
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ
ΤΟΥ ΓΚΡΕΜΟΥ ΑΛΛΑ...

ΣΣύύννττααξξηη  αακκόόμμηη  κκααιι  
ααππόό  τταα  5511  γγιιαα  11  σσττοουυςς  44
δδηημμοοσσίίοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑΣΣ  ––  ΕΕΙΙΔΔΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ  ––  ΕΕΡΡΥΥΘΘΡΡΩΩΝΝ
Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Τοπωνυμίων Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Τοπωνυμίων 
του Υπουργείου Εσωτερικών η προσθήκητου Υπουργείου Εσωτερικών η προσθήκη

των ΕΡΥΘΡΩΝ στην επωνυμία του Δήμουτων ΕΡΥΘΡΩΝ στην επωνυμία του Δήμου
 Γιάννα Κριεκούκη: «Το αίτημα του συνόλου των πολιτών της Δημοτικής 

Ενότητας Ερυθρών δικαιώνεται. Είναι μία ιστορική νίκη για τον τόπο μας και
μία δικαίωση όλων όσων πιστέψαμε και αγωνιστήκαμε για την επιτυχία» 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:
««ΑΑννάάσσαα»»  σσττιιςς  ππλλααττεείίεεςς  

κκααιι  ττοουυςς  
δδηημμόόσσιιοουυςς  χχώώρροουυςς

ΒΡΑΒΕΙΑ 
BRAVO 2017: 

ΝΝέέαα  δδιιάάκκρριισσηη  
γγιιαα  ττοο  δδηημμοοττιικκόό

ΚΚΔΔΑΑΥΥ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

Εξαιρετική Μουσική εκδήλωση
Μνήμης για την Άλωση 
της Κωνσταντινούπολης

στο Ζεφύρι
......  μμεε  ΠΠρρωωττααγγωωννιισσττέέςς  ττοο  
ΔΔηημμοοττιικκόό  ΩΩδδεείίοο  ΦΦυυλλήήςς  

κκααιι  ττηη  ΧΧοορρωωδδίίαα  ττοουυ  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  
ΖΖεεφφυυρρίίοουυ  

ΈΈφφοοδδοοςς  ττηηςς  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς  σσεε  σσππίίττιιαα
ννααρρκκεεμμππόόρρωωνν  σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα
Ισχυρό ‘’χτύπημα’’ στην " KAMORA " της Δυτικής Αττικής 

Ρομά ζούσαν πολυτελή βίο σπέρνοντας τον θάνατο σε νέα παιδιά
Βίλες με κρύπτες και ασανσέρ για να ανεβοκατεβάζουν  

στα σαλόνια τα πολυτελή τους αυτοκίνητα
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Νέες πρωτοβουλίες της δημάρχου Μάνδρας - Ειδυλλίας για τη διασφάλιση 

της ποιότητας αλλά και την επάρκεια του πόσιμου νερού 
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Με ολιγόμηνη 
καθυστέρηση 

οι εργασίες της
 προσωρινής

 μετεγκατάστασης του
21ου Δημ. σχολείου

Αχαρνών μέχρι 
την ανέγερση του 

νέου κτηρίου

ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ππρρόόλληηψψηηςς  
κκααιι  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς

ΘΘύύμμαα  σσωωμμααττιικκήήςς
ββίίααςς  έένναα  σστταα  

δδύύοο  ππααιιδδιιάά  σσττηηνν  
ΕΕλλλλάάδδαα

ΑΑππόόππεειιρραα  δδιιάάρρρρηηξξηηςς
ΑΑΤΤΜΜ  μμεε  έέκκρρηηξξηη  
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Óåλ. 2

Óåλ. 9

Óåλ. 8

Óåλ. 3

Óåë. 2

Óåë. 7

Óåλ. 5

Óåë. 3
Óåλ. 5



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
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 31 Μαΐου 2017

Ασπρόπυργος
Καμπόλης Παναγιώτης Α. Πλάτωνος 1,

Ασπρόπυργος, 2105572588

Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. 

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Aχαρνές
Παπουτσής Διονύσιος Π. 

Αριστοτέλους 185, 2102477442

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι. Παναγίας Γρηγορούσης 50

& Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

Χαϊδάρι
Σελέκου Χρυσάνθη Μ. 

Θερμοπυλών 105, 2105314802

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά   

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
25 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος
Ερμείας, Ερμειάς, Ερμεία

Μάγος, Μάγια

ΣΤΑ 850.000€ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΕΕΝΝΤΤΑΑΧΧΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΣΣΤΤΟΟ  ΕΕΣΣΠΠΑΑ  22001144  ––  2200  

ΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ
ΥΥΔΔΡΡΟΟΔΔΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΟΟΡΡΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΡΡΜΜΕΕΝΝΟΟ  

ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΑΑΛΛΕΕΠΠΟΟΧΧΩΩΡΡΙΙ
Νέες πρωτοβουλίες της δημάρχου

Γ. Κριεκούκη για τη διασφάλιση
της ποιότητας αλλά και την 

επάρκεια του πόσιμου νερού 

Άλλη μία πρωτοβουλία της Δημάρχου Γιάννας Κριε-
κούκη για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων
των δημοτικών δικτύων ύδρευσης των παρα-

λιακών οικισμών Πόρτο Γερμενού και Αλεποχωρίου στέφτηκε
με επιτυχία.

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας μετά από εντατικές προ-
σπάθειες πέτυχε την χρηματοδότηση από το πρόγραμμα
ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Αττικής του έργου «Προ-
μήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Ασφαλή
Επίβλεψη και Λειτουργία του Συστήματος Υδροδότησης των
Παραλιακών Περιοχών του Δήμου», προϋπολογισμού
849.400€ (685.000€ + ΦΠΑ 24%)

Με τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στο έργο θα επι-
τευχθεί η ασφαλής λειτουργία αλλά και η από απόσταση
επίβλεψη του δικτύου ύδρευσης των δύο παραλιακών περ-
ιοχών, με αποτελέσματα:

την βελτίωση της λειτουργίας του κεντρικού τροφοδοτικού
αγωγού που οδεύει από την Δεξαμενή Βιλίων και τροφοδοτεί
το Π. Γερμενό

την εξοικονόμηση πόσιμου ύδατος, από την μείωση των
διαρροών,

την ελαχιστοποίηση των θραύσεων και ζημιών και άρα
των διακοπών στην υδροδότηση μέσω του ελέγχου της πίε-
σης στο δίκτυο, που είναι η αιτία για τις ζημιές (θραύσεις κλπ.)
που προκαλούνται στο δίκτυο ύδρευσης εντός των οικισμών,

την βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, με
γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, μέσω του
ελέγχου της ποιότητας και της απολύμανσης του παρεχόμε-
νου νερού.

Βασική επιδίωξη με το έργο αυτό είναι η περιορισμένη
ποσότητα του νερού που διαθέτουμε να μην σπαταλιέται
ασκόπως λόγω διαρροών ή ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης και
να είναι ασφαλές για πόση, διασφαλίζοντας συνεχώς την ποι-
ότητά του.

Η σημερινή διοίκηση του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας
αποδεικνύει άλλη μία φορά πως δουλεύει συστηματικά για
την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων του τόπου μας. Δεν
μοιράζει υποσχέσεις που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Δεν
θριαμβολογεί πριν να έχει αποτελέσματα στις προσπάθειές
της. Με μοναδικό όπλο τη επίπονη και ακατάπαυστη δουλειά
της διορθώνει τα κακώς κείμενα ετών με μοναδική επιδίωξη
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του δήμου
μας και την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών μας.

Επίσης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ύστερα από την εισήγηση της Δημάρχου Γιάννας Κριε-
κούκη ενισχύεται το δημοτικό δίκτυο του Αλεποχωρίου
με την προμήθεια νερού από την «Αγροτική Υδατική
ΕΠΕ».

Ο Δήμος θα διαθέσει το ποσόν των 36.245,00€ για να
καλυφθούν οι ανάγκες για νερό του Αλεποχωρίου ιδιαίτερα
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες  που η κατανάλωση αυξάνει
κατακόρυφα ενώ ταυτόχρονα είναι γνωστό πως οι Δημοτικές
γεωτρήσεις δεν αποδίδουν πλέον.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΕΜΟΥ ΑΛΛΑ...
Σύνταξη ακόμη και από τα 51 για 1 στους 4 δημοσίους υπαλλήλους

Αποκαλυπτικά είναι τα
στοιχεία της τελευ-
ταίας έκθεσης του

πληροφοριακού συστήματος
"Ήλιος" για το μήνα Φεβρο-
υάριο, καθώς όπως
προκύπτει, το 23% όσων
δημοσίων υπαλλήλων πήραν
σύνταξη το συγκεκριμένο
μήνα, ήταν έως 55 ετών.

Συγκεκριμένα, 167 άτομα
από τα συνολικά 701, σχεδόν
ένας στους τέσσερις, που
πήραν σύνταξη από το Δημόσιο κατά τον μήνα Φεβρουάρ-
ιο, ήταν ηλικίας 51 έως 55 ετών, με τη μέση σύνταξη αυτής
της ηλικιακής κατηγορίας των νέων συνταξιούχων του
Δημοσίου να ανέρχεται στα 1.139 ευρώ.

Καμία άλλη ηλικιακή κατηγορία νέων συνταξιούχων του
Δημοσίου, αλλά ούτε και άλλου ασφαλιστικού ταμείου δεν
έλαβε τόσο νωρίς, μία τόσο μεγάλη σύνταξη, τον περασμέ-
νο Φεβρουάριο, όπως φαίνεται από στοιχεία του συστήμα-
τος "Ήλιος". 

