κάνει να
νοιώθουν χρήσιμα αφού μπορούν να
προσφέρουν και αυτά στις οικογένειές
τους. 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ακόμα μία διανομή προϊόντων 
στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων «Συνεργασία- Δημιουργία» 

ΔΔΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  
ψυχολογικής, ιατρικής και κοινωνικής υποστήριξης  
σε κάθε παράρτημα Κ.Α.Π.Η. του δήμου Ελευσίνας 
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Θέματα που εκκρεμούσαν για
μεγάλο χρονικό διάστημα
επιχειρεί να ρυθμίσει ο λιμε-

νάρχης Ελευσίνας κ. Τρύφωνας Κορ-
οντζής ενώ παράλληλα δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η
απόφαση του με θέμα «έκδοση αδειών
κυκλοφορίας και ανόδου σε πλοία στην
περιοχή αρμοδιότητας Κεντρικού Λιμε-
ναρχείου Ελευσίνας».

Σημαντική θεωρείται η συγκρότηση
της Αρχής Ασφαλείας Λιμένα Ελευσίνας
μετά από χρόνια βάση των διατάξεων
του Ν. 3622 όπως τροποποιήθηκε μερ-
ικά με το Ν.4150/2013 αλλά και τον
ευρωπαϊκό κανονισμό του 2005 στην
οποία προεδρεύει ο Κεντρικός Λιμε-
νάρχης και συμμετέχουν εκπρόσωποι
της ΕΛ.ΑΣ, Τελωνείου, Πολιτικής Προ-
στασίας και εκπρόσωποι παράκτιων
εγκαταστάσεων. 

Η συγκεκριμένη επιτροπή έχει ήδη
συνεδριάσει  κάποιες φορές και είχε
σχεδιαστεί πραγματοποίηση σχετικής
άσκησης.

Μια άλλη σημαντική δραστηριότητα
χαρακτηρίζεται και η συγκρότηση της
επιτροπής, η οποία ήδη έχει συνεδριά-
σει αρκετές φορές, όπως προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7
του Ν. 2881/2001 προκειμένου να γνω-
μοδοτήσει για τα ναυάγια που βρίσκον-
ται στον κόλπο της Ελευσίνας και χρή-
ζουν ανέλκυσης ή συντρέχουν οι προϋ-
ποθέσεις για τον χαρακτηρισμό του
πλοίου ως επικίνδυνου - επιβλαβές και

αν χρήζει απομάκρυνσης.
Επίσης έγινε ρύθμιση σε ότι αφορά

τις προσωρινές κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στη χερσαία ζώνη περιοχής
δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμενα-
ρχείου Ελευσίνας καθώς στη συγκεκρι-
μένη περιοχή δεν υφίσταται master-
plan.

Σχετικά με τον απολογισμό δράσεων
για το 2016 (τον οποίο δημοσιεύσαμε
πριν λίγο καιρό ) στο Λιμεναρχείο Ελευ-
σίνας αναφέρεται ότι «σε ότι αφορά τις
διατάξεις περί Προστασίας θαλασσίου
Περιβάλλοντος επιβλήθηκαν πρόστιμα
και καταλογισμοί δαπανών απορ - 

ρύπανσης συνολικού ύψους
228.336,00 €, ενώ παράλληλα
σχηματίσθηκαν πέντε δικογραφίες που
αφορούν πέντε περιστατικά θαλάσσιας
ρύπανσης.»

Επιπλέον «διενεργήθηκαν συνολικά
123 επιθεωρήσεις σε εμπορικά πλοία
στα πλαίσια του PARIS MOU. Επιβ-
λήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους
34.600,00 €. Αναλυτικότερα, εκ του
προαναφερόμενου ποσού, 30.500,00€
αφορούν  παραβάσεις διατάξεων στα
πλαίσια επιθεώρησης PARIS MOU,
900,00 € αφορούν παραβάσεις νομοθ

εσίας ΔΚΑΣ, 1500,00 €  παραβάσεις 
SSN και 1700,00 € παραβάσεις ασφ-

άλειας Ναυσιπλοΐας.»
Ακόμη, όπως δημοσιεύσε το ΒΗΜΑ,

εκδόθηκε απόφαση του υπουργού
Ναυτιλίας με θέμα «Ανασυγκρότηση
της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα Ελευ-
σίνας» και πραγματοποιήθηκε για 1η
φορά συνάντηση της εν λόγω επιτρο-
πής όπου επισημάνθηκε ο έλεγχος
εφαρμογής της σχετικής με την
ενίσχυση της ασφάλειας από έκνομες
ενέργειες σε πλοία και λιμενικές εγκα-
ταστάσεις, νομοθεσίας.  

