
ΣΣήήμμεερραα  27ΙΙοουυννίίοουυ  
οο  δδιιααγγωωννιισσμμόόςς  γγιιαα
ττοονν  ΒΒρρεεφφοοννηηππιιαακκόό  
ΣΣττααθθμμόό  σσττοο  ΖΖεεφφύύρριι,,
σσύύμμφφωωνναα  μμεε  δδήήλλωωσσηη  ττοουυ

ΔΔηημμάάρρχχοουυ  ΧΧ..  ΠΠααπππποούύ

ΠΠρροο  ττωωνν  ππυυλλώώνν  
οο  ααφφρριικκααννιικκόόςς  

κκααύύσσωωννααςς
--  ΜΜέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς

Στους 43 βαθμούςΣτους 43 βαθμούς
Κελσίου ο υδράργυροςΚελσίου ο υδράργυρος

στο τέλος της εβδομάδας στο τέλος της εβδομάδας 
Κλιματιζόμενοι χώροι για το κοινό στην Δυτική Αττική

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΕΣ AΠΟ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 
ΜΜηηνν  κκααττεεββάάζζεεττεε  τταα  

ααπποορρρρίίμμμμαατταα..  
ΥΥππάάρρχχεειι  σσοοββααρρόό  ππρρόόββλληημμαα  

μμεε  ττηη  σσυυσσσσώώρρεευυσσηη  
σσκκοουυππιιδδιιώώνν  σσττιιςς  ππόόλλεειιςς..

ΘΘρρίίλλεερρ  μμεε  ννέέοο  
ππεερριισσττααττιικκόό  ααδδέέσσπποοττηηςς

σσφφααίίρρααςς  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι
--  ΠΠέέρραασσεε  ««ξξυυσσττάά»»  ααππόό  1144χχρροοννοο  κκοορρίίττσσιι,,  

πποουυ  έέππααιιζζεε  ααννέέμμεελλοο  σσττοο  μμππααλλκκόόννιι  
Πλέον, η έρευνα της Αστυνομίας θα διεξάγεται υπό την εποπτεία 
του εισαγγελέα Γ. Νούλη. Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης

 θα ενημερώνεται και ο προϊστάμενος της εισαγγελίας 
Πρωτοδικών της Αθήνας, Ηλίας Ζαγοραίος.

ΊΊλλιιοονν::  1177χχρροοννηη  σσεε  
κκααττάάσστταασσηη  σσοοκκ  
κκααττήήγγγγεειιλλεε  ττοονν  
ππααττέέρραα  ττηηςς  γγιιαα  

ααππόόππεειιρραα  ββιιαασσμμοούύ
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ΣΣΕΕ  44  ΔΔΟΟΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΟΟ  ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ
Έρχεται παράταση
για τις φορολογικές

δηλώσειςÓåλ. 2

Óåλ. 6

Óåλ. 4 & 8 Óåλ. 3-13

Óåë. 8

2211  ΣΣΥΥΛΛΛΛΗΗΨΨΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΕΕΝΝΙΙΔΔΙΙ2211  ΣΣΥΥΛΛΛΛΗΗΨΨΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΕΕΝΝΙΙΔΔΙΙ
ΕΕξξααρρθθρρώώθθηηκκεε  οοιικκοογγεεννεειιαακκήή  

οορργγάάννωωσσηη  δδιιαακκίίννηησσηηςς  
ννααρρκκωωττιικκώώνν

Óåë. 3

Óåλ. 3

Óåë. 2



Μία 17χρονη από τον Ίλιον τηλεφώνησε
σοκαρισμένη στην αστυνομία καλώντας
σε βοήθεια και καταγγέλλοντας απόπει-

ρα βιασμού από τον ίδιο της τον πατέρα .
Όλα ξεκίνησαν  το βράδυ  της Πέμπτης, όταν η
ανήλικη είπε στους αστυνομικούς ότι βρισκό-
ταν επί της οδού Πραξιτέλους στο Καματερό,
ότι ο πατέρας της αρχικά προσπάθησε να τη
βιάσει μέσα στο σπίτι της στο Ίλιον και πως
εκείνη την ώρα την κυνηγούσε με το
αυτοκίνητό του για να την παρασύρει!
Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ Δυτικής Αττικής
έσπευσαν στο σημείο, όπου βρήκαν την ανή-
λικη σε άθλια ψυχολογική κατάσταση.
Καλά ενημερωμένες πηγές, μιλώντας στο
zougla.gr, ανέφεραν ότι η 17χρονη είπε στους
αστυνομικούς ότι ο πατέρας της της έβγαλε τα ρούχα και προσπάθησε να τη βιάσει μέσα στο σπίτι τους.
Για καλή της τύχη κατάφερε να ξεφύγει και άρχισε να τρέχει. Τότε ο πατέρας της επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό
του και ξεκίνησε να την κυνηγά με σκοπό να τη χτυπήσει.
Οι αστυνομικοί μετέφεραν την κοπέλα στο Τμήμα προκειμένου να ηρεμήσει και ζήτησαν περαιτέρω στοιχεία
για την υπόθεση.
Για την υπόθεση διεξάγεται έρευνα από τις τοπικές αστυνομικές Αρχές…

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 Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

Ασπρόπυργος
Συμεωνίδου Νίνα Κ. Θρασυβούλου & Αγίου

Σπυρίδωνος, 2155453833

Ελευσίνα 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602

Μάνδρα
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ. 

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Aχαρνές
ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πάρνηθος 23, 2102464914

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

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού

Ναού Αγίας Παρασκευής, 2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Aρκετή ζέστη  

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
37 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πιερής, Πιέρος, Πιέριος, Πιέρης, 

Πιερίων, Πιερία, Πιέρα, Σαμψών

ΝΝέο περιστατικό συγκλόνισε το Μενίδι την
Κυριακή όταν μια αδέσποτη σφαίρα καρ-
φώθηκε σε τοίχο μπαλκονιού σε διαμέρι-

σμα στην οδό Θεοφυλάκτου, περνώντας δίπλα
από ένα ανυποψίαστο κοριτσάκι που εκείνη την
ώρα έπαιζε ανέμελο. 