Υψηλότερη όλων η μέση νέα
σύνταξη του Δημοσίου

Εξάλλου, οι μέσες αποδοχές
των νέων συνταξιούχων του
Δημοσίου είναι ξεκάθαρα οι
μεγαλύτερες σε σχέση με τις μέσες
αποδοχές των άλλων νέων συντα-
ξιούχων.Συγκεκριμένα:

Η μέση σύνταξη των νέων συντα-
ξιούχων του Δημοσίου ανήλθε στα
925 ευρώ.

Η μέση σύνταξη των νέων συντα-
ξιούχων του ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι)  στα 715 ευρώ.

Η μέση σύνταξη των νέων συνταξιούχων του ΙΚΑ (μισθωτοί
ιδιωτικού τομέα) ανήλθε στα 595 ευρώ.

Η μέση σύνταξη των νέων συνταξιούχων του ΟΑΕΕ (έμποροι,
βιοτέχνες) ανήλθε στα 500 ευρώ.

Η μέση σύνταξη των νέων συνταξιούχων των συγχωνευθέν-
των ταμείων στο ΙΚΑ ανήλθε στα 480 ευρώ.

Η μέση σύνταξη των νέων συνταξιούχων του ΟΓΑ (αγρότες,
κτηνοτρόφοι) ανήλθε στα 345 ευρώ.
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Ασπρόπυργος: «Ανάσα» στις πλατείες 
και τους δημόσιους χώρους

Μεγάλη ανακούφιση φέρνει η τελευταία απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου σχετικά με
την ανάθεση σε ιδιωτική εταιρία της φροντίδας

χώρων πρασίνου και πλατειών.
Η παραπάνω απόφαση πάρθηκε στο τελευταίο Δημοτικό

Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαϊου όπου ανάμε-
σα σε άλλα, ήρθε ως θέμα η ανάθεση σε ιδιωτική εταιρία της
προστασίας χώρων πρασίνου.

Στη συζήτηση που ακολούθησε για το θέμα ο δήμαρχος
Ασπροπύργου Νικ. Μελετίου αφού ανέφερε πως λόγω της
κείμενης νομοθεσίας ο Δήμος αδυνατεί να κάνει προσλήψεις
και οι χώροι πρασίνου δέν έχουν την εικόνα που θα έπρεπε
λόγω της έλλειψης προσωπικού. Έτσι ήρθε η πρόταση αυτή
ωστε η περιποίηση μέρος χώρων πρασίνου να ανατεθεί σε
ιδιωτική εταιρία.

Απο τα 1.100 άτομα προσωπικό το 2007 αυτή τη στιγμή ο
Δήμος έχει 570 άτομα. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η ανάθ-
εση σε ιδιωτική εταιρία καθως αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, 

οι χώροι θα αφεθούν στην τύχη τους.Υποστήριξε επίσης
πως μεγάλο μέρος του προσωπικού έχει συνταξιοδοτηθεί ενω
απο πέρισυ είχε αποφασιστεί απο τον Δήμο να δοθούν αρμο-
διότητες σε ιδιώτες. Είπε δε πως το προσωπικό που υπάρχει
ήδη για την υπηρεσία πρασίνου, θα συνεργάζεται στενά με
τους ιδιώτες. «Πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουν εδω και
χρόνια γειτονικοί δήμοι» ανέφερε κλείνοντας.

Σημειώνουμε εδω πως το κονδύλι για τις υπηρεσίες αυτές
είναι 300.000€ για έναν χρόνο. 

Με την πρόταση της πλειοψηφίας διαφώνησε σύσσωμη η
αντιπολίτευση προτείνοντας τις υπηρεσίες αυτές να
συνεχίσουν να τις εκτελούν υπάλληλοι του Δήμου.

Χαρακτηρίζουμε την παραπάνω απόφαση θετική διότι η εικό-
να των πλατειών και των χώρων πρασίνου αυτή τη στιγμή δεν
είναι αυτή που θα έπρεπε. 

Οι πολίτες του Ασπροπύργου θέλουν περιποιημένο περι-
βάλλον ανεξάρτητα του ποιός φροντίζει για αυτό.

Ε. Λιάκος

ΑΑππόόππεειιρραα  δδιιάάρρρρηηξξηηςς  
ΑΑΤΤΜΜ  μμεε  έέκκρρηηξξηη  

σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι

Το ΑΤΜ τράπεζας ανατίναξαν άγνωστοι τα
ξημερώματα της Τρίτης στο Μενίδι, χωρίς
ωστόσο να καταφέρουν να αποσπάσουν

και τα χρήματα που περιείχε.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στις 02.35,

επί της οδού Γεωργίου Δαμάσκου 2 εντός του
Ολυμπιακού Χωριού, τρεις δράστες με καλυμμένα
τα χαρακτηριστικά τους, προκάλεσαν έκρηξη στο
μηχάνημα της Εθνικής Τράπεζας, με αποτέλεσμα
αυτό να υποστεί φθορές.

Στο σημείο βρέθηκαν μία φιάλη υγραερίου και τρία
μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό.

Η Αστυνομία αναζητά τους δράστες.

Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Δυτικής Αττικής με τη συνδρ-
ομή της ΟΠΚΕ πραγματοποιήθηκε το

πρωί την προηγούμενη Παρασκευής στην περιοχή
της Λίμνης Ζεφυρίου και των Άνω Λιοσίων. Συγκε-
κριμένα, οι άνδρες της ασφάλειας αξιοποιώντας
πληροφορίες και με τη συνδρομή εισαγγελέα πραγ-
ματοποίησαν εφόδους σε 8 οικίες .Όπως διαπι-
στώθηκε πρισμένες  εξ’ αυτών είχαν κάμερες ασφ-
αλείας αλλά και κρύπτες για να κρύβονται ναρκωτι-
κά.  

Τα ναρκωτικά τα είχαν κρυμμένα σε ειδικές
κατασκευές στα δάπεδα και στους τοίχους των σπι-
τιών τους, ενώ είχαν φτιάξει ακόμα και ειδικά ασαν-
σέρ που ανεβοκατέβαζαν τα υπεροπολυτελή τους
αυτοκίνητα με τα οποία διακινούσαν και τα ναρκω-
τικά, μέσα στα σαλόνια των πανάκριβων και υπερπολ-
υτελών σπιτιών τους…

Μέχρι και σκουπιδοφάγους είχαν τοποθετήσει ώστε σε
περίπτωση εφόδου να κατέστρεφαν ποσότητες όπως και
έγινε και σε αυτή την περίπτωση, ενώ οι παραλαβές των
ναρκωτικών γίνονταν κάθε ημέρα από την Αλβανία μέσω
ενός Αλβανού μεταφορέα, που κάθε φορά μετέφερε στο
κύκλωμα αυστηρά τις ποσότητες που πίστευε ότι θα δια-
κινήσει αυθημερόν, ώστε σε περίπτωση εφόδου να μην
τους βρουν εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες όπως έγινε και
σε αυτή την περίπτωση, όμως εδώ είχαν φροντίσει οι
αστυνομικοί επί μήνες να καταγράψουν σε βιντεοληπτικό
υλικό δεκάδες αγοραπωλησίες.

Ένα από τα εν λόγω σπίτια-«φρούρια» που μπήκε στο
στόχαστρο, ανήκει σε γνωστή οικογένεια Ρομά, η οποία
είχε μπει στο κάδρο των ερευνών της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας Δυτικής Αττικής για διακίνηση ναρκωτικών.

Συνολικά έγιναν 27 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 18
μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ανάμεσα στους 27 προ-
σαχθέντες βρίσκονταν εφτά ανήλικοι και εφτά γυναίκες.
Από τους 19 συλληφθέντες, οι έξι είχαν σε βάρος τους
καταδικαστικές αποφάσεις, ενώ όλες οι έφοδοι στα σπίτια
έγιναν παρουσία Εισαγγελέα.

Προμήθευαν με ναρκωτικές ουσίες περίπου 
100-120 χρήστες ναρκωτικών την ημέρα

Για την υπόθεση ο Διευθυντής της Ασφάλειας Αττικής,
Υποστράτηγος Χρήστος Παπαζαφείρης ανέφερε μεταξύ
άλλων , ότι αν και τα μέλη του κυκλώματος των Ρομά λάμ-
βαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης με τεχνολογικό εξοπ-
λισμό τελευταίας τεχνολογίας και παρατηρητές σε δεκά-
δες σημεία πλησίον των οικιών τους για την αποφυγή
έγκαιρων Αστυνομικών επεμβάσεων, «καταφέραμε με
ειδικές επιχειρησιακές τεχνικές και πρακτικές να διαπι-

στώσουμε περισσότερες από 70 αγοραπωλησίες
ναρκωτικών ουσιών», ενώ στάθηκε στην προσπάθ-
εια πάταξης της εγκληματικότητας που γίνεται αναφ-
έροντας ενδεικτικά πως «ιδιαίτερα από τις αρχές
Μαΐου, η Ασφάλεια Αττικής έχει καταφέρει να εξαρθ-
ρώσει 12 εγκληματικές ομάδες που καλύπτουν το
μεγαλύτερο φάσμα του κοινού και οργανωμένου
εγκλήματος, να συλλάβει 1.050 δράστες διαφόρων
εγκληματικών πράξεων και να εξιχνιάσει 461 σημαν-
τικές υποθέσεις, όπως 6 απόπειρες ανθρωποκτο-
νιών, 87 ληστείες, 218 κλοπές, κ.α. αδικήματα».