Επιμνημόσυνη δέηση στον Ανδριάντα του οπλα-
ρχηγού Καπετάν Μελέτη Βασιλείου που δεσπόζει
έξω από το Δημοτικό μέγαρο στην Πλατεία της

Χασιάς τελέστηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 7
Μαΐου.

Όπως και πέρσι έτσι και φέτος οι τιμές αποδόθηκαν
πριν την αναχώρηση για την εκδήλωση μνήμης στο
Σύνταγμα και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για
την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Χωρικούς της
Αττικής. 

Την Επιμνημόσυνη Δέηση τέλεσε με βαθειά συγκίνηση
ο ιερέας της Χασιάς πατήρ Δημήτρης Παναγακόπουλος
παρουσία του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού του
Αντιδημάρχου Σπύρου Μπρέμπου, των αναπληρωτών
Δημάρχων Τζένης Μπάρα και Γιώργου Κρητικού του
πρώην Δημάρχου Δημήτρη Μπουραΐμη, της Προέδρου 

της Δημοτικής Ενότητας Ελένης Λιάκου και του Γενικού
Γραμματέα Φυλής Αργύρη Αργυρόπουλου. 

Το “παρών” έδωσαν επίσης τιμώντας τη σεμνή τελετή  ο
επιλαχών Βουλευτής του Ποταμιού και εκπρόσωπος του
Συλλόγου Βορειοηπειρωτών Θανάσης Βασιλείου και ο
εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων Αλ. Ανδριώτης. 

Στεφάνι κατέθεσαν στον Ανδριάντα του Χασιώτη Ήρωα,
ο Δήμαρχος  Χρήστος Παππούς και ο Αντιδήμαρχος
Σπύρος Μπρέμπος. 

Την απέριττη εκδήλωση μνήμης λάμπρυναν με την παρ-
ουσία τους τα παιδιά των παραδοσιακών Τμημάτων των
Συλλόγων “ΦΥΛΑΣΙΑ” και “Πηγή” καθώς και τα παιδιά του
Χορευτικού της Δημοτικής Ενότητας Φυλής. 

Γριζοφόρες και φουστανελοφόροι,  χάρισαν στην  τελε-
τή ξεχωριστή αίγλη ενώ οι τιμές στον Ανδριάντα του Καπε-
τάν Μελέτη κορυφώθηκαν με τον Εθνικό μας  Ύμνο. 

Επιμνημόσυνη δέηση στον Ανδριάντα του οπλαρχηγού Καπετάν ΜελέτηΕπιμνημόσυνη δέηση στον Ανδριάντα του οπλαρχηγού Καπετάν Μελέτη
Βασιλείου έξω από το Δημοτικό μέγαρο στην Πλατεία της Χασιάς Βασιλείου έξω από το Δημοτικό μέγαρο στην Πλατεία της Χασιάς 

ΠΠααρράάρρττηημμαα  ΜΜεεγγάάρρωωνν  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  
ΑΑννττιικκααρρκκιιννιικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς

Ειδικοί επιστήμονες θα αναλύσουν 
το ζήτημα της υπογονιμότητας 

ΤΤο Παράρτημα Μεγάρων της Ελληνικής Αντικαρ-
κινικής Εταιρείας σας προσκαλεί στην εκδήλω-
ση με τίτλο «Θέματα Ανδρικής και Γυναικείας

Υπογονιμότητας», την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 και ώρα
19:00 στο Πνευματικό Κέντρο της Αγίας Παρασκευής
Μεγάρων. 

Πρόκειται για μια βραδιά ενημέρωσης από τους πλέον
ειδικούς:

τον αν. Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών (Γυναικο-
λογίας), Πέτρο Δρακάκη,

τον Κλινικό Εμβρυολόγο, Τριαντάφυλλο Τριαντα-
φύλλου και τον συμπολίτη μας, Χειρουργό- Ουρολόγο,
Σταμάτιο Γεωργακή.

ΑΑννεελλκκύύεειι  τταα  ννααυυάάγγιιαα  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ττοουυ  οο  ΛΛιιμμεεννάάρρχχηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
Τακτοποιούνται σιγά-σιγά αρκετά εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τον κόλπο