Σήμανε συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

Η οικογένεια του παιδιού ειδοποίησε την αστυνομία
και δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της ΕΛ.ΑΣ. που έφτα-
σαν αμέσως στην περιοχή αναζητώντας τους δρά-
στες που πυροβόλησαν. 
Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε εξέλιξη και θα
γίνονται στο εξής υπό την εποπτεία εισαγγελέα .  

Όπως έγινε γνωστό ο εισαγγελέας Γιώργος
Νούλης θα εποπτεύσει την έρευνα μετά την καταγ-
γελία πως αδέσποτη σφαίρα πέρασε ξυστά από το
κεφάλι 14χρονης η οποία βρισκόταν στο μπαλκόνι
του σπιτιού της, μαζί με τη γιαγιά και τη θεία της, το
απόγευμα της Κυριακής.
Σύμφωνα μάλιστα με τη θεία του κοριτσιού, η
σφαίρα χτύπησε πίσω ακριβώς από το σημείο που
βρισκόταν η μικρή η οποία μετακινήθηκε την τελευ-
ταία στιγμή, με αποτέλεσμα να γλιτώσει σαν από
θαύμα έναν επικίνδυνο τραυματισμό.
Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, έχει ζητήσει
να ενημερώνεται μάλιστα προσωπικά ο προϊστά-
μενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας,
Ηλίας Ζαγοραίος.

ΘΘρρίίλλεερρ  μμεε  ννέέοο  ππεερριισσττααττιικκόό  
ααδδέέσσπποοττηηςς  σσφφααίίρρααςς  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι

--  ΠΠέέρραασσεε  ««ξξυυσσττάά»»  ααππόό  1144χχρροοννοο  κκοορρίίττσσιι,,  
πποουυ  έέππααιιζζεε  ααννέέμμεελλοο  σσττοο  μμππααλλκκόόννιι  

Πλέον, η έρευνα που διενεργεί η αστυνομία θα διεξάγεται υπό την εποπτεία του
εισαγγελέα Γ. Νούλη. Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης θα ενημερώνεται και
ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Ηλίας Ζαγοραίος.

ΊΊλλιιοονν::    1177χχρροοννηη  σσεε  κκααττάάσστταασσηη  σσοοκκ  κκααττήήγγγγεειιλλεε
ττοονν  ππααττέέρραα  ττηηςς  γγιιαα  ααππόόππεειιρραα  ββιιαασσμμοούύ
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Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματι-
κή οργάνωση «οικογενειακού χαρ-
ακτήρα», που δραστηριοποιείτο

στην εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών
ουσιών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια οργανωμέν-
ης αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποι-
ήθηκαν έρευνες σε έξι οικίες στην περιοχή
«Αγία Σωτήρα» Αχαρνών και συνελήφθησαν
συνολικά 21 άτομα, ηλικίας από 20 έως 56
ετών, καθώς και ένας ανήλικος. 

Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργημα-
τικού χαρακτήρα δικογραφία, κατά περίπτω-
ση, για εγκληματική οργάνωση, παράβαση
της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα όπλα,
τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα, καθώς, επίσης, για κλοπή
και πλαστογραφία. Σημειώνεται, ότι συγκατ-
ηγορούμενοι είναι ακόμη 15 άτομα, ενώ στη
δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 12 άτομα, που είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

Από τις αστυνομικές έρευνες διακριβώθηκε ότι πρόκειται για «οικογενειακού χαρακτήρα» εγκληματική οργάνωση,
ιεραρχικά δομημένη, στο πρότυπο των διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων τύπου «Καμόρα». Όσον αφορά τη διάρ-
θρωση της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία είχαν τον ρόλο των καθοδηγητών και οι
νεότεροι τον εκτελεστικό.

Οι κατηγορούμενοι προμήθευαν με ναρκωτικές ουσίες περίπου 100 έως 120 χρήστες ναρκωτικών ουσιών την
ημέρα, πραγματοποιούσαν τη διακίνηση από έξι συγκεκριμένες οικίες, ενώ εκπαίδευαν ανήλικες γυναίκες για την
πώληση και την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των συλληφθέντων σε περισσότερες από 50 αγοραπωλησίες
ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από ένα κιλό
ηρωίνης, 41 γραμμάρια κάνναβης, 128 ναρκωτικά δισκία, ζυγαριά ακρίβειας και πλήθος κινητών τηλεφώνων. Επίσης,
κατασχέθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών και μία κλεμμένη
μοτοσικλέτα, η οποία αποδόθηκε στον κάτοχό της.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειο-
δικών Αθηνών.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΕΣ AΠΟ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 

ΥΥππάάρρχχεειι  σσοοββααρρόό  ππρρόόββλληημμαα  
μμεε  ττηη  σσυυσσσσώώρρεευυσσηη  

σσκκοουυππιιδδιιώώνν  σσττιιςς  ππόόλλεειιςς..

ΗΔιεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του
Δήμου Φυλής απευθύνει θερμή παράκληση προς
τους δημότες τις επόμενες ημέρες, να μην κατεβά-

ζουν τα οικιακά και επαγγελματικά απορρίμματα στους
κάδους. 
Λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον τομέα καθαρι-
ότητας από τη Δευτέρα 19 Ιουνίου, και της κατάληψης που
πραγματοποιούν στο εργοτάξιο, η αποκομιδή διεξάγεται
μετ’ εμποδίων και μόνο με προσωπικό ασφαλείας με απο-
τέλεσμα σε μεγάλο όγκο απορριμμάτων να μην γίνεται
αποκομιδή. 
«Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την μη έγκαι-
ρη αποκομιδή ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους για τη
δημόσια υγεία. Δυστυχώς, η κατάσταση καθημερινά δυσκο-
λεύει και ζητούμε την κατανόηση και τη βοήθεια των
δημοτών ώστε να αποφύγουμε σοβαρότερα προβλήματα
μέχρι εργαζόμενοι και κυβέρνηση να συμφωνήσουν στη
λύση του προβλήματος», υπογραμμίζει ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Μιχάλης Οικονομάκης.
Παρακαλούνται επίσης οι δημότες να ενημερωθούν και να
υιοθετήσουν τα μέτρα πρόληψης του ΚΕΕΛΠΝΟ για τη δια-
φύλαξη της δημόσιας υγείας.