Από την εξέλιξη των ερευνών διακριβώθηκε ότι,
πρόκειται για μια «οικογενειακού χαρακτήρα»

εγκληματική οργάνωση, ιεραρχικά δομημένη στο
πρότυπο των διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων

τύπου " KAMORA ", ενώ ήταν ιδιαίτερα δραστηριοποι-
ημένη στην εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών σε διάφο-

ρες περιοχές της Δυτικής Αττικής .

Αναφορικά με τη διάρθρωση της εγκληματικής οργά-
νωσης, προέκυψε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία είχαν τον
ρόλο τον καθοδηγητών και οι νεότεροι τον εκτελεστικό
ρόλο. Παράλληλα με τους μεταξύ οικογενειακούς τους
δεσμούς, επέτυχαν υψηλό επίπεδο συνοχής, διασύνδε-
σης και εμπιστοσύνης, ελαχιστοποιώντας το ενδεχόμενο
διακρίβωσης από τις αστυνομικές αρχές της παράνομης
δράσης τους.

Στο πλαίσιο των ερευνών ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή
των συλληφθέντων σε περισσότερες από 70 αγοραπωλ-
ησίες ναρκωτικών ουσιών. 

Συνεχίζεται στη σελ. 8

ΈΈφφοοδδοοςς  ττηηςς  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς  σσεε  σσππίίττιιαα  ννααρρκκεεμμππόόρρωωνν  σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα
Ρομά ζούσαν πολυτελή βίο σπέρνοντας τον θάνατο σε νέα παιδιά

Βίλες με κρύπτες και ασανσέρ για να ανεβοκατεβάζουν στα σαλόνια τα πολυτελή τους αυτοκίνητα



Υποχρεωτική θα είναι από αύριο 1 Ιουνίου η
πληρωμή από όλους τους εργοδότες των
μισθών και γενικότερα όλων των αποδοχών των

εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού
λογαριασμού προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των
υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.

Με την απόφαση θεσπίζεται η υποχρεωτική καταβολή
αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω
τραπεζικού λογαριασμού.

'Ετσι εφεξής θα είναι υποχρεωτική καταβολή από τους
εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιω-
τικό τομέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς των δικαιούχων μισθωτών.

Πάντα σύμφωνα με την απόφαση η καταβολή των
αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθ-
ωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανο-
μένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Στον εργοδότη που
παραβαίνει τις διατάξεις θα επιβάλλονται κυρώσεις από
το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ως ημερομηνία έναρξ-
ης ισχύος ορίζεται η 1.6.2017. Η απόφαση προβλέπει τα
εξής :

Άρθρο 1 - Καταβολή αποδοχών των εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού

Καθιερώνεται εφεξής η υποχρεωτική καταβολή από
τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον
ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς των δικαιούχων μισθωτών. Η καταβολή των απο-
δοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών
γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης
της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων
υπηρεσιών πληρωμών.

Άρθρο 2-  Κυρώσεις
Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρ-

ου 1 επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν.
3996/2011 (Α΄ 170).

Άρθρο 3 -Έναρξη ισχύος
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος ορίζεται η 1.6.2017. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

4-θριάσιο Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

Με άδεια της Αρχής ΔεδομένωνΜε άδεια της Αρχής Δεδομένων

«Τειρεσίας» για τους κακοπληρωτές 
της κινητής τηλεφωνίας

Μαύρη λίστα με κακοπληρωτές κινητής τηλε-
φωνίας δημιουργείται με την άδεια της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπι-

κού Χαρακτήρα.Τα μέλη της Αρχής ομόφωνα έδω-
σαν την άδεια σε εταιρεία για την δημιουργία
«μαύρης λίστας» δεδομένων αφερέγγυων συνδρ-
ομητών κινητής τηλεφωνίας (τύπου ΤΕΙΡΕΣΙΑ).
Σκοπός της επεξεργασίας του Συστήματος Ανταλ-

λαγής Πληροφόρησης, σύμφωνα με την Αρχή,
(απόφαση 28/2017) είναι η εκτίμηση του πιστωτι-
κού κινδύνου που συνεπάγεται η σύναψη σύμβα-
σης με συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, με στόχο
την εξυγίανση συναλλαγών - αποφυγή περαιτέρω
ζημίας. Ο σκοπός αυτός είναι σαφής, θεμιτός και
νόμιμος, όπως έχει ήδη κριθεί και με παλαιότερη τη
γνωμοδότηση της Αρχής (1/2015).

Πάντως, σε καμία περίπτωση, υπογραμμίζει η
Αρχή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Σύστημα
Ανταλλαγής Πληροφόρησης προκειμένου να
αποκλειστεί εντελώς ο καταναλωτής από τηλεπι-
κοινωνιακές υπηρεσίες (που είναι ιδιαιτέρως
σημαντικές για την καθημερινή του ζωή).

Την Δευτέρα 5 Ιουνίου, στην Πλατεία Λυτάρα 
Εκδήλωση Βράβευσης για τον “διαγωνισμό Κήπων & Μπαλκονιών”,
στο πλαίσιο της “Παγκόσμιας Ημέρας περιβάλλοντος”

ΟΔιαγωνισμός “Κήπων και Μπαλκονιών”, που διο-
ργανώθηκε από το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτι-
κής Ενότητας των Μεγάρων, στο πλαίσιο της”

Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος “ είναι σε εξέλιξη και θα
ολοκληρωθεί την Κυριακή 4 Ιουνίου με τη διαδικασία της δια-
δικτυακής ψηφοφορίας και την ΔΕΥΤΕΡΑ 5 Ιουνίου 2017,
ώρα 8 μ.μ. στην Πλατεία Βασιλίσσης Φρειδερίκης (Λυτάρα)
θα λάβει χώρα η εκδήλωση της Βράβευσης των νικητών.

Ηδη η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με τη διαδικασία της
επίσκεψης των μελών της Κριτικής Επιτροπής στα σπίτια
όσων δήλωσαν συμμετοχή (από 22 Μαϊου έως 25 Μαϊου
2017) και τη σχετική αξιολόγηση, που μετράει σε ποσοστό 70
% στην τελική κατάταξη και το υπόλοιπο 30 % στη δεύτερη
φάση, θα προσμετρηθεί με το αποτέλεσμα της Διαδικτυακής
Ψηφοφορίας.

Η Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται από την Κα Ιωαννίδου
Αγάπη, Γεωπόνο, Προϊσταμένη Τμήματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης του Δήμου Μεγαρέων, την Κα Κόμπουλη – Νικολο-
πούλου Άννα, γεωπόνο και τον κ. Βαγγέλη Ορφανό , Αρχιτέκ-
τονα Μηχανικό.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού Κήπων και Μπαλ

κονιών κ. Ηλίας Μουσταΐρας δήλωσε:« Ο Διαγωνισμός
αυτός οργανώθηκε εφέτος για πρώτη φορά και θεσπίστηκε να
γίνεται κάθε χρόνο από το Τοπικό μας Συμβούλιο, στο πλαίσιο
της αισθητικής αναβάθμισης της πόλης, των οικισμών και
περιοχών της Δημοτικής Ενότητας των Μεγάρων, έχοντας ως
στόχο την ενεργοποίηση και συμμετοχή όσο το δυνατόν περ-
ισσότερων συμπολιτών προς την κατεύθυνση αυτή.»

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης Δήλωσε:
« Με την πρωτοβουλία αυτή του Τοπικού Συμβουλίου της

Δημοτικής Ενότητας των Μεγάρων, πιστεύουμε ότι οι
συμπολίτες θα ανταποκριθούν ευχάριστα έτσι ώστε να υπάρ-
ξουν περισσότεροι ιδιωτικοί χώροι πρασίνου οι οποίοι θα
συντηρούνται και θα παρουσιάζουν μία καλαίσθητη εικόνα
που θα προβάλει την πόλη και φυσικά για την προσπάθειά
τους αυτή όσοι το επιθυμούν θα επαινούνται και θα βρα-
βεύονται. Για εφέτος θέλω να συγχαρώ όλους όσους συμμε-
τείχαν στον διαγωνισμό, να επαινέσω τον Πρόεδρο κ. Ηλία
Μουσταΐρα και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Δια-
γωνισμού Κήπων και Μπαλκονιών και να ευχαριστήσω τα
μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τον χρόνο που διέθεσαν
προκειμένου να αναδειχθούν οι νικητές.»

ΤΤιι  ααλλλλάάζζεειι  ααππόό  ττηηνν  11ηη  ΙΙοουυννίίοουυ  σσττηηνν  κκααττααββοολλήή
ττωωνν  μμιισσθθώώνν  σσττοονν  ιιδδιιωωττιικκόό  ττοομμέέαα

ΈΈωωςς  ττιιςς  3300  ΙΙοουυννίίοουυ  οοιι  ααιιττήήσσεειιςς  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  φφοορρέέωωνν  
γγιιαα  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  δδοομμώώνν  φφιιλλοοξξεεννίίααςς  αασσυυννόόδδεευυττωωνν  ααννηηλλίίκκωωνν

Πρόσκληση για το έργο «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία υφιστά-
μενων Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων δημοσιεύτηκε από την
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας,
και άλλων πόρων (ΕΥΣΥΔΤΑΜΕ και ΤΕΑΑΠ) του υπουργείου Οικονομίας.
Η προκηρυσσόμενη δράση, προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ, αφορά τη
χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης 2014-20 για τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων δομών φιλο-

ξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.Ωφελούμενοι από τις δράσεις είναι οι ανήλικοι, ηλικίας κάτω των 18 ετών, οι οποίοι
φθάνουν στη χώρα χωρίς να συνοδεύονται από πρόσωπο που ασκεί την γονική μέριμνά τους.



Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 θριάσιο-5 

ΠΠρροοχχωωρράά  ηη  ίίδδρρυυσσηη  
δδιιααδδηημμοοττιικκοούύ  
κκααττααφφυυγγίίοουυ  

ααδδέέσσπποοττωωνν  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, εγκρίθηκε η αγορά
του ακινήτου για την Ίδρυση Καταφυγίου,

στην περιοχή των Μεσογείων, έκτασης 16 στρεμμάτων.
Παράλληλα στην ίδια απόφαση, το Δ.Σ. εξέφρασε την

πρόθεσή του, για την αρτιότερη λειτουργία του Διαδημο-
τικού Καταφυγίου, να συνεργασθεί με τους ειδικούς, ως
και τις Φιλοζωικές Οργανώσεις των Δήμων-Μελών του,
για την κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας, σύμφωνα,
όπως αναφέρεται στην απόφαση «με την ισχύουσα
νομοθεσία, τον πολιτισμό μας και την πρέπουσα ευαι-
σθησία στην μεταχείριση των ζώων».

Σε κάθε περίπτωση τονίσθηκε ο χαρακτήρας του Κατα-
φυγίου, ως «προσωρινός χώρος φιλοξενίας και περίθαλ-
ψης των αδέσποτων» ενώ υπογραμμίσθηκε «η σημασία
ανάπτυξης δικτύου υιοθεσίας αδέσποτων, σε συνερ-
γασία και με τη συμβολή των εθελοντών των Φιλοζωικών
Συλλόγων».

Σε εκδήλωση στο
Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, ο Δήμος

Ελευσίνας έλαβε για το δημο-
τικό ΚΔΑΥ βραβείο από τον
θεσμό Bravo Sustainability
Awards (κατηγορία περιβάλ-
λον). 

Ο Θεσμός Bravo
Sustainability Awards της πρω-
τοβουλίας SUSTAINABLE-
GREECE2020, που υλοποιείται
από τον μη κερδοσκοπικό
οργανισμό QualityNet
Foundation σε συνεργασία με
το Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανι-
σμών και Ενεργών Πολιτών, με
Διεθνείς, Ευρωπαϊκούς και
Εθνικούς φορείς, στοχεύει στην ανάδειξη και επιβράβευ-
ση των καλύτερων πρακτικών που υλοποιούνται στην
Ελλάδα και συμβάλλουν στην προώθηση της Βιώσιμης
Ανάπτυξης, της Κοινωνικής Συνοχής, της δημιουργίας
προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς και της βελτίωσης
της ποιότητας ζωής. 

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για βράβευση έγινε

από επιστημονική επιτροπή,
ομάδες κοινωνικών εταίρων και
ενεργούς πολίτες.

Το βραβείο παρέλαβαν ο προϊ-
στάμενος του Τμήματος Περιβάλ-
λοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτι-
κής Προστασίας Δρ. Αναστάσιος
Χρηστίδης και ο υπεύθυνος λει-
τουργίας του δημοτικού ΚΔΑΥ κ.
Αλέξανδρος Τσάτσης, οι οποίοι
κατά την παραλαβή του βραβείου
δήλωσαν ότι αυτό αφιερώνεται
στη μνήμη του αείμνηστου
δημάρχου Ελευσίνας Γιώργου
Αμπατζόγλου, ο οποίος ορα-
ματίστηκε το ΚΔΑΥ και έθεσε τις
βάσεις για τη λειτουργία του.

Ένα μεγάλο μπράβο στη δημο-
τική αρχή, που συνεχίζει τη λειτουργία του ΚΔΑΥ με θεα-
ματικά αποτελέσματα (ποσοστό ανακύκλωσης/αξιο-
ποίησης 81% το 2016) και στους εργαζόμενους που επιτ-
υγχάνουν αυτά τα αποτελέσματα.  Υπενθυμίζεται ότι ο
δήμος Ελευσίνας είχε κερδίσει χρυσό βραβείο WASTE &
RECYCLING AWARDS 2015 για το δημοτικό Κέντρο Δια-
λογής Ανακυκλώσιμων Υλικών.

Εντός των πρώτων μηνών του
2018, θα ξεκινήσουν οι εργασίες
στο χώρο όπου θα μετεγκατα-

σταθεί προσωρινά το 21ο δημοτικό σχο-
λείο Αχαρνών μέχρι ν΄ανεγερθεί το νέο
κτίριό του.

Σύμφωνα με  τα όσα συζητήθηκαν στη
συνάντηση αντιπροσωπείας του δήμου με
το διευθυντή έργων της ΚΤΥΠ, η καθυ-
στέρηση οφείλεται στο νέο νομικό πλαίσιο
για τις δημοπρασίες το οποίο, όμως,
πλέον έχει αποσαφηνιστεί και γι΄αυτό οι
διαδικασίες θα ξεκινήσουν άμεσα.

Σε πρώτη φάση στο νέο, προκάτ κτίριο,
στην οδό Γιάννη Βλαχογιάννη θα μετεγκα-
τασταθεί το 24ο νηπιαγωγείο και στη
συνέχεια οι τάξεις του 21ου δημοτικού 

ώστε να αποδεσμευτεί ο χώρος στον
οποίο στεγάζεται ,σήμερα, το σχολείο και
στον οποίο θα κτιστεί το νέο σχολικό
οίκημα.

Υπενθυμίζεται ότι το προσωρινό κτίριο
του 21ου Δημοτικού είναι προϋπολογι-
σμού 1 εκατομμυρίου ευρώ και ο χρόνος
κατασκευής του υπολογίζεται σε 3 μήνες
όπερ σημαίνει ότι το καλοκαίρι του 2018
πρόκειται να γίνει η μετεγκατάσταση του
σχολείου.

Παράλληλα, ο δήμος έχει ζητήσει από
την ΚΤΥΠ το προσωρινό κτίριο να χρησι-
μοποιηθεί, στο μέλλον, για να καλύψει
κτιριακές ανάγκες της Σχολικής Κοινότ-
ητας της πόλης και να αξιοποιηθεί ως
σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Υπενθυμίζεται ότι η λύση στο κτιριακό
πρόβλημα του 21ου Δημοτικού Σχολείου
Αχαρνών περιλαμβάνει την πρόταση του
Δήμου Αχαρνών για προσωρινή μετεγκα-
τάσταση του σχολείου σε κτίριο που θα
κατασκευαστεί εκ νέου και όχι την μετα-
στέγαση των μαθητών σε άλλο σχολείο
του Δήμου μέχρι την κατασκευή του νέου
κτιρίου.

Στη συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή 
έργων  της ΚτΥπ Ανδρέα Κάρμη παρε-

υρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου
Αχαρνών Θανάσης Κατσιγιάννης, ο Πρόε-
δρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτρο-
πής του Δήμου Κώστας Καρυδάκης, ο
πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Σωτήρης
Κουφογεώργος και μέλη από το σύλλογο
του σχολείου.

Με ολιγόμηνη καθυστέρηση οι εργασίες της προσωρινής μετεγκατάστασης 
του 21ου Δημ. σχολείου Αχαρνών μέχρι την ανέγερση του νέου κτηρίου

ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΙΙΑΑ  BBRRAAVVOO  22001177::  ΝΝέέαα  δδιιάάκκρριισσηη  
γγιιαα  ττοο  δδηημμοοττιικκόό  ΚΚΔΔΑΑΥΥ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  
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Μια εξαιρετικής μουσικής παράδοσης εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε από το Δημοτικό Ωδείο
Φυλής στα πλαίσια του εορτασμού με αφορμή

την συμπλήρωση 564 χρόνων από την Άλωση της Κων-
σταντινούπολης, τη Δευτέρα 29 Μαΐου στο Δημοτικό
πάρκο Ζεφυρίου «Κώστας Λιάρος» με Θρήνους και Τρα-
γούδια της Άλωσης . 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και παρακολούθησαν ο
π. Άγγελος Κανέλλος, Ιερατικός Προϊστάμενος του Ιερού
Ναού Παναγίας Γοργοεπηκόου Ζεφυρίου, ο Αντιδήμα-
ρχος Πολιτισμού του Δήμου Φυλής Γιώργος Μαυροειδής
, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Τζένη Μπάρα, ο
Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος, ο Αντι-
δήμαρχος Τεχνικών Έργων Θανάσης Σχίζας, ο μαέστρος
της Δημοτικής μπάντας και προϊστάμενος του Δημοτικού
Ωδείου Φυλής κος Νίκος Καλομοίρης και αρκετοί εκπρό-
σωποι των τοπικών συλλόγων. 

Την εκδήλωση προλόγησε και χαιρέτησε ο καλλι-
τεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Φυλής κος
Καρκαλούσος Μελέτης και στην παρουσίαση-αφήγηση
ήταν η εξαιρετική Βουβάκη Ελένη αναλύοντας τους ύμνο-
υς και τα τραγούδια που ακολουθούσαν με την αναδρο-
μή στην ιστορία και με το υπέροχο εκφραστικό της ύφος,
οδήγησε τις σκέψεις όλων σε εικόνες εκείνης της θλιβε-
ρής ημέρας της Άλωσης της Πόλης ενώ τα μουσικά και
φωνητικά ακούσματα των μαθητών του τμήματος της
Βυζαντικής και παραδοσιακής μουσικής και της χορ-
ωδίας του Κ.Α.Π.Η Ζεφυρίου, εκτόξευαν τις ψυχές όλων
των παρευρισκομένων στα ουράνια, πράγμα που το
πρόδιδαν τα χειροκροτήματα του κοινού. 