ΓΓννωωρρίίζζεεττααιι  όόττιι  ααππόό  ττοο  ΚΚεεννττρριικκόό
ΛΛιιμμεεννααρρχχεείίοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  έέχχεειι  εεκκδδοοθθ--
εείί  κκααιι  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο
ΕΕφφηημμεερρίίδδααςς  ττηηςς  ΚΚυυββέέρρννηησσηηςς
((ΦΦΕΕΚΚ))  κκααιι  ααννααρρττηηθθεείί  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμ--
μμαα  ΔΔΙΙΑΑΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ  ηη      ααρριιθθ..
22113322..22//11556655//22001177  ΑΑππόόφφαασσηη  ττοουυ
ΚΚεεννττρριικκοούύ  ΛΛιιμμεεννάάρρχχηη  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  μμεε
θθέέμμαα  ««  ΈΈκκδδοοσσηη  ααδδεειιώώνν  κκυυκκλλοοφφοο--
ρρίίααςς  κκααιι  ααννόόδδοουυ  σσεε  ππλλοοίίαα  σσττηηνν  ππεερρ--
ιιοοχχήή  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ττοουυ  ΚΚεεννττρριικκοούύ
ΛΛιιμμεεννααρρχχεείίοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς»»,,  ΦΦΕΕΚΚ
11447744  ΒΒ’’//  2288--0044--22001177  κκααιι  ΑΑΔΔΑΑ::
665599ΝΝ44665533ΠΠΩΩ--ΑΑΚΚΞΞ..
ΠΠααρραακκααλλοούύννττααιι  οοιι  πποολλίίττεεςς,,  οοιι  ννααυυττιι--
κκοοίί  ππρράάκκττοορρεεςς  κκααιι  όόσσοοιι    δδρραασσττηηρρ--
ιιοοπποοιιοούύννττααιι  σσεε  ππεερριιοοχχέέςς  δδιικκααιιοο--
δδοοσσίίααςς  ττοουυ  ΚΚ..ΛΛ..  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  σσεε  θθεεμμαα--
ττιικκέέςς  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττοο  ππεερρ--
ιιεεχχόόμμεεννοο  ααννωωττέέρρωω  ΑΑππόόφφαασσηηςς
όόππωωςς  εεννηημμεερρωωθθοούύνν  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ
νναα  δδιιεευυκκοολλυυννθθεείί  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς
χχρρηησσττήήςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ηη  σσυυννεερργγαασσίίαα
μμεε  ττοο  ΚΚ..ΛΛ..ΕΕλλεευυσσίίννααςς..
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Ρεκόρ κατέγραψαν οι εποχικοί
υπάλληλοι τον περασμένο Φεβρ-
ουάριο, σημειώνοντας αύξηση

κατά 21.037 ή 28,1%, σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία από το υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 
Συγκεκριμένα οι εποχικοί υπάλληλοι

ανέρχονται πλέον σε 72.765 ενώ αν προ-
στεθούν και οι 2.114 μετακλητοί τότε ο
αριθμός τους φτάνει τους 74.789,
αριθμός ρεκόρ από το 2013, όπως γράφ-
ει ο Ελεύθερος Τύπος.
Η αύξηση αυτή οφείλεται, πάντως, κατά

κύριο λόγο στην επιβολή του κανόνα για
την αναλογία προσλήψεων/συνταξιοδο-
τήσεων που έχει συμφωνηθεί με τα
μνημόνια.
Ωστόσο καταγράφηκε και μικρή αύξηση

στον αριθμό των μονίμων υπαλλήλων
στο Δημόσιο καθώς οι υπάλληλοι
αορίστου χρόνου στα υπουργεία, τους
ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου έφτασαν τους 565.430 από
564.729.

Την επέκταση των ολοήμερων σχολείων ανακοίνωσε ο  Αλέξης
Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Παιδείας ενώ
παράλληλα δήλωσε ότι τον Σεπτέμβριο θα ανοίξουν 630 αίθου-
σες για προσφυγόπουλα «Θέλουμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία
της ελληνικής κοινωνίας.
«Σε αυτό ακριβώς στοχεύουν όλες οι αλλαγές στις οποίες θα

προχωρήσει η κυβέρνηση» είπε ο πρωθυπουργός, για να προ-
σθέσει, πως στο κέντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται «η μάθηση
και όχι η εξέταση».
Η κυβέρνηση σχεδιάζει την αναβάθμιση των δύο τελευταίων

τάξεων του Λυκείου ώστε να οδηγηθούμε στην κατάργηση των
εισαγωγικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανα-
κοίνωσε επίσης ο πρωθυπουργός.
Όπως επεσήμανε ο Αλέξης Τσίπρας, οι μαθητές θα έχουν λιγό-

τερα μαθήματα, περισσότερες ώρες και το εθνικό απολυτήριο
είναι αυτό που θα ορίζει την κατανομή των εισακτέων στις σχολές
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στη συνέχεια ανακοίνωσε την επέκταση του ολοήμερου σχο-

λείου από τον Σεπτέμβριο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Το πρό-
γραμμα, είπε, θα επεκταθεί συνολικά σε 830 δημόσια σχολεία σε
όλη τη χώρα και θα αφορά πάνω από 10.000 μαθητές.
Συνέχισε τονίζοντας ότι εντός της επόμενης τριετίας καθιερώνε-

ται η 14ετης βασική εκπαίδευση στη χώρα που θα περιλαμβάνει
το νήπιο και το προνήπιο και δεσμεύτηκε ότι κανένα παιδί άνω
των 4 ετών δεν θα μένει εκτός νηπιαγωγείου. Στόχος επίσης είπε,
είναι να μην υπάρχουν περισσότερα από 22 παιδιά ανά τμήμα.

Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είπε ότι αναγνωρίζονται τα πεν-
ταετή προγράμματα σπουδών ως μάστερ, δηλαδή μεταπτυχια-
κά.
Ανακοίνωσε ακόμη ότι μετά από διαδικασίες αξιολόγησης τα ΤΕΙ

Αθήνας και Πειραιά θα συγχωνευτούν για να δημιουργήσουν ένα
νέο ΑΕΙ που θα ονομαστεί Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Είπε ότι έρχεται την άλλη εβδομάδα νομοσχέδιο στη βουλή που

προβλέπει ότι κανένας φτωχός φοιτητής δεν θα μένει εκτός μετα-
πτυχιακών σπουδών. Επίσης οι πρυτάνεις θα εκλέγονται σε
ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από τους Πρυτάνεις για να υπάρχει
συναίνεση.
Ανακοίνωσε την επανίδρυση της Γενικής Γραμματείας Νέας

Γενιάς ενώ πρόσθεσε ότι θα επιλυθεί το πρόβλημα με τους
20.000 αναπληρωτές μέσα στην επόμενη τριετία. Κι ακόμη ανα-
κοίνωσε την ενίσχυση με 65 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο των
πανεπιστήμιων από το 2018 και μετά. 
Τέλος επεσήμανε ότι τον Σεπτέμβριο θα ανοίξουν 630 αίθουσες

για προσφυγόπουλα.
Σύμφωνοι στη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά για τη

δημιουργία πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δηλώνουν οι πρόε-
δροι των δύο Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ενώ με ενδιαφέρον ανα-
μένεται η αντίδραση των πρυτάνεων.
Σε επικοινωνία του Αθήνα 9.84 με τον πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας

Μιχάλη Μπρατάκο, ο επικεφαλής του μεγαλύτερου Τεχνολογικού
Ιδρύματος της χώρας, σχολιάζοντας την εξαγγελία του πρωθυ-
πουργού , εξέφρασε την ικανοποίησή του, κάνοντας λόγο για

«ένα πάγιο αίτημα του ΤΕΙ Αθήνας το οποίο φαίνεται ότι υλοποι-
είται».
Ο κ. Μπρατάκος ξεκαθάρισε ότι το Τεχνολογικό Ίδρυμα της Αθή-

νας έχει το εκπαιδευτικό προσωπικό και τις υποδομές για τη μετα-
τροπή του σε ΑΕΙ και εκτίμησε ότι η συνεργασία με το ΤΕΙ Πειρ-
αιά θα αυξήσει αυτές τις δυνατότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες,
θετικά κρίνει την εξαγγελία του πρωθυπουργού και ο πρόεδρος
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Λάζαρος
Βρυζίδης, ο οποίος αναμένεται να εκδώσει σχετική ανακοίνωση
την Τετάρτη.  Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας
είναι 32 και του Πειραιά 10. «Έξι τμήματα των δύο ιδρυμάτων
είναι ομότιτλα, οπότε μπορούν άμεσα να συγχωνευθούν»
σημειώνει ο κ. Μπρατάκος και προσθέτει ότι δεν είναι απαραίτητο
τα υπόλοιπα να παραμείνουν ως έχουν. 
«Έτσι θα μπορεί να γίνει και καλύτερη κατανομή του διδακτικού

προσωπικού και των υποδομών των δύο ιδρυμάτων» αναφέρει
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας.

«Ναι» στη δημιουργία πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λένε οι πρόεδροι των ΤΕΙ Αθήνας – Πειραιά
Eπέκταση ολοήμερων σχολείων  και Ιδρυση «ΑΕΙ Δυτικής Αττικής» ανακοίνωσε ο Αλ. Τσίπρας
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ΣΕΒ: Εξήντα δράσεις έως το 2021 για τη δημιουργία 50.000 νέων θέσεων εργασίας

Ηπολιτική και οικονομική σταθερότητα στη χώρα έχουν
αποκατασταθεί, απομένει η δημιουργία ενός φίλο-
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, επεσήμανε ο πρόε-

δρος του ΣΕΒ κ. Θόδωρος Φέσσας απαντώντας σε ερώτηση
σχετικά με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.
Το περιβάλλον αυτό, όπως είπε, αποτελεί συνδυασμό κυβε-

ρνητικών πράξεων και της πρόθεσης Ελλήνων και ξένων
επενδυτών να βάλουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα η οποία
παρουσιάζει επενδυτικές ευκαιρίες.
Οι δηλώσεις έγιναν στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου του

ΣΕΒ για το συνέδριο με θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό,
που πραγματοποιείται αυτήν την εβδομάδα στην Αθήνα.
Ο κ. Φέσσας σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι ουραγός στον τομέα και χρειάζεται ένα ψηφιακό άλμα προκειμένου να

ανταποκριθεί στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής.
Ο ΣΕΒ προτείνει 60 δράσεις σε 11 τομείς της οικονομίας που μπορούν ως το 2021 να αυξήσουν τον εθνικό πλούτο

κατά 4% ή 7,6 δισ . ευρώ και να δημιουργήσουν 50.000 νέες θέσεις εργασίας.