Δήμος Χαϊδαρίου: Καλούμε τους κατοίκους του Δήμου μας
να δείξουν κατανόηση στον αγώνα των συμβασιούχων και
να διευκολύνουν το έργο της υπηρεσίας καθαριότητας

Λόγω των πολυήμερων κινητοποιήσεων των συμβα-
σιούχων στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων, που
απολύονται μετά από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου και την συνενοχή της Κυβέρνησης, υπάρχει σοβαρό
πρόβλημα με τη συσσώρευση σκουπιδιών στις πόλεις.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,
ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΤΟΥΝ
ΚΛΑΔΙΑ, ΜΠΑΖΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΔΙΟΤΙ ΤΥΧΟΝ
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ. ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΝΑ ΤΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ
ΕΝΑΠΟΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ
ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΑΠΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΞΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΚΑΔΟΥΣ.
Καλούμε τους κατοίκους του Δήμου μας να δείξουν
αλληλεγγύη και κατανόηση στον αγώνα των συμβα-
σιούχων και στα δίκαια αιτήματά τους.

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Σήμερα 27 Ιουνίου θα
διεξαχθεί ο διαγωνι-
σμός για την ανάδειξη

του εργολάβου που θα αναλά-
βει το έργο της ανέγερσης του
νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού
στο Ζεφύρι, όπως ανακοίνωσε
και ο Δήμαρχος Χρήστος Παπ-
πούς απευθύνοντας χαιρετισμό
στη γιορτή των Παιδικών
Σταθμών Ζεφυρίου που πραγ-
ματοποιήθηκε την Παρασκευή
23 Ιουνίου στο Πάρκο «Κώστας
Λιάρος».

«Είχα υποσχεθεί πέρσι σε αυτό τον χώρο ότι
προχωράει ο Βρεφονηπιακός Σταθμός και την Τρίτη
έχουμε τον διαγωνισμό για την ανάδειξη του εργο-
λάβου», υπογράμμισε ο Δήμαρχος.

Ο Χρήστος Παππούς συνεχάρη τους γονείς για τα
εξαιρετικά παιδιά τους και τους ευχαρίστησε για την
εμπιστοσύνη που δείχνουν στη Διοίκηση των Παι-
δικών Σταθμών και τη Δημοτική Αρχή, διαβε-
βαιώνοντας ότι θα ανταποδώσουν την εμπιστοσύνη 

αυτή στο ακέραιο. Συνεχάρη και ευχαρίστησε
επίσης την πρώην Δήμαρχο του Ζεφυρίου, Γενική
Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και Εντετα-
λμένη Σύμβουλο σε θέματα Ισότητας, Φωτεινή Για-
νοπούλου, για την υποδομή των Παιδικών Σταθμών
που παρέδωσε στις κατοπινές Διοικήσεις.

Τέλος, ευχήθηκε καλό καλοκαίρι και κάλεσε τους
παρευρισκόμενους να απολαύσουν την εξαιρετική
γιορτή που ετοίμασαν τα παιδιά και οι παιδαγωγοί
τους .

ΣΣήήμμεερραα  27 ΙΙοουυννίίοουυ  οο  δδιιααγγωωννιισσμμόόςς  γγιιαα  ττοονν  
ΒΒρρεεφφοοννηηππιιαακκόό  ΣΣττααθθμμόό  σσττοο  ΖΖεεφφύύρριι,,

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  δδήήλλωωσσηη  ττοουυ  ΔΔηημμάάρρχχοουυ  ΧΧ..  ΠΠααπππποούύ
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Στον «αέρα» έμειναν πολλές εκδηλώσεις που είχαν
προγραμματιστεί στο Παλιό Ελαιουργείο Ελευ-
σίνας, όταν μετά απο σχετική καταγγελία για ακα-

ταλληλότητα των κτιρίων,παρενέβη ο Εισαγγελέας και στη
συνέχεια η Πολεοδομία.

Στην πλειοψηφία τους τα κτίρια του χώρου κρίθηκαν

επικίνδυνα εκτός αυτών του διοικητηρίου και του θεάτρου.
Επειδή λοιπόν  μέρος των κτιρίων κρίθηκαν επικίνδυνα για
το κοινό ο χώρος έκλεισε και αφού γίνουν οι κατάλληλες
παρεμβάσεις απο τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Ελευ-
σίνας θα ανοιχτεί ο χώρος ξανά για τις εκδηλώσεις που έχαν
προγραμματιστεί.

Παράδοση αναπηρικών αμαξιδίων στον ΣύλλογοΠαράδοση αναπηρικών αμαξιδίων στον Σύλλογο
Ενεργών Εθελοντών Πολιτών «ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ»Ενεργών Εθελοντών Πολιτών «ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ»

Ρ. Δούρου: «Να κάνουμε την αλληλεγγύη, από σύνθημα, πράξη»

Τ
ο πολύτιμο έργο του Συλλόγου Ενεργών Εθε-
λοντών Πολιτών «ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ» στηρίζει η
Περιφέρεια με την παράδοση σήμερα, δύο

αναπηρικών αμαξιδίων από την Περιφερειάρχη Αττι-
κής, Ρένα Δούρου και τον Αντιπεριφερειάρχη Νότιου
Τομέα Αθηνών, Χρήστο Καπάταη. Πρόκειται για είδη
πρώτης ανάγκης που διανέμονται στο πλαίσιο της
επέκτασης της δράσης του Κέντρου διαχείρισης, αποθ-
ήκευσης και εφοδιασμού ειδών πρώτης ανάγκης των
σημείων διαμονής προσφύγων, τροφοδοτώντας κοινω-
νικές δομές.

«Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, χωρίς κάμερες και
τυμπανοκρουσίες, για μια σπουδαία υπόθεση – τον
εθελοντισμό ως τρόπο ζωής», επισήμανε μεταξύ άλλων
η Περιφερειάρχης. «Γιατί ακριβώς σήμερα, σε καιρούς
δύσκολους, που η τάση είναι ο ατομικισμός, ο καθένας 

μόνος του, εσείς έχετε επιλέξει να δώσετε ένα διαφο-
ρετικό παράδειγμα. Να εκπέμψετε ένα διαφορετικό
μήνυμα: όλοι μαζί για να κάνουμε τη διαφορά. Να
στηρίξουμε εκείνους που έχουν ανάγκη. Να δημιουργή-
σουμε τις προϋποθέσεις μιας ζωής με αξιοπρέπεια»,
υπογράμμισε η ίδια.

«Για τον λόγο αυτό, βρισκόμαστε στο πλευρό σας,
είμαστε αρωγοί στις προσπάθειές σας και δεσμευόμα-
στε να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες σας. Σήμερα είμα-
στε εδώ με αφορμή τα αμαξίδια. 

Δεν σταματάμε όμως. Είμαστε κρίκοι μιας αλυσίδας
αλληλεγγύης, όπου όλοι συμβάλλουν ο καθένας με τις
δυνάμεις του. Συνεχίζουμε μέσα από συνέργειες και
συνεργασίες για τον κοινό σκοπό: να κάνουμε την
αλληλεγγύη, από σύνθημα, πράξη», τόνισε η Περιφερ-
ειάρχης.

ΚΚλλιιμμααττιιζζόόμμεεννοοιι  χχώώρροοιι  γγιιαα  ττοο
κκοοιιννόό  σσττηηνν  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή
ΚΚααττάά  ττηη  θθεερριιννήή  ππεερρίίοοδδοο  λλεειιττοουυρργγοούύνν  κκλλιιμμααττιιζζόό--
μμεεννοοιι  χχώώρροοιι  γγιιαα  ττηη  φφιιλλοοξξεεννίίαα  κκααιι  ππρροοσστταασσίίαα
πποολλιιττώώνν  ααππόό  τταα  αακκρρααίίαα  κκααιιρριικκάά  φφααιιννόόμμεενναα
((πποολλύύ  υυψψηηλλέέςς  θθεερρμμοοκκρραασσίίεεςς  ––  κκααύύσσωωννααςς))..
ΟΟιι  χχώώρροοιι  ααυυττοοίί,,  όόππωωςς  μμααςς  έέχχοουυνν  κκοοιιννοοπποοιιηηθθεείί
έέωωςς  ττώώρραα  ααππόό  ττοουυςς  ΔΔήήμμοουυςς  κκααιι  ττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα
ΑΑττττιικκήήςς  εείίννααιι  οοιι  εεξξήήςς::

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΔΟΣ  ΓΕΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΓΚΟΡΥΤΣΑ
Γ΄ ΚΑΠΗ 6977292657, 2105598125
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Β΄ΚΑΠΗ
6932380529, 2105573549
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
2105575596

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Η Ρ Ω Ω Ν
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2, ΜΑΓΟΥΛΑ
2132140412
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2105537100, 2105537302
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 41 ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
6932397670, ΣΤΡΑΤ. ΝΙΚ. ΡΟΚΚΑ 45

Α΄ ΚΑΠΗ ΜΑΝΔΡΑΣ 2105551314, 6932397670
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Β΄ΚΑΠΗ 
2105552039, 6932397670
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΑΠΗ 2 1 0 5 5 5 8 1 2 8 ,
6932397670
ΕΡΥΘΡΕΣ ΚΑΠΗ ΕΡΥΘΡΩΝ

2263062313, 6932397673
ΒΙΛΛΙΑ ΚΑΠΗ ΒΙΛΛΙΩΝ
2263022729, 6932397673, ΓΚΟΥΡΑΣ 1 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΛΛΙΩΝ
2263320000, 6932397673
Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 30, 
ΚΑΠΗ ΟΙΝΟΗΣ
Π.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ ΘΗΒΩΝ 2 2 6 3 0 9 1 5 9 8 ,
6932397673
ΕΡΥΘΡΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΥΘΡΩΝ
6932397673
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ107, ΕΡΥΘΡΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΥΘΡΩΝ
6932397673

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΚΑΠΗ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΚΟΡΑΗ 16, ΜΕΓΑΡΑ
2296080150
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΠΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ,
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 16, 2296034876
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
2296089325 , ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΡΙΤΣΑ 3, ΜΕΓΑΡΑ
ΚΑΠΗ ΚΙΝΕΤΤΑΣ 
Π.Ε.Ο.Α.Κ., 57ο ΧΛΜ. 2296065700

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΑΙΘ. ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
2102411333, 6937147375

«Σφραγίστηκε» το Παλιό Ελαιουργείο
Ελευσίνας
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Το κοινό κατέκλυσε το θεατράκι στο Πάρκο «Κώστας Λιάρος»

ΜΜεε  μμίίαα  φφαανντταασσμμααγγοορριικκήή  γγιιοορρττήή  υυπποοδδέέχχθθηηκκαανν  ττοο  
κκααλλοοκκααίίρριι  τταα  ππααιιδδιιάά  ττωωνν  ΠΠααιιδδιικκώώνν  ΣΣττααθθμμώώνν  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ

Μια φαντασμαγορική γιορτή που ταξίδεψε
τους θεατές σε όλη την Ελλάδα, μέσα από
την παράδοση και τον παλιό καλό ελληνικό

κινηματογράφο, παρακολούθησαν την Παρασκευή
23 Ιουνίου, οι γονείς των παιδιών των Παιδικών
Σταθμών Ζεφυρίου, εκπρόσωποι της Δημοτικής
Αρχής προεξάρχοντος του Δημάρχου Χρήστου Παπ-
πού, εκπροσώπων συλλόγων και φορέων και πλήθ-
ος κόσμου.
Σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας, εφάμιλλο επαγγελματιών

του καλλιτεχνικού κόσμου, τα παιδιά των Παιδικών
Σταθμών Ζεφυρίου τραγούδησαν, χόρεψαν και παρ-
ουσίασαν μέσα από μικρά σκετς την παράδοση της
Ελλάδας, από το Βορρά έως το Νότο.
Την προσπάθεια των παιδιών, των παιδαγωγών και

της Διοίκησης των Παιδικών Σταθμών εξήρε ο Δήμα-
ρχος Χρήστος Παππούς και ευχαρίστησε τους γονείς για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στη Διοίκηση και τη Δημοτι-
κή Αρχή, ενώ ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 27 Ιουνίου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός για τον νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ζεφ-
υρίου.