Στην εκδήλωση τραγούδησαν ως μονοδοί η κυρία Λέλα
Κασνέστη, η μαθήτριες της Βυζαντινής Μουσικής Μαρία
Μακρίδη, Ελισάβετ Παπαδοπούλου και Εύα Ζάρα. 

Την μουσική υπόκρουση απέδωσαν οι: Καλτικόπουλος
Σπυρίδων (Σάζι), Μανωλόπουλος Ιωάννης (Κιθάρα),
Χατζής Γεώργιος (Πλήκτρα),Τριβλός Ευστράτιος (κιθ-
άρα), Καρασαββίδης Ηλίας (Λύρα Πόντου), και Καλαντζή
Δέσποινα (Νταούλι).

Την διεύθυνση και ευθύνη των χορωδιών είχε ο καθη-
γητής της Βυζαντινής και παραδοσιακής Μουσικής του
Δημοτικού Ωδείου Φυλής κος Παπαδόπουλος Δαυΐδ. 

Τα τραγούδια που ερμηνεύτηκαν: Σημαίνει ο Θος,
σημαίνει η γη, Μοναχογιός ο Κωνσταντής, Ν' αϊλί εμάς
και βάι εμάς, Τρία Καράβια φεύγουνε, Τρεις καλογέροι
Κρητικοί Δώδεκα ευζωνάκια, Σήκω καημένε Κωνσταντή,
Οι Τούρκ' όντες εκούρσευαν, Στου Βοσπόρου τ᾿ αγιονέρ-
ια, Έχε γειά Πάντα γειά. 

Θλίψη και ελπίδα δένονται αρμονικά σε ήχους αργούς
και μελικούς ανέφερε η κα Βουβάβακη στην αφήγηση
της, άλλοτε όμως οι ήχοι τους έρχονται σε αντίθεση με τα
λόγια τους και είναι χαρμόσυνοι. 

Αυτό, όπου έγινε, έγινε σκόπιμα, για να μπορούν τα
τραγούδια αυτά να τραγουδιούνται από τους Έλληνες
στα πανηγύρια τους, χωρίς να δίνουν στόχο για το περ-
ιεχόμενό τους στους Τούρκους, οι οποίοι πλέον επέβλε-
παν κάθε κίνηση τους και να μπορούν ταυτόχρονα να
περνούν, απαρατήρητα από τον κατακτητή, από στόμα
σε στόμα και από γενιά σε γενιά. 

Η Εκδήλωση έκλεισε με την υπενθύμιση πως η Κων-
σταντινούπολη σήμερα είναι μια ξένη χώρα για τους
Τούρκους, έχοντάς την ως προσωρινή κατοικία και πως
«Όσο ζει η μνήμη και η ιστορία αποτυπωμένες, δεν
υπάρχουν χαμένες πατρίδες, δεν υπάρχουν χαμένοι
πολιτισμοί. Και πως τίποτε δεν χάνεται, εάν δεν το αφή-
σουμε να χαθεί.

Μεγάλη Γιορτή Ανακύκλωσης
την Πέμπτη 1 Ιουνίου 

Στο Πάρκο Ανακύκλωσης (στον
περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου
Αγίων Αναργύρων – Καματερού).

ΗΑνταποδοτική Ανακύκλωση και η Lidl Hellas, σε
συνεργασία με τον Δήμο Αγίων Αναργύρων-
Καματερού, σας προσκαλούν την Πέμπτη 1

Ιουνίου στη Μεγάλη Γιορτή Ανακύκλωσης, ενόψει της
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Το 1ο πανευρωπαϊκό «Πάρκο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης & Ανακύκλωσης» που βρίσκεται στη
Λεωφόρο Δημοκρατίας 61 στους Αγίους Αναργύρους
ανοίγει τις πόρτες του, με ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ για το κοινό
στις 6:30 το απόγευμα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

♻� 6:30μμ Θεματικά Δρώμενα

♻� 8:00μμ Βραβεύσεις Πρωτεύσαντων Μαθητών
Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Διαγωνισμού Ανακύκλωσης

♻� 9:00μμ Συναυλία με τους Onirama
Είσοδος ελεύθερη για το κοινό

ΔΔιιεεππιισσττηημμοοννιικκόό  ΚΚέέννττρροο
ΔΔιιααλλέέξξεεωωνν  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν::
ΦΦιιλλοοσσοοφφιικκήή  ΣΣυυμμββοουυλλεευυττιικκήή

σσττοονν  ΠΠλλάάττωωνναα

Στα πλαίσια των διαλέξεων του Διεπιστημονι-
κού Κέντρου του Δήμου  Αχαρνών, σας
ενημερώνουμε ότι, σήμερα Τετάρτη 31

Μαϊου 2017  και ώρα 18:00 - 20:00 στην  αίθουσα
του  Δημοτικού Συμβουλίου  του  Δήμου  Αχαρνών
Β΄ όροφος θα  διεξαχθεί η διάλεξη με θέμα:

"Φιλοσοφική Συμβουλευτική στον Πλάτωνα" με
Εισηγητές:

α) Tην κ. Παμουκτσόγλου Αναστασία, Διδάκτωρ
Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης του Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

β) Τον κ. Πλατυπόδη Λαμπρινό, Διδάκτωρ  Φιλο-
σοφίας του  Τμήματος Φιλολογίας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης

Εξαιρετική Μουσική εκδήλωση Μνήμης για την Άλωση 
της Κωνσταντινούπολης στο Ζεφύρι

......  μμεε  ΠΠρρωωττααγγωωννιισσττέέςς  ττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΩΩδδεείίοο  ΦΦυυλλήήςς  
κκααιι  ττηη  ΧΧοορρωωδδίίαα  ττοουυ  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ  

Σήμερα στις 6:00 το απόγευμα στο "στέκι" του ΠΑΚΠΠΑ 

""ΗΗ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκήή  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  κκααιι  τταα  
ΕΕυυρρωωππααϊϊκκάά  ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα  σστταα  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκάά  ΛΛύύκκεειιαα""

Το 1ο ΕΠΑγγελματικό Λύκειο
Ελευσίνας και η Ενιαία Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Ελευ-
σίνας σας προσκαλούν στην
εκπαιδευτική ημερίδα: "Η Επαγγε-
λματική Εκπαίδευση στην Ελευ-
σίνα και τα Ευρωπαϊκά Προγράμ-
ματα στα Επαγγελματικά Λύκεια".

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθ-
εί την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 στις
6:00 το απόγευμα στο "στέκι" του
ΠΑΚΠΠΑ (Παγκάλου & Κίμωνος -
Ελευσίνα - ισόγειο).

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες: 210 55 61 460 κ. Αικατερίνη
Λιάσκου
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ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ
ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΟΟ

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΕΕΙΙΟΟ
ΑΑΛΛΕΕΠΠΟΟΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟΥΥ  

Το Περιφερειακό Ιατρείο ΠΕΔΥ στο Αλεποχώρι, έπειται από
τις συντονισμένες ενέργειες του Συλλόγου Ενεργοί Πολίτες

Αλεποχωρίου και της Δημάρχου Μάνδρας -Ειδυλλίας Γιάννας
Κριεκούκη, λειτουργεί πλέον  κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
Για ραντεβου στο Κ.Υ Μεγάρων στα τηλ.2132050 755.

ΗΔημοτική Αρχή Μάν-
δρας - Ειδυλλίας
σχετικά με την μετο-

νομασία του Δήμου Μάνδρας
– Ειδυλλίας σε Δήμο Μάνδρας
– Ειδυλλίας – Ερυθρών αναφ-
έρει τα εξής: 

Μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειές μας για συζήτ-
ηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και αντίστοιχες
αναβολές, σε σύνολο δέκα συνεδριάσεις, λόγω απου-
σίας των παρατάξεων της μειοψηφίας, την παρουσία της
οποίας επιδιώκαμε ώστε να επιτύχουμε την μεγαλύτερη
δυνατή εκπροσώπηση και συναίνεση γεγονός που θα
ισχυροποιούσε τη θέση του Δήμου, το Δημοτικό
Συμβούλιο με την 183/2015 απόφασή του, στις 10 Νοεμ-
βρίου 2015, με ψήφους 18 υπέρ και 1 κατά, αποφάσισε
την υποβολή αιτήματος για μετονομασία του Δήμου Μάν-
δρας – Ειδυλλίας σε Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας –Ερυθ-
ρών.

Η απόφαση αυτή εστάλη στο Συμβούλιο Τοπωνυμίων,
που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο
συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 22 Νοεμβρίου 2016 και
συζήτησε χωρίς να εγκρίνει αρχικά το αίτημα του Δήμου.

Επανήλθαμε με νεότερα στοιχεία, που τεκμηρίωναν
την σκοπιμότητα και το δίκαιο του αιτήματός μας  και
τελικά, σήμερα 30 Μαΐου 2017, το Συμβούλιο Τοπων-
υμίων ενέκρινε ομόφωνα την μετονομασία του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας σε Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας –
Ερυθρών.

Η Δήμαρχος Γιάννα Κριεκούκη, μετά την επιστροφή
της από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τοπωνυμίων,
στην οποία παραστάθηκε και υπερασπίστηκε για άλλη
μία φορά το αίτημα του Δήμου, δήλωσε: «Το αίτημα του

συνόλου των πολιτών της Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών
δικαιώνεται. Με την έγκριση αυτή αναδεικνύεται η ιστορ-
ικότητα των Ερυθρών και η ισότιμη συνεισφορά τους στο
δημογραφικό και οικονομικό γίγνεσθαι του Δήμου μας,
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τις καλύτερες δυνατές σχέ-
σεις τόσο μεταξύ των πολιτών όσο και μεταξύ Δήμου και
πολιτών. 