ΡΡεεκκόόρρ  εεπποοχχιικκώώνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  ττοονν  ΦΦεεββρροουυάάρριιοο  
Εφτασαν τους 75.000, σημειώνοντας αύξηση κατά 28,1%

Κυρ. Μητσοτάκης: 

«Αναξιοκρατία και παράνομες 
μονιμοποιήσεις στο Δημόσιο»

Για αναξιοκρατία, δημιουργία κομματικού στρ-
ατού και παράνομες μονιμοποιήσεις συμβα-
σιούχων στο Δημόσιο, κατηγόρησε, μεταξύ

άλλων, την Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Ν.Δ., κατά
τη χθεσινή ομιλία του στην Κ.Ο. του Κόμματός του,
στη Βουλή.
Ειδικότερα, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερό-

μενος στα «τρία μεγάλα ψέματα» της ανόδου του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - τέλος της λιτότητας και σκίσιμο των
Μνημονίων, πατριωτισμό, δήθεν αντίσταση στους
ξένους και τάχα ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας
και τέλος μάχη με το παλιό και τη διαπλοκή - είπε:
"Υποσχέθηκαν «να τελειώνουν με το παλιό και τη
διαπλοκή». Και αποδείχθηκαν οι πιο παλιοί και οι
πιο διαπλεκόμενοι. Αναξιοκρατία και κομματικός
στρατός στο Δημόσιο, με παράνομες μονιμοποιή-
σεις συμβασιούχων. Παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη,
που καταγγέλλουν οι ίδιες οι δικαστικές ενώσεις.
Απόπειρα ελέγχου των Μ.Μ.Ε. με τον αντισυνταγ-
ματικό Νόμο Παππά. 
Ζούμε και το γνωρίζουμε πολύ καλά την πλήρη

απαξίωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Με
Υπουργούς που δεν προσέρχονται καν να απαντή-
σουν σε ερωτήσεις βουλευτών και με νομοσχέδια
και κυρίως τροπολογίες που ψηφίζονται εκτός των
προβλεπόμενων διαδικασιών."
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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    ((ιιδδαα--
ννιικκήή  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  οοιικκόόππεεδδαα  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

ΔΕΥΤ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ
Πρωί  9 με 1
Απόγευμα 5 με 8

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....gggg rrrr

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 

στο : mail@harris-security.com . 
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ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Επιβάτης έπεσε στο κενό σε σταθμό του μετρό στο Αιγάλεω

Ένας επιβάτης του μετρό τραυματίστηκε
στον σταθμό Αιγάλεω, όταν, σύμφωνα με
πληροφορίες, έπεσε στο κενό που υπάρχει
μεταξύ του συρμού και της αποβάθρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διέ-
λευση των συρμών σταμάτησε προσωρινά,
μέχρι να απεγκλωβιστεί ο επιβάτης, ενώ στη
συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΔΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΔ
Πηγές υπουργείου Εργασίας: «Kαμία απελευθέρωση 
στις ομαδικές απολύσεις»

«Kαμία απελευθέρωση δεν υπάρχει
στις ομαδικές απολύσεις» υποστηρίζουν
πηγές του υπουργείου Εργασίας, απαν-
τώντας στον τομεάρχη της Νέας Δημοκρ-
ατίας Γιάννη Βρούτση ο οποίος, όπως
αναφέρεται, υποστήριξε σήμερα,
μιλώντας σε πρωινή εκπομπή, ότι η
κυβέρνηση συμφώνησε σε απόλυτη απε-
λευθέρωση των ομαδικών απολύσεων.

Οι πηγές του υπουργείου κάνουν λόγο
ότι ο κ. Βρούτσης επιχείρησε να ανοίξει
άλλον ένα κύκλο "τρομοκρατικών ειδήσεων" και επισήμαναν ότι ακραίες απαιτήσεις των
δανειστών για πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων αποκρούστηκαν.