Η δημοτική αρχή σχεδιάζει να αποκτήσουν οι
σταθμοί από τη νέα χρονιά λογοθεραπευτή, 

ενώ σχεδιάζεται η δημιουργία δανειστικής
 βιβλιοθήκης και η πιλοτική ενασχόληση 

των παιδιών με τη μουσική.

Τον Δήμαρχο, τους συναδέλφους του στο Δημοτικό
Συμβούλιο και τη Διοίκηση των Παιδικών Σταθμών,
καθώς και τις παιδαγωγούς, το προσωπικό και τους
γονείς, ευχαρίστησε για τη συνεργασίας τους ο Πρόεδρ-
ος των Παιδικών Σταθμών Γιώργος Κούρκουλος και
τόνισε ότι στα τρία χρόνια της η Διοίκηση αναβάθμισε τις
δομές, δημιούργησε τρίτο τμήμα και διαθέτει αρκετό
προσωπικό, επιτυγχάνοντας την άριστη λειτουργία των
Παιδικών Σταθμών.
Αναφερόμενος στα μελλοντικά σχέδια, ο κ. Κούρκου-

λος τόνισε ότι στους στόχους της Διοίκησης είναι από
την καινούρια χρονιά, εκτός από τον παιδοψυχολόγο και
τον παιδίατρο που διαθέτουν οι Παιδικοί Σταθμοί, να
αποκτήσουν και λογοθεραπευτή, ενώ σχεδιάζεται η δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης και η πιλοτική ενασχόληση
των παιδιών με τη μουσική.
Όσον αφορά τη γιορτή, με αξιομνημόνευτη ψυχραιμία και απολαμβάνοντας τους ρόλους τους, οι μικροί «ηθοποιοί»

των Παιδικών Σταθμών εντυπωσίασαν το κοινό χορεύοντας και τραγουδώντας ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια από
τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, το Αιγαίο, την Κέρκυρα, την Κρήτη και τον Πόντο με φόντο εξαιρετικά σκηνικά, ενώ απέ-
δωσαν θεατρικά το τραγούδι ο «Μενούσης» με αξιοζήλευτη ερμηνεία.
Το κοινό είχε κατακλύσει το θεατράκι στο Πάρκο «Κώστας Λιάρος», το οποίο φέτος αποδείχθηκε πολύ μικρό για τον

κόσμο που προσήλθε, και αποθέωσε με ενθουσιασμό τους μικρούς «ηθοποιούς».

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Μιλτιάδη ΧουρμούζηΜιλτιάδη Χουρμούζη
Ο Γάμος του ΛεπρέντηΟ Γάμος του Λεπρέντη
Παραστάσεις:Πέμπτη 29 και 
Παρασκευή 30 Ιουνίου - 9.15' μ.μ.
Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας 
- Είσοδος Ελεύθερη

ΗΗΗΗ Θεατρική Σκηνή Ελευσίνας με θεατρική
αγωγή, υπηρετώντας το θέατρο και τον πολι-
τισμό, συμπληρώνει φέτος έντεκα δημιουργι-

κά χρόνια θεατρικής διαδρομής.
Για τη φετινή μας θεατρική επικοινωνία επιλέξαμε το

νεοελληνικό θέατρο του 19ου αιώνα. Ένα έργο του αγω-
νιστή, πολιτικού και θεμελιωτή της νεοελληνικής δραμα-
τουργίας Μιλτιάδη Χουρμούζη.

Στον Λεπρέντη ο Χουρμούζης σατιρίζει τους  Έλληνες
που πλούτισαν στις ελληνικές παροικίες και επιστρέφον-
τας στην ελεύθερη πατρίδα εκμεταλλεύονται με τα
πλούτη τους φτωχές οικογένειες και ανήλικα κοριτσάκια
ανακαλύπτοντας με φιλήδονη αυταρέσκεια τα αγαθά του
γάμου στα φαιδρά τους γεράματα. Γύρω από αυτό το
εμπόριο ευδοκιμούν κάθε λογής παράσιτα ( αγύρτες,
κόλακες, απατεώνες, κομπογιαννίτες, προαγωγοί).

Με σατιρική οξύτητα ο Χουρμούζης χλευάζει τα νοσηρά
φαινόμενα του νεοπλουτισμού, τις κούφιες επιδείξεις, την
κοινωνική υποκρισία, τη σαθρή συνείδηση της αστικής
τάξης, την ίδια ώρα που οι αγωνιστές του 21 κατέφευγαν
στην επαιτεία για να επιβιώσουν.

Η δομή και η τεχνική του έργου, γραμμένου σε έξοχη
ελληνική γλώσσα, παραπέμπει στον Μολιέρο, τον Γκολ-
ντόνι και την Κομμέντια ντελ Άρτε, με γκροτέσκα αναφο-
ρά στον Αριστοφανικό Έλληνα Καραγκιόζη.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Θεοδώρου. Διδασκαλία
τραγουδιών: Δημήτρης Ανδρώνης. Σκηνικός διάκοσμος:
Μαρία Γλύκα. Χορευτικά: Μαριάννα Σαμάτιαλη.
Κοστούμια: Δημήτρης Θεοδώρου

Παίζουν: Ηλίας Νάκος, Σταύρος Χανάς, Γιάννος
Γαβαλάς, Σοφία Παναγιωτοπούλου, Τασία Μπρέμπου,
Βάσω Παπασπύρου, Γιώργος Πεντέλας, Γιάννης Μώρας,
Χαρά Παγώνη, Ελένη Μούτσα, Έντρη Ντιλγέρη, Κυριακή
Ζαγοριανίτη, Αντριάννα Ιωσηφίδη.