Από την πρώτη στιγμή πιστεύαμε ότι η παρούσα ονο-
μασία του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας δεν είναι επαρκής
και ολοκληρωμένη ως προς την ακριβή οριοθέτηση της
εδαφικής επικράτειας του Δήμου, καθώς ένα πολύ μεγά-
λο τμήμα, αυτό των Ερυθρών, υπό τις παρούσες συνθή-
κες υπολείπονταν. 

Με την προσθήκη των Ερυθρών στην επωνυμία του
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας περιγράφονται πληρέστερα
και με μεγαλύτερη ακρίβεια τα γεωγραφικά όρια του
Δήμου μας. 

Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επι-
τροπής και ιδιαίτερα τον Γενικό Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Πρόεδρο της Επιτροπής Τοπων-
υμίων κο Κώστα Πουλάκη, για την υποστήριξή του σε
όλα τα στάδια της επεξεργασίας του θέματος και βεβαίως
για την τελική έγκριση. 

Με το θετικό αυτό αποτέλεσμα αποδεικνύεται για μία
ακόμη φορά ότι το να λαμβάνονται αποφάσεις στο Δημο-
τικό Συμβούλιο, δεν αρκεί. Χρειάζεται αγώνας για την
υλοποίησή τους. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτός ο αγώνας δόθηκε
επίμονα εδώ και δύο χρόνια και καταφέραμε παρά τις
δυσκολίες να πείσουμε για το δίκαιο του αιτήματός μας.
Είναι μία ιστορική νίκη για τον τόπο μας και μία δικαίωση
όλων όσων πιστέψαμε και αγωνιστήκαμε για την επιτ-
υχία» .

Διακοπή νερού σήμερα 
στο Κέντρο των Άνω Λιοσίων

Προς ενημέρωση των δημοτών, υπογραμμίζεται
ότι  ότι λόγω βλάβης του δικτύου ύδρευσης, σήμε-
ρα  31 Μαΐου 2017 θα υπάρξει διακοπή της υδρ-
οδότησης στο κέντρο των Άνω Λιοσίων και πιο
συγκεκριμένα από την οδό Ελευθερίας και κάτω,
στις οδούς που συνδέονται όπως Πάρνηθος,
Ατζάμπου, Κανελλοπούλου, Εργατικής Πρωτομα-
γιάς, Δημαρχείου κ.λ.π. 

Η διακοπή θα σημειωθεί από τις 8 το πρωί έως τις
15:00

Η υπηρεσία του Δήμου Φυλής ζητά την κατανόη-
ση του καταναλωτικού κοινού με τη δέσμευση για
την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της ζημιάς.

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑΣΣ  ––  ΕΕΙΙΔΔΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ  ––  ΕΕΡΡΥΥΘΘΡΡΩΩΝΝ
Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Τοπωνυμίων του Υπουργείου ΕσωτερικώνΕγκρίθηκε από το Συμβούλιο Τοπωνυμίων του Υπουργείου Εσωτερικών

η προσθήκη των ΕΡΥΘΡΩΝ στην επωνυμία του Δήμουη προσθήκη των ΕΡΥΘΡΩΝ στην επωνυμία του Δήμου

 Γιάννα Κριεκούκη: «Το αίτημα του συνόλου των πολιτών της Δημοτικής 
Ενότητας Ερυθρών δικαιώνεται. Είναι μία ιστορική νίκη για τον τόπο μας

και μία δικαίωση όλων όσων πιστέψαμε και αγωνιστήκαμε για την επιτυχία» 

8,9 εκ. € από το «ΑΚΣΙΑ» σε Δήμους 
για την εξόφληση υποχρεώσεων τους

Ο
Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης,
ενέκρινε την επιχορήγηση συνολικού ποσού
8.936.667,10 ευρώ σe 9 Δήμους της Χώρας, ,

αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών
τους, που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και
διαταγές πληρωμής, που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως
1/3/2017, από τα χρηματικά διαθέσιμα του προγράμμα-
τος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανά-
πτυξη (ΑΚΣΙΑ).Η επιχορήγηση καθίσταται δυνατή από το
άρθρο 48 του ν.4456/2017 για την άμεση εξόφληση των 

υποχρεώσεων των Δήμων σε ιδιώτες, και εντάσσεται στο
πλαίσιο της προσπάθειας του Yπουργείου Εσωτερικών
σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, προκειμένου οι τελευταίοι να
εκπληρώσουν τις χρηματικές τους υποχρεώσεις και να
καλύψουν δαπάνες (που προέρχονται από τελεσίδικες
αποφάσεις και διαταγές πληρωμής), οι οποίες ανατρέ-
πουν τον οικονομικό προγραμματισμό των Δήμων και σε
πολλές περιπτώσεις τους οδηγούν σε αδυναμία ισοσκέλι-
σης του προϋπολογισμού τους με κίνδυνο την αναστολή
κρίσιμων λειτουργιών τους προς τους πολίτες.
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Την ανάγκη διατήρησης των δημο-
τικών παιδικών σταθμών με ταυ-
τόχρονη διασφάλιση όλων των

θέσεων εργασίας των εργαζομένων, υπο-
γράμμισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Γ.Πατούλης κατά την ευρεία σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στον υπουργείο Εσω-
τερικών, με τη συμμετοχή του υπουργού
Εσωτερικών Π.Σκουρλέτη, του υπουργού
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
Κ.Γαβρόγλου και της Αν.υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης Θ.Φωτίου.

Στη σύσκεψη με αντικείμενο την εξαγ-
γελία του υπουργείου Παιδείας για υποχρ-
εωτική ένταξη των παιδιών, ηλικίας τεσ-
σάρων ετών, στο νηπιαγωγείο, συμμε-
τείχαν εκτός από την αντιπροσωπεία της
ΚΕΔΕ υπό τον πρόεδρο Γ.Πατούλη, εκπρ-
όσωποι της ΠΟΕ-ΟΤΑ, της Πανελλήνιας
Επιστημονικής Οργάνωσης Παιδαγωγών
Προσχολικής Ηλικίας, της ΔΟΕ και του
Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονηπια-
γωγών.

Κατά τη σύσκεψη διατυπώθηκαν οι από-
ψεις επί του θέματος από όλες τις πλευρές

που συμμετείχαν. Με δεδομένο ότι η
συγκεκριμένη εξαγγελία του υπουργείου
Παιδείας έχει χρονικό ορίζοντα έναρξης
μετά από 3 χρόνια, αποφασίστηκε η
συγκρότηση επιτροπής με τη συμμετοχή
της ΚΕΔΕ και εκπροσώπων από όλους
τους αρμόδιους φορείς, με αντικείμενο την
επεξεργασία των αριθμητικών στοιχείων
που σχετίζονται με την προσχολική
εκπαίδευση αλλά και των βέλτιστων πρακ-
τικών που εφαρμόζονται σε χώρες τις ΕΕ,
προκειμένου να διαμορφωθεί από κοινού
ένα πλαίσιο λειτουργίας των παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών, προς όφελος
των παιδιών των γονέων αλλά και των
εργαζομένων.

Στην εισήγηση του ο κ. Πατούλης χαιρέ-
τισε την απόφαση συγκρότησης της επιτρ-
οπής επισημαίνοντας ότι μόνο μέσα από
εποικοδομητικό διάλογο θα βρεθούν οι
βέλτιστες λύσεις για την ορθή λειτουργία
των συγκεκριμένων δομών.

Σχολιάζοντας την κυβερνητική εξαγγελία
επισήμανε πως η δίχρονη υποχρεωτική
προσχολική αγωγή απαιτεί και υποδομές
και προσωπικό για να μπορέσει να αντα-
ποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των
ελληνικών οικογενειών και εξέφρασε την
πεποίθηση πως στην πράξη θα είναι ανε-
φάρμοστη.

Παράλληλε εξήρε το έργο των δημοτικών
παιδικών σταθμών τονίζοντας πως προ-
σφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και
εξυπηρετούν χιλιάδες οικογένειες με χαμ-
ηλά εισοδήματα.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε πως
οι εργαζόμενοι σε όλους τους δημοτικούς
παιδικούς σταθμούς, στην πλειοψηφία
τους, είναι με συμβάσεις ορισμένου χρό-
νου μέσα από το ΕΣΠΑ και δεν επιβα-
ρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ
επανέλαβε την πάγια θέση της ΚΕΔΕ πως
δεν θα δεχθεί να χάσει τη δουλειά του,
ούτε ένας εργαζόμενος.

Σε δηλώσεις του τόνισε: « Χαιρετίζουμε
τη συγκρότηση της επιτροπής και θα
συμμετέχουμε με εποικοδομητικό και
ουσιαστικό τρόπο αναζητώντας τις αποτε-
λεσματικές λύσεις με οδηγό τις βέλτιστες
πρακτικές που ακολουθούνται σε όλη την
Ευρώπη. Είναι γνωστές οι ελλείψεις του
προσωπικού στους δήμους. Εμμένουμε
στην πάγια θέση μας να μας δοθεί η
δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον μόνιμου
προσωπικού, μέσω ΑΣΕΠ, προκειμένου
οι δομές και οι εργαζόμενοι σε αυτές να
λειτουργούν απρόσκοπτα για την κάλυψη
των κοινωνικών αναγκών των πολιτών».