Στο πλαίσιο αυτό σε σχέση με το τι συμφωνήθηκε για το θέμα των ομαδικών
απολύσεων από το υπουργείο Εργασίας τονίζεται ότι :

- Τα όρια των ομαδικών απολύσεων δεν αλλάζουν και παραμένουν ως έχουν.
- Έξι (6) εργαζόμενοι το μήνα για επιχειρήσεις που απασχολούν 20-150 άτομα.
- Ποσοστό 5% του προσωπικού και μέχρι 30 άτομα το μήνα για επιχειρήσεις που

απασχολούν πάνω από 150 εργαζομένους.
Οι ίδιοι πηγές κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ότι την ώρα που η κυβέρνηση έδινε τη

μάχη για την προστασία των εργατικών δικαιωμάτων απέναντι στις ακραίες απαιτήσεις
των δανειστών, η ΝΔ είχε διαλέξει στρατόπεδο, ήταν με τους δανειστές και ότι χαρακ-
τήριζε ιδεοληψίες τις θέσεις της κυβέρνησης για την αποκατάσταση των συλλογικών

διαπραγματεύσεων, για την απόκρουση των ομαδικών απολύσεων και του λοκ άουτ.
Τέλος, σημειώνεται ότι τώρα που η κυβέρνηση κατάφερε όχι μόνο να αποκρούσει τις

απαιτήσεις αυτές, αλλά και να χαράξει το δρόμο επανάκτησης βασικών εργατικών δικαι-
ωμάτων, η ΝΔ νοσταλγεί τις απαιτήσεις των δανειστών.

ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 400.000 ΕΥΡΩ
Σε αναμονή 3.107 πλειστηριασμοί -Ποιοι θα διεξαχθούν σήμερα

Νέα απόφαση για τη διεξαγωγή πλειστηριασμών
κατοικών για ποσό κατάσχεσης άνω των 400.000 ευρώ
και με επισπεύδοντες τις τράπεζες, το Δημόσιο, τα ασφ-

αλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ έλαβε χθες η Συντονιστική Επιτροπή
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας.

Την ίδια ώρα σε... αναμονή βρίσκονται 3.107 πλειστηριασμοί,
που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοσίευσης
πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμε-
νων- Τομέα Ασφάλισης Νομικών.

Πρόκειται για πλειστηριασμούς που αφορούν σε όλα τα Ειρηνοδικεία της χώρας και  επι-
σπεύδοντες είναι κυρίως τράπεζες, επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πρόσωπα. Οι πλειστηριασμοί
φορούν ακίνητα αλλά και κινητά περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών.

Όπως αναφέρει η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας  «ένας
αριθμός συμπολιτών μας, μεγάλος κι αυτός με οφειλές εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων
ευρώ, έχοντας ως δικαιολογία και καλυπτόμενοι από την αποχή μας, αποφεύγουν την εκπλήρωση
ή τον διακανονισμό των οφειλών τους, ενώ έχουν τη σχετική δυνατότητα, αδικώντας κατάφωρα
όσους από τους συμπολίτες μας προσπαθούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και εξοφ-
λούν ή διακανονίζουν τις οφειλές τους με το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τους Δήμους, τις Τρά-
πεζες και τους ιδιώτες πιστωτές τους».

Επίσης, αναφέρει ότι «όλοι οι διενεργούμενοι πλειστηριασμοί θα διεξάγονται κατόπιν αδείας που
θα χορηγείται από τους Συλλόγους ή τη συντονιστική επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων
Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, που θα υποβάλλεται
κατόπιν έγγραφης αίτησης σε αυτόν από τον επισπεύδοντα».

Κατόπιν αυτών, για την  Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017, «θα χορηγούνται άδειες για αναγκαστικούς
πλειστηριασμούς, ανεξαρτήτως του ύψους της επισπευδόμενης απαίτησης, μεταξύ ιδιωτών, για
εκούσιους πλειστηριασμούς, για πλειστηριασμούς με αντικείμενο:

Διεκδικήσεις από διατροφές ή μισθούς εργαζομένων,
για πλειστηριασμούς ευπαθών προϊόντων τα οποία κινδυνεύουν να καταστραφούν,
για πλειστηριασμούς πλοίων, αεροσκαφών, επαγγελματικών χώρων, βιομηχανικών ή βιο-

τεχνικών χώρων, ξενοδοχειακών μονάδων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων και κινητών πραγμάτων,
καθώς και για πλειστηριασμούς οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο κατοικία του οφειλέτη (φυσικού

προσώπου) με επισπεύδοντες τις Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους
ΟΤΑ, και για ποσό επισπευδόμενης απαίτησης, δηλαδή ποσό εγγραφής κατάσχεσης ίσο με ή
πάνω από 400.000 ευρώ».
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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 Ελευσίνα, 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

οχημάτων 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) 

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον χώρο της
φύλαξης και διαχείρισης αρχείου, επιθυμεί να εντά-
ξει άμεσα στο δυναμικό της, για πλήρη απασχόλ-
ηση:

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρακο-
λούθησης και υλοποίησης, σωστά και έγκαιρα όλων των
αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί καθημερινά σε
άμεση συνεργασία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
της εταιρείας. Αναφέρεται στον Διευθυντή Λειτουργιών.

Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων εντός
αποθήκης και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που
αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και
την ασφάλεια της πληροφορίας.

Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια
και ομαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:
Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εμπειρία σε picking, θα θεωρηθ-

εί πρόσθετο προσόν)
Ηλικία 25-35
Καλή γνώση Η/Υ
Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης σε ιδ.

ασφαλιστική εταιρεία, υπό προϋποθέσεις
Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν στον

Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περιοχές.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν

το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογρ-
αφία και αναγραφή στο θέμα τον κωδικό της θέσης, στο
e-mail: hr@archeiothiki.gr ή fax : 210 5599076.

(5.4.17)

ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 
1 υ/δ, κατασκευή ́ 78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα

βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, 
κήπος 2.000τ.μ. ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ́ 12.

ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ

ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855
ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ
ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ

ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΔΔΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    

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

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
Ζητείται βοηθός λογιστή σε εμπορική/τεχνικήεταιρεία.
Απόφοιτος οικονομικής σχολής 5έτη προϋπηρεσίας.

Γνώση λογιστικών προγραμμάτων. 
Περιοχή Ασπρόπυργος . Αποστολή βιογραφικών 

στο e-mail:lampathakisb@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ
ΤΖΑΚΙ. ΠΕΥΚΟ 130€/ΤΟΝΟΣ, ΕΛΙΑ
160€/ΤΟΝΟΣ, ΔΑΔΙ 3 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/

10€. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6982155684 

& 6943424342
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Σε απόγνωση βρίσκονται οι εργαζόμενοι του ναυ-
πηγείου στο Νεώριο Σύρου καθώς τους οφείλονται τα

δεδουλευμένα τουλάχιστον 15 μηνών.
«Είμαστε σε απόγνωση, καθώς σε πολλούς από τους

συναδέλφους μου οφείλονται αυτή τη στιγμή δεδουλευμένα
15 και 17 μηνών. Θα επιλέξουμε κάθε μορφής κινητο-
ποίησης, αν δεν υπάρξει κάποια άμεση λύση στο πρόβλημά
μας» τονίζει, με δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος των
εργαζομένων των ναυπηγείων του Νεωρίου της Σύρου,
Μάνθος Ευάγγελος.

Προσθέτει ότι εργαζόμενοι του ναυπηγείου προχώρησαν
χθες σε συμβολική κατάληψη στα γραφεία της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου στην Ερμούπολη, ενώ σε σημερινό ψήφισμά
τους, μετά το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι ίδιοι και
οι οικογένειές τους, απαιτούν από όλους τους εμπλεκόμενο-
υς άμεσες λύσεις για το οικονομικό και ιδιοκτησιακό καθε-
στώς.

Στο ψήφισμά τους, οι περίπου 300 εργαζόμενοι ζητούν την

εξασφάλιση των οφειλών όλων των εργαζομένων, τη διασφ-
άλιση των θέσεων εργασίας, αλλά και των εγκαταστάσεων
των ναυπηγείων για την παροχή ρεύματος και νερού.

Παράλληλα, ζητούν άμεση κρατική παρέμβαση και λύση
στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του εργοστασιακού σωμα-
τείου της Σύρου Μάνθος Ευάγγελος λέει ότι όλοι οι εργαζό-
μενοι βρίσκονται καθημερινά στις θέσεις εργασίας τους και ότι
αυτή τη στιγμή αν η διοίκηση δεν προχωρήσει σε διακανονι-
σμό των οφειλών με τη ΔΕΗ που έχει προχωρήσει σε επα-
νασύνδεση του ρεύματος έως τις 10 Μαΐου, θα υπάρξει και
νέα διακοπή.Οι εργαζόμενοι σε επιστολή τους προς τον επι-
κεφαλής του ομίλου των ναυπηγείων Ελευσίνας και Νεωρίου
Νίκο Ταβουλάρη τον καλούν σε ανοιχτή συνάντηση, ενώ
δηλώνουν «ότι θα προστατέψουν με οποιονδήποτε τρόπο τις
εγκαταστάσεις του ναυπηγείου».

«Το ναυπηγείο που ανήκει σε όλους εμάς που αγαπάμε
πραγματικά και όχι σε ιδιοκτήτες σαν και εσάς που το εγκα-
τέλειψαν και το επιβουλεύονται» αναφέρεται στην επιστολή
του εργοστασιακού σωματείου.

Ο κ. Ν. Ταβουλάρης, σε επιστολή του προς τους εργαζό-
μενους του ναυπηγείου με ημερομηνία 02/05/2016,
σημειώνει ότι «προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του
Νεωρίου και να καταστεί δυνατή η επεξεργασία δυνατοτήτων
για «έξοδο από τα αδιέξοδα» ή να παρουσιαστεί επιτέλους
υπεύθυνος αγοραστής» προτείνει τα εξής:

Επάνοδο σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας με αποκατά-
σταση της απαιτούμενης «βιομηχανικής πειθαρχίας» 

με απόλυτη εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας και την
τήρηση των προβλεπόμενων από το νόμο συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων.