Τραγούδια της παράστασης ερμηνεύει η Βιργινία
Παυλοπούλου και ο Πάνος Σκουρολιάκος.

Φωτογράφηση: Βούλα Ανδρώνη. Επεξεργασία video:
Χρήστος Κούλης
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Η ΕΦΗΒΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ 

««ΟΟΝΝΕΕΙΙΡΡΟΟ  ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗΣΣ  ΝΝΥΥΧΧΤΤΑΑΣΣ»»

ΗΕφηβική Θεατρική Ομάδα του Τμήματος
Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Δήμου Ελευσίνας, παρουσιάζει την Τετάρτη

28 Ιουνίου, στις 21:00, στο Παλαιό Ελαιουργείο, στην
παραλία της Ελευσίνας, την θεατρική παράσταση
«Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ,
σε σκηνοθεσία Θοδωρή Ευστρατιάδη και διασκευή
Γιάννη Καλατζόπουλου. Τα σκηνικά και τα κοστούμια
της παράστασης έχουν επιμεληθεί η Νάντια Βλαχο-
πούλου και ο Παντελής Κωνσταντίνου, ενώ η χορο-
γραφική επιμέλεια είναι της Μαρίας Βαλαβάνη.
Υπεύθυνη για την παιδαγωγική εμψύχωση της ομά-
δας είναι η Κατερίνα Κολιoφώτη.

Η Εφηβική Θεατρική Ομάδα του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας δημιουργήθηκε  το
φθινόπωρο του 2015 και έχει μέχρι σήμερα  παρου-
σιάσει,τα Χριστούγεννα του 2015 την μουσικοχορευ-
τική θεατρική παράσταση «Η Αγέλαστη Πολιτεία» των
αδελφών Κατσιμίχα  σε συνεργασία με την Παιδική
Χορωδία και το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  και στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2016,
ξεκίνησε το αμιγώς θεατρικό της ταξίδι, ανεβάζοντας
τον «Οδυσσεβάχ» της Ξένιας Καλογεροπούλου,  στο 

θεατράκι του Πολιτιστικού Κέντρου «Λεωνίδας
Κανελλόπουλος». 

Φέτος, κάνοντας ένα μεγάλο βήμα προς το κλασικό
ρεπερτόριο, με το «’Ονειρο καλοκαιρινής νύχτας»,
επιχειρεί να ταξιδέψει ηθοποιούς και θεατές στον
μαγικό κόσμο του Σαίξπηρ. Ένα ταξίδι στο όνειρο και
την ουτοπία. 

Μια ρομαντική κωμωδία, που περιγράφει τις περι-
πέτειες τεσσάρων νεαρών Αθηναίων και μιας ομάδας
ερασιτεχνών ηθοποιών, που βρίσκονται μια καλοκαι-
ριάτικη νύχτα σε ένα δάσος γεμάτο ξωτικά, κάτω από
το ολόγιομο φεγγάρι. Είναι η ημέρα του γάμου του
βασιλιά της Αθήνας, Θησέα, με την αμαζόνα
Ιππολύτη. 

Τα έργο γράφτηκε από τον μεγάλο Άγγλο δραματο-
υργό το 1595/96 και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφ-
ιλή έργα του παγκόσμιου  ρεπερτορίου.

Στην δική μας παράσταση χρησιμοποιήσαμε την
εξαιρετική διασκευή του Γιάννη Καλατζόπουλου. Μια
ομάδα εξαιρετικά ταλαντούχων εφήβων της πόλης
μας ,ενσαρκώνει με ζωντάνια και κέφι τους απαιτητι-
κούς ρόλους της δημοφιλούς αυτής Σαιξπηρικής
κωμωδίας.

ΔΔηημμοοττιικκήή  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη  MMεεγγααρρέέωωνν  

ΚΚααλλοοκκααιιρριιννάά  ΚΚέέννττρραα  
ΔΔηημμιιοουυρργγιικκήήςς  
ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΠΠααιιδδιιώώνν  

ΑΑπό 26 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου θα λειτο-
υργήσουν στα Μέγαρα Καλοκαιρινά
Κέντρα Δημιουργικής  Απασχόλησης

Παιδιών σε σχολεία της πόλης.
Μετά την επιτυχή λειτουργία των ΚΔΑΠ κατά

την χειμερινή περίοδο περισσότερα από 400
παιδιά θα μπορέσουν να απασχολούνται
δημιουργικά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση,
σε δραστηριότητες όπως μουσική, χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή, αθλήματα, εικαστι-
κά, θεατρικά παιχνίδια, χορό και ρυθμική
γυμναστική, ξένες γλώσσες.

Εκτός από ανάσα για τους εργαζόμενους
γονείς, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μάθ-
ουν καινούργιες δεξιότητες, να ασχοληθούν με
ευχάριστες δραστηριότητες, να περάσουν τις
καλοκαιρινές διακοπές εποικοδομητικά, με
καταρτισμένους παιδαγωγούς.