Γ. Πατούλης: «Επιμένουμε στην πάγια θέση μας για διατήρηση των δημοτικών παιδικών
σταθμών με ταυτόχρονη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας».
Συγκροτείται επιτροπή με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ για τη διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας των παιδικών δομών 

Στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών κάννα-
βης - χασίς συνολικού μικτού βάρους περίπου 2 κιλών ,
81 ναρκωτικά χάπια και δενδρύλλιο κάνναβης, 3 ηλεκ-
τρονικές ζυγαριές ακρίβειας, 20 φυσίγγια, 5.000 ευρώ,
νάιλον μικροσυσκευασίες με αεροστεγή κλείσιμο για
συσκευασία ποσοτήτων κάνναβης, κινητά τηλέφωνα και
πλαστή σφραγίδα ιατρού, με την οποία οι δράστες εξέ-
διδαν πλαστές συνταγές για τους χρήστες ναρκωτικών.
Επίσης κατασχέθηκαν τρία αυτοκίνητα από τα οποία το
ένα πολυτελείας, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την
διακίνηση των ναρκωτικών.

Αναγκαστικό χαρακ-
τηρίζει, μέσω ανα-
κοίνωσης, η

διοίκηση του δήμου Θεσσα-
λονίκης το μέτρο δέσμευ-
σης των τραπεζικών λογαρ-
ιασμών δημοτών για οφει-
λές είτε από πρόστιμα ΚΟΚ
είτε από δημοτικά τέλη
Newsroom Συγκεκριμένα, η
αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών, Άννα Αγγελίδου - Πολυχρονιάδου, απαντά σε
πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας "Μακεδονία" με
τίτλο "Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για απλήρ-
ωτες κλήσεις", στο οποίο αναφέρεται πως ο δήμος Θεσ-
σαλονίκης "βάζει χέρι στους [τραπεζικούς] λογαριασμούς
των Θεσσαλονικέων, ενεργοποιώντας τη διαδικασία των
αναγκαστικών μέτρων για όσους δεν πλήρωσαν στην
ώρα τους". 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως "ο δήμος Θεσσα-
λονίκης, υποχρεούται να κινήσει την διαδικασία λήψης

αναγκαστικών μέτρων, διότι
σε αντίθετη περίπτωση οι
αρμόδιοι υπάλληλοι θα παρ-
απεμφθούν για παράβαση
καθήκοντος και θα διωχθούν
πειθαρχικά και ποινικά".
Σύμφωνα με την αρμόδια
αντιδήμαρχο, η στέρηση
φορολογικής ενημερότητας
είναι το πρώτο μέτρο που
λαμβάνεται για ταμειακά

βεβαιωμένες οφειλές, με στόχο ο οφειλέτης να προβεί σε
ρύθμιση/αποπληρωμή της οφειλής του με διακανονισμό
σε δόσεις, ενώ για όλες τις οφειλές αποστέλλονται ειδο-
ποιήσεις στον οφειλέτη. "Το μέτρο της δέσμευσης σε
τραπεζικό λογαριασμό είναι κάτι στο οποίο ο δήμος
αναγκάζεται να προβεί, όχι με τιμωρητική ή εισπρακτική
διάθεση, αλλά, επειδή έτσι προβλέπεται από την κείμενη
νομοθεσία, χωρίς να είναι καθόλου ευχάριστο στη σημε-
ρινή δύσκολη οικονομική συγκυρία", αναφέρεται στην
ανακοίνωση.

ΠΠΠΠααααννννεεεελλλλλλλλήήήήννννιιιιεεεεςςςς    2222000011117777::::     
Πρεμιέρα με το θέμα έκθεσης 
και Νεοελληνική Γλώσσα 
Σε μία εβδομάδα, στις 7 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των

ΓΕΛ με τις Πανελλήνιες 2017 θα εξεταστούν στο μάθημα
της Νεοελληνικής γλώσσας και το θέμα της έκθεσης. 

Οι επόμενες τρεις ημέρες στις Πανελλήνιες 2017 αφο-
ρούν σε μαθήματα προσανατολισμού (9-14/6) και οι δύο
τελευταίες, το μάθημα της Βιολογίας (16/6 και γενικής
Παιδείας και προσανατολισμού) και Μαθηματικά και
Ιστορία (19/6). 

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ για τις Πανελλήνιες 2017,
στις 6 Ιουνίου θα ξεκινήσουν επίσης με την εξέταση στο
μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας. 

Στις 8 Ιουνίου θα εξεταστούν στα Μαθηματικά και στο
διάστημα 10-21/6 θα εξεταστούν στα μαθήματα ειδικότ-
ητας. 

ΑΑννααγγκκαασσττιικκήή  ηη  δδέέσσμμεευυσσηη  ττρρααππεεζζιικκώώνν  λλοογγααρριιαασσμμώώνν  
γγιιαα  ααππλλήήρρωωττεεςς  κκλλήήσσεειιςς  κκααιι  δδηημμοοττιικκάά  ττέέλληη  

ΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΣΣΕΕΛΛ..  33
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Διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο της σωματικής
κακοποίησης παιδιών και στην Ελλάδα, καθώς ένα
στα δύο παιδιά ηλικίας 11-16 ετών έχει πέσει θύμα

τουλάχιστον μιας εμπειρίας σωματικής βίας, σύμφωνα με
στοιχεία από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

Για τη διαχείριση του προβλήματος δημιουργήθηκε η 1η
Πρότυπη Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια του Παιδιού
στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» με στόχο την
αποδοτικότερη συνεργασία όλων των επαγγελματιών που
εμπλέκονται στην αλυσίδα προστασίας του παιδιού, εντός και
εκτός του νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της Εταιρίας κατά της
Κακοποίησης του Παιδιού - ΕΛΙΖΑ, παρουσιάστηκαν στοχεία
σύμφωνα με τα οποία, 1 στα 2 παιδιά ηλικίας 11-16 ετών έχει
πέσει θύμα τουλάχιστον μιας εμπειρίας σωματικής βίας, αλλά
9 στις 10 περιπτώσεις δεν αναφέρονται ποτέ και παραμένουν
χωρίς διάγνωση και αντιμετώπιση.

Στοιχεία από αναδρομική έρευνα για τα έτη 2014 – 2015,
που πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α.
Κυριακού» και αφορούσε 35.273 παιδιά που νοσηλεύθηκαν
κατά τη διετία αυτή, ανέδειξαν 161 φακέλους παιδιών με επι-
βαρυμένο κοινωνικό ιστορικό ή/και σοβαρό τραυματισμό. 

Από τη μελέτη των φακέλων αυτών με πιθανή σωματική
κακοποίηση προέκυψε ότι η μέση ηλικία τους ήταν 7,7 έτη, σε
αντίθεση με επιδημιολογικά δεδομένα των ΗΠΑ, όπου η πλει-
ονότητα των περιστατικών σωματικής κακοποίησης αφορά
παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. Επιπλέον, ο μέσος χρόνος
παραμονής των παιδιών αυτών στο νοσοκομείο ήταν 26

ημέρες. Αξίζει όμως να τονιστεί ότι για τα 6 στα 10 παιδιά επι-
τεύχθηκε η ένταξη σε συγγενικό περιβάλλον ή πλαίσιο φιλο-
ξενίας.

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι τα βρέφη είχαν μεγαλύτερη πιθ-
ανότητα σωματικής κακοποίησης, στοιχείο σύμφωνο με τα
διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα για την ευαλωτότητα των
βρεφών στη σωματική κακοποίηση.

Σχεδόν στο 20% των παιδιών που νοσηλεύθηκαν με έγκα-
υμα και 35% των παιδιών που νοσηλεύθηκαν με κάταγμα, το
ιστορικό που δόθηκε από τους γονείς ή φροντιστές δεν ήταν
συμβατό με τα ιατρικά ευρήματα ή/ και το αναπτυξιακό στά-
διο του παιδιού, ευρήματα σύμφωνα με τα διεθνή στατιστικά
στοιχεία.

Τέλος, 1 στα 3 εγκαυμάτα θα μπορούσε να είχε προληφθ-
εί με καλύτερη εκπαίδευση των γονέων/φροντιστών για την
αποφυγή ατυχημάτων λόγω αμέλειας.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αποτέλεσαν το έναυσμα για
την δημιουργία ενός δικτύου 20 παιδιάτρων - επιμορφωτών
σε όλη την Ελλάδα που συμμετείχαν σε ένα εντατικό σεμι-
νάριο στην Αθήνα. Η εκπαίδευση έγινε από τους εξειδικευμέ-
νους στην πρόληψη και αντιμετώπιση της κακοποίησης, αμε-
ρικανούς καθηγητές παιδιατρικής, Dr. John Leventhal και Dr.
Resmiye Oral, σε συνεργασία με την επίκουρη καθηγήτρια
Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, Αλεξάνδρα Σολδάτου και τη διοικητική
διευθύντρια του ΕΛΙΖΑ, Αφροδίτη Στάθη.

Στη συνέχεια, σε διάστημα επτά μηνών υλοποιήθηκαν
οκτώ ημερίδες επιμόρφωσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,  Αλε-
ξανδρούπολη, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα και Ηράκλειο τις
οποίες παρακολούθησαν περισσότεροι από 1.220 επαγγε-

λματίες υγείας, κυρίως ιατροί - φοιτητές, ειδικευόμενοι και ειδι-
κευμένοι - όλων των ειδικοτήτων που φροντίζουν παιδιά.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύχθηκε ένα Πρωτό-
κολλο, δηλαδή μία εύχρηστη τυποποιημένη διαδικασία που
προτείνεται να εφαρμοστεί στα Νοσοκομεία για την αξιολόγ-
ηση της πιθανότητας  σωματικής κακοποίησης.