Τη σύνταξη και υπογραφή επιστολής του σωματείου προς
τους πλοιοκτήτες και πράκτορες των πλοίων που θα δηλώνει
τη δέσμευση του προσωπικού ότι δεν θα δημιουργούνται
από πλευράς τους εμπόδια στην ομαλή εφαρμογή του προ-
γράμματος επισκευής και κυρίως δεν θα παρεμποδίζεται ο
απόπλους των πλοίων.

Από τις εισπράξεις κάθε επισκευαζόμενου πλοίου να αφαι-
ρούνται οι αμοιβές των εργολάβων και το κόστος των αναγ-
καίων υλικών. Το ύψος των αμοιβών των εργολάβων θα περ-
ιορίζεται εφόσον θα αυξάνεται η συμμετοχή του προσωπικού
του ναυπηγείου στις εργασίες. Το δε υπόλοιπο θα καταναμέ-
νεται κατά 60% στη μισθοδοσία και το 40% για τις λοιπές λει-
τουργικές δαπάνες του ναυπηγείου. Για την αποφυγή παρε-
ρμηνειών και παρεξηγήσεων το Σωματείο θα ορίσει δύο
εκπροσώπους του προσωπικού που θα έχουν τη δυνατότητα
να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για τις πραγματοποι-
ούμενες εισπράξεις και την κάλυψη των υποχρεώσεων του
ναυπηγείου

Στην αντιμετώπιση των πρόσθετων προβλημάτων που
έχουν δημιουργηθεί τις δύο τελευταίες εβδομάδες θα πρέπει
να συμβάλλουν-πέρα των εργαζομένων- και οι διάφορες
πιστωτές του ναυπηγείου.«Οι μέτοχοι του Νεωρίου δεν θα
φέρουν κανένα εμπόδιο σε οποιαδήποτε λύση που θα εξα-
σφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας του» αναφέρεται στην
επιστολή.

ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΜΗΝΩΝ
ΑΑππεεγγννωωσσμμέέννοοιι  οοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  ττοουυ  ννααυυππηηγγεείίοουυ  
σσττοο  ΝΝεεώώρριιοο--  ΑΑππεειιλλοούύνν  μμεε  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς..
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νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή
κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη
6953058205

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

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκε-
υασμενο, μεταφέρεται
στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - -
6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελματικοί χώροι - γρ-
αφεία (ισόγειο και 2ος όρο-
φος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται ή πωλείται 

περιφραγμένο οικόπεδο
130 μέτρα για οποιαδή-
ποτε χρήση στην οδό Κα-
ραϊσκάκη στον Ασπρόπ-
υργο . Τηλ. επικοινωνίας
6936678467
(2.2. 17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ Ι Α
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 2105571925
& 6949073467

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπε-
ρής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόρι-
στη θέα, ελεύθερη, καλή κα-
τάσταση, κοντά 

στον Σκλαβενίτη, με θερ-
μοσίφωνα χωρίς θέρμανση,
2 ενοίκια μπροστά, άμεσα
διαθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

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

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

Ενοικιάζεται πλήρως ε-
πιπλωμένο οροφοδιαμέρι-
σμα 90 τμ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλα-
τείας, σε διώροφη οικοδο-
μή, επί οικοπέδου 500 τμ,
με κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως. 
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583
(3.3.16)

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 
2 μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιμή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

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, κλιματι-
σμός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, μεσίτες
δεκτοί, τιμή 57.000€, συζητή-
σιμητηλ: 6978415698

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162 τ.μ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 μπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€. 

Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής Αττι-
κής με χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθμό. Επίσης ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών. Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

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

Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμ-
πειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6980702259 κος Πανα-
γιώτης (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 αναλαμ-
βανει φυλαξη παιδιων στην
περιοχη 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 επικοινωνίας: 6946971237

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικό-
πεδο στον Περιφερειακό
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου - Τηλ:
6946971237(6.5.16)

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν πα-
πάκι - μηχανάκι (ας είναι πα-
λιό διότι αναλαμβάνω προ-
σωπκά το service) για μετα-
κινήσεις λόγω προβλήμα-
τος αναπηρίας. Τηλ:
6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο

ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  2255..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  

ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

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.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200  ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ
ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  6655
ΤΤ..ΜΜ..  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕ  22  WWCC,,

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522



Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 θριάσιο-15

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
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   ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  --  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ..  ΤΤΗΗΛΛ::  66998888338800448855



16-θριάσιο Τετάρτη 10 Μαΐου 2017

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 