Οι δραστηριότητες των ΚΔΑΠ λειτουργούν
σε χώρους σχολείων, 26 Ιουνίου 2017, έως ΚΑΙ
τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 από 08:30 έως
12:30

Ολοκληρώθηκε ο 
εμβολιασμός Mantoux στα

νηπιαγωγεία Χαϊδαρίου

Ολοκληρώθηκε και στα 19 Νηπιαγωγεία του Δήμου
Χαιδαρίου η εξέταση για την δερμοαντίδραση

Mantoux στα παιδιά της νηπιακής ηλικίας, όπου υπήρχε
γονική συναίνεση  , για τον έλεγχο της φυματίωσης.
Παράλληλα έγινε έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης των
παιδιών αφού ελέγχθηκαν όλα τα  βιβλιάρια εμβολίων. Το
πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Επισκέπτρια Υγείας
και τις Νοσηλεύτριες  της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε συνε-
ργασία με εθελόντρια Παιδίατρο. Είναι πολύ ικανοποιητι-
κά τα  αποτελέσματα της δερμοαντίδρασης. Παρατ-
ηρήθηκε ότι τα παιδιά των Νηπιαγωγείων της πόλης  μας
έχουν πολύ καλή εμβολιαστική κάλυψη και δεν νοσούν
ως προς την συγκεκριμένη νόσο.  Έχουμε κάνει τις απα-
ραίτητες ενέργειες και είμαστε σε επαφή με την Διεύθυ-
νση Δημόσιας  Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Δυτικού
Τομέα προκειμένου να διασφαλίσουμε την εμβολιαστική
κάλυψη των παιδιών νηπιακής ηλικίας όπως ορίζεται από
το Υπουργείο Υγείας και για το επόμενο  σχολικό έτος,
δήλωσαν οι υπεύθυνες του εμβολιασμού .

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διασκευή
Γιάννης Καλατζόπουλος
Σκηνοθεσία
Θοδωρής Ευστρατιάδης
Σκηνικά / κοστούμια
Νάντια Βλαχοπούλου
Παντελής Κωνσταντίνου
Χορογραφίες
Μαρία Βαλαβάνη
Παιδαγωγική εμψύχωση
Κατερίνα  Κολιοφώτη

ΔΙΑΝΟΜΗ

Τιτάνια:Κατερίνα Κολιοφώτη
‘Ομπερον: Αλντο Βάτσια
Ελένη :Γιώτα Αδαμάκη
Ερμία :Αρλίντα Σκόντι
Δημήτρης:Σωτήρης Σιδηρό-
πουλος

Λύσσανδρος: Κλέαρχος Παρ-
αδούλιας
Πουκ: Ασημίνα Λάσκου
Δανάη Γιαννέλου
Ελευθερία Καρώνη
Κυδώνης ο Άνεργος:
Μάριος-Άγγελος Γκίνης
Στημόνης ο Υφαντής – Γάιδαρ-
ος – Πύραμος: Θανά-
σης Αδάμ
Φυσούνης ο Γύφτος – Θίσβη:
Φίλιππος Ακουμιανάκης
Ροκάνης ο Μαραγκός – Λιον-
τάρι: Γιώργος-Ανδρέας
Γκίνης
Βελόνης ο Ράφτης – Φεγγάρι:
Βίκτορας Σουλανιάκου
Καζάνης ο Υδραυλικός -
Τοίχος :Γιώργος κίκας
Ιππολύτη:Μυρτώ Θεοδοσο-
πούλου
Θησέας:Γιώργος  Πρίφτι

Ξωτικά:Αλεξάνδρα Μπότσαρη
Άρτεμις Μονοχολιά
Λίνα Παναγιωτοπούλου

Ξωτικά που απαγγέλλουν
σονέτα:Ελένη Μπουρλέσα
Ναταλία Καράι
Άλεξάνδρα Μπότσαρη

Ξωτικά που χορεύουν :
Μαρία Βαλαβάνη
Κατερίνα Μοίρα
Χρυσούλα  Μπουρλέσα
Κατερίνα  Κουτούγερα

Ο σκηνοθέτης                                                              
Θοδωρής Ευστρατιάδης

Η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π Α

Μαρία Βασιλείου
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Καλοκαιρινές Δράσεις 2017 στη 
Βιβλιοθήκη του Δήμου Αχαρνών

ΗΒιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχαιολογίας και
Ιστορικής Έρευνας στα πλαίσια των καλοκαιρινών
δράσεων σας προσκαλεί στο εκπαιδευτικό

πρόγραμμα με τίτλο: "Κάστρα και μύθοι της καρδιάς μας, οι
φίλοι" που θα υλοποιηθεί από 3 Ιουλίου έως 14 Ιουλίου
2017. 

• Το πρόγραμμα είναι ένα οδοιπορικό στην ελληνική
ιστορία μέσα από φημισμένα αλλά και σε λιγότερο γνωστά
ελληνικά κάστρα από την αρχαιότητα (Τείχη της Τροίας,
Ακρόπολη των Μυκηνών, Ακρόπολη των Αθηνών, Φυλή)
έως το μεσαίωνα και την νεότερη ιστορία ( Ακροκόρινθος,
Κέρκυρα, Ρόδος, Ιωάννινα, Νάξος, Λέσβος, Μονεμβασία,
Μεθώνη, Μυστράς, Ναύπακτος, Ναύπλιο, Πάτμος, Πύλος,
Κρήτη, Κύπρος κ.α.), μέσα από εικόνες και παραμυθένιες,
μαγικές και γοητευτικές ιστορίες από το παρελθόν. Στο
πρόγραμμα τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες
ψυχαγωγίας, μάθησης και δημιουργικής απασχόλησης όπως
αφήγηση παραμυθιού, ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων και
ποιημάτων, δραματοποίηση και εικαστικό εργαστήρι θα
ταξιδέψουν στο μαγικό κόσμο των κάστρων με όχημα τη
φαντασία τους.

• Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους
ηλικίας έξι έως δεκατριών ετών. 

• Χώρος: Βιβλιοθήκη - Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής
Έρευνας, Φιλαδελφείας 217 στάση Θολωτός Τάφος (πρώην
5η στάση Κόκκινου Μύλου). 

• Πληροφορίες στο τηλ. 210-2322878 και στην ιστοσελίδα
του Δήμου Αχαρνών acharnes.gr

• Απαραίτητη η αίτηση συμμετοχής από το γονέα ή τον
κηδεμόνα και η άδεια φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης. 