Το Πρωτόκολλο συμβάλλει στην:
αυξημένη εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας, άρα και

έγκαιρη ανίχνευση παιδιών με υποψία σωματικής κακο-
ποίησης

κατάλληλο εργαστηριακό έλεγχο και διαχείριση του ύπο-
πτου περιστατικού με άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού
προστασίας του παιδιού

δυνατότητα ανίχνευσης της κακοποίησης πριν υποστεί το
παιδί μη αναστρέψιμη σωματική και ψυχική βλάβη

δυνατότητα ενίσχυσης της οικογένειας και διατήρηση της
δομής της, αποφεύγοντας την ιδρυματοποίηση του παιδιού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, επετεύχθη η έγκριση από
την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ και το Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α.
Κυριακού» της δημιουργίας της 1η Πρότυπης Μονάδας
Φροντίδας για την Ασφάλεια του Παιδιού, εντός του νοσοκο-
μείου.

ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ππρρόόλληηψψηηςς  κκααιι  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς

ΘΘύύμμαα  σσωωμμααττιικκήήςς  ββίίααςς  έένναα  
σστταα  δδύύοο  ππααιιδδιιάά  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα

Με επιτυχία η Διεθνής Έκθεση Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Transport Logistic 2017 στο Μόναχο.

ΜΜεεγγάάλλαα  πποολλυυεεθθννιικκάά  σσχχήήμμαατταα  εεξξεεττάάζζοουυνν  σσοοββααρράά  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  μμεε  κκίίννηηττρροο  
ττηη  σσττρρααττηηγγιικκήή  γγεεωωγγρρααφφιικκήή  θθέέσσηη,,  ττηηνν  ααννααμμεεννόόμμεεννηη  κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  ΕΕμμπποορρεευυμμααττιικκοούύ  κκέέννττρροουυ

σσττοο  ΘΘρριιάάσσιιοο  ΠΠεεδδίίοο,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττηη  δδυυννααμμιικκήή  πποουυ  κκααττααγγρράάφφοουυνν  τταα  llooggiissttiiccss  σσττηηνν  χχώώρραα  

Το έντονο ενδιαφέρον τους
για την Ελλάδα εξέφρασαν
πολυεθνικά σχήματα

Logistics, όπως προέκυψε από
συναντήσεις που
πραγματοποιήθηκαν στο Μόναχο
στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης
Μεταφορών και Εφοδιαστικής
Αλυσίδας Transport Logistic 2017.

Όπως φάνηκε από τις συζητήσεις,
που διεξήχθησαν επί τέσσερις
ημέρες στην πρωτεύουσα της
Βαυαρίας, μεγάλα πολυεθνικά
σχήματα εξετάζουν σοβαρά την
παρουσία τους στην Ελλάδα, με
κίνητρο τη στρατηγική γεωγραφική
θέση της χώρας ως πύλη προς τη
μεγάλη γερμανική αγορά και την Κεντρική Ευρώπη συνολικά, την ανάπτυξη υποδομών
σε λιμάνια, μαρίνες και αεροδρόμια, την αναμενόμενη κατασκευή του σύγχρονου
εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο, τη σταδιακή ολοκλήρωση μεγάλων
οδικών αξόνων και τις επενδύσεις σε έργα σταθερής τροχιάς, αλλά και τη δυναμική που
καταγράφουν τα logistics στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στο 11% του ΑΕΠ και την
προοπτική ανάπτυξής τους κατά 30% στο προσεχές μέλλον.

Για πρώτη φορά η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα του κλάδου μεταφορών και
εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάστηκε οργανωμένα και έδωσε δυναμικό «παρών» στη
σημαντικότερη διεθνή έκθεση. 

Με πρωτοβουλία και συντονισμό του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, ως
επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και
την Κύπρο, οργανώθηκε εθνικό περίπτερο, 160 τ.μ. σε καθοριστικό σημείο, σε μια από
τις κεντρικές αίθουσες, το οποίο είχε συνεχή ροή επισκεψιμότητας μεγάλου αριθμού
επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων στελεχών γερμανικών και άλλων ξένων επιχειρή-
σεων.

Στόχος ήταν μεγάλες εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να παρουσιαστούν στην
έκθεση ως cluster, με επικοινωνιακό μήνυμα «Ανακαλύψτε τα ελληνικά logistics», ανα-
δεικνύοντας με έμφαση τη δυναμική του ελληνικού κλάδου συνολικά, που μπορεί να
αποτελέσει αξιόπιστο και ανταγωνιστικό εταίρο και να αποτελέσει την προτιμητέα επι-

λογή του διεθνούς εμπορίου που ακολουθεί τον
«δρόμο του μεταξιού».

Ταυτόχρονα η κάθε εταιρεία είχε την ευκαιρία να
πραγματοποιήσει σειρά επαφών τόσο με ομοει-
δείς εταιρείες του χώρου με σκοπό τις συνέργειες,
τις οικονομίες κλίμακας και την είσοδο σε νέες αγο-
ρές, όσο και με εκπροσώπους βιομηχανικών και
εμπορικών εταιρειών, που αναζητούν νέους εναλ-
λακτικούς συνεργάτες για διακίνηση των προϊόν-
των τους.

Στο ελληνικό περίπτερο μετείχαν 15 εταιρείες:
Εμπορευματική Κοινότητα Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών, Cargo Group, Elikon Transport &
Logistics, FDL Group, Goldair Cargo,
Interdromon, Intertrans, Intralink Logistics,
Kαβαλαράκης Μεταφορική & Logistics, Οικονόμου
Μεταφορική, O. Mind Creatives, Orphee

Beinoglou, ΟΛΠ ΟΛΠ+0,21% - Cosco Shipping, Synergy, Χάρλας Διεθνείς Μεταφορές.
Η παρουσία τους, ως εθνική αντιπροσωπευτική ομάδα του χώρου, απέσπασε θετικά

σχόλια από το σύνολο των επισκεπτών και τους διοργανωτές, υπογραμμίζοντας στο
διεθνές περιβάλλον ότι ο ελληνικός κλάδος μεταφορών και logistics, ως κατ’ εξοχήν
υγιές τμήμα του ελληνικού επιχειρείν, είναι σε θέση να ανταποκριθεί με συνέπεια,
ταχύτητα και ανταγωνιστικές τιμές στις αυξημένες ροές φορτίων από την Ασία προς την
Ευρώπη, που προβλέπονται για τα επόμενα χρόνια, καθώς ο Πειραιάς καθιερώνεται
σταδιακά ως κύριος και κομβικός λιμένας στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της δικτύωσης οργανώθηκε στο ελληνικό περίπτε-
ρο εκδήλωση με προσκεκλημένους πολλούς δυνητικούς συνεργάτες και πελάτες των
ελληνικών εταιρειών. 

Παράλληλα, το περίπτερο επισκέφθηκαν ο πρόεδρος του ILME, ως εκπρόσωπος και
του European Logistics Association, καθώς και ο πρόεδρος του Ελληνικού Επιμελ-
ητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών.

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργάνωσε επίσης επιχειρηματική αποστολή
εταιρειών, εκπρόσωποι των οποίων είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν περίπτερα
ξένων εταιρειών για Β2Β συναντήσεις, το ελληνικό περίπτερο, όπου τους υποδέχτηκε
διευθυντικό στέλεχος της έκθεσης, ενώ πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστά-
σεις της εταιρείας ανυψωτικών μηχανημάτων Crown.
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ΔΔΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--

ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  
ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ..  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  770000€€  
--  ΣΣΟΟΒΒΑΑΡΡΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ..  

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66997733994433887777
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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..

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  1100  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ
ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 
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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 ηλεκ-
τρομηχανολογικό 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), συνε-
ργάσιμος 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.

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον
χώρο της φύλαξης και διαχείρισης αρχείου,
επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της,

για πλήρη απασχόληση: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρ-
ακολούθησης 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 διαδι-
κασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφο-
ρίας.Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση,
εχεμύθεια και ομαδικότητα.

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

θεωρηθεί 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 περ-
ιοχές.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλ-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφ-
ατη φωτογραφία 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

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

10€. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6982155684 

& 6943424342

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  
ιισσόόγγεειιοοςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττμμ

ππλληησσίίοονν  22οουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
ΔΔιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη

σσττάάθθμμεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο
ήή  mmiinnii  mmaarrkkeett..    ΤΤιιμμήή  σσυυζζηηττήήσσιιμμηη..

66997777998822117733

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) 
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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 
6985872538 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  

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ

111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ
ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ
ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ

ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200
ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::

66994477114444225577

ΧΧααρρίίζζοοννττααιι  τταα  55  γγααττάάκκιιαα    ((ααρρσσεεννιικκάά  κκααιι  θθηηλλυυκκάά))
σσεε  άάττοομμαα  πποουυ  ααγγααππάάννεε  κκααιι  ππρροοσσέέχχοουυνν  τταα  ζζώώαα..  

ΕΕίίννααιι  μμόόλλιιςς  11//55  μμηηννώώνν  κκααιι  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  αασσφφααλλέέςς  
ππεερριιββάάλλλλοονν  σσεε  ήήσσυυχχηη  γγεειιττοοννιιάά  ττηηςς  ΝΝίίκκααιιααςς  ((ΠΠεειιρρααιιάάςς))..

ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς    ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααλλέέσσττεε  σσττοο  66994488668833440000..

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕ  22  WWCC,,

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522



Τετάρτη 31 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
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