• Λόγω μεγάλης συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.• Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210- 2322878

• Ώρες λειτουργίας προγράμματος: 10π.μ-13.00μ.μ. 
Σε αυτό το μαγικό ταξίδι συνταξιδιώτες μας θα είναι το

ΩΔΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΤΟ ΕΠΙΣΚΗΝΙΟ και
εθελοντές γονείς, εικαστικοί, ηθοποιοί, μουσικοί και
παραμυθάδες. Τους ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη
βοήθειά τους. Η εθελοντική τους συνεισφορά ως ενεργά μέλη
της τοπικής κοινωνίας ενισχύει τις προσπάθειές μας. 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ 

Ενημερώνουμε το κοινό και κάθε ενδιαφερόμενο ότι
από 26/6/2017 έως και 3/7/2017 ο χώρος του Ελαιο-

υργείου θα μείνει εκτάκτως μη προσβάσιμος σε
επισκέπτες λόγω ειδικών οικοδομικών εργασιών
στο χώρο. Ζητούμε την κατανόησή σας για την

προσωρινή αναστάτωση.  

Διετής παράταση της 
λειτουργίας των ΚΗΦΗ 
στο ΕΣΠΑ 2014-2020
Την  Πέμπτη 22-06-2017, η αναπληρώτρια υπο-

υργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου συναν-
τήθηκε με το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στα
Κέντρα Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων
(Κ.Η.Φ.Η), τα οποία είναι δράση συγχρηματοδο-
τούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγρ-
αμμάτων του ΕΣΠΑ, μέχρι 30/6/2017, όπου, η υπο-
υργός ανακοίνωσε τα εξής:

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου συστήμα-
τος πρωτοβάθμιας φροντίδας ηλικιωμένων
(Ο.Φ.ΗΛΙ) και μετά από διαβούλευση του Υπουρ-
γείου με τις Υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνι-
κού Ταμείου, παρατείνεται η διάρκεια λειτουργίας
των ΚΗΦΗ, ως δράσης χρηματοδοτούμενης από
το ΕΣΠΑ, για δύο ακόμη χρόνια, μέχρι 30/6/2019.

Ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες προς
τις Περιφέρειες, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομίας, και έχουν αποσταλεί στις Διαχειριστι-
κές Αρχές των Περιφερειών οδηγίες για τη διαδι-
κασία που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να υλοποι-
ηθεί η διετής παράταση λειτουργίας των ΚΗΦΗ.
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ΣΣΕΕ  44  ΔΔΟΟΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΟΟ  ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ
Έρχεται παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις

Προς ολιγοήμερη παράταση προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο για την υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων.Η υφυπουργός Κατερίνα Παπανάτσιου, μιλώντας στον Real FM 97,8, είπε ότι οι υπηρεσίες εξε-

τάζουν τα σχετικά αιτήματα φορέων και πριν από το τέλος της εβδομάδας θα έχει ληφθεί η οριστική απόφαση.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση η υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να δοθεί μεγάλη παράταση.

Τον Αύγουστο τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ

Ακόμη, η Κ. Παπανάτσιου προσδιόρισε πως στο τέλος Αυγούστου θα αναρτηθούν στο taxis τα εκκαθαριστικά
του ΕΝΦΙΑ. Είπε ότι η εξόφλησή τους θα γίνει σε τέσσερις δόσεις (από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο) και ίσως να υπάρξει και πέμπτη δόση τον Ιανουάριο του 2018.Σε ό,τι
αφορά την ευθυγράμμιση αντικειμενικών και εμπορικών τιμών των ακινήτων, η κ. Παπανάτσιου ανέφερε ότι η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου,
γεγονός που, όπως είπε, θα επιφέρει αλλαγές στους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ.

Στα ύψη αναμένεται να σκαρφ-
αλώσει από την ερχόμενη Πέμ-
πτη, 29 Ιουνίου, σύμφωνα με τις

προβλέψεις των μετεωρολόγων. Η θερ-
μοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 40
βαθμούς Κελσίου ενώ το Σαββατοκύρια-
κο θα φτάσει έως και τους 43.

Γενικές οδηγίες προφύλαξης
Το ντύσιμό μας πρέπει να είναι κατά το

δυνατό ελαφρύ, άνετο και ανοιχτόχρωμο.
Το υλικό του ρουχισμού να είναι πορώδες
ούτως ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός
του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα.

Η χρήση του καπέλου και γενικά
καλύμματος επιβάλλεται με φυσικό υλικό
που να επιτρέπει καλό αερισμό του κεφα-
λιού.

Η χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων
γυαλιών που προστατεύουν τα μάτια από
την έντονη αντανάκλαση του ήλιου είναι
απαραίτητη.

Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο. Παραμο-
νή σε σκιερά και δροσερά μέρη. Αποφυγή
των χώρων όπου επικρατεί συνωστι-
σμός.

Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας
ιδιαίτερα μάλιστα σε χώρους με υψηλή
θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρ-
ασία. Αποφυγή βαδίσματος για πολλή
ώρα ή τρεξίματος κάτω από τον ήλιο.

Πολλά χλιαρά ντους στη διάρκεια της
ημέρας. Καλό θα είναι επίσης να τοποθε-
τούνται υγρά πανιά στο κεφάλι και στον
λαιμό σαν προστατευτικά μέτρα.

Μικρά σε ποσότητα και ελαφρά γεύμα-
τα με έμφαση στη λήψη φρούτων και
λαχανικών και περιορισμός στα λιπαρά.

Λήψη άφθονων υγρών (νερού και
χυμών φρούτων). Αν η εφίδρωση είναι
μεγάλη τότε συστήνεται η πρόσθετη
λήψη αλατιού για να κρατηθεί το επίπεδο
των υγρών στον οργανισμό.

Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με διάφ-
ορα μέσα συγκοινωνίας κατά τη διάρκεια;
Υψηλής ζέστης.

Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσή-
ματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά κλπ)
θα πρέπει να συμβουλευτούν τον θερά-
ποντα γιατρό τους για εφαρμογή ειδικών
για την περίπτωσή τους οδηγιών. Ιδιαίτε-
ρα όσοι παίρνουν φάρμακα να συμβου-
λευτούν τον γιατρό τους αν πρέπει να τα
συνεχίσουν και σε ποια δοσολογία γιατί
μερικά έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν τη
θερμοκρασία του σώματος.

Οδηγίες για τα νεογνά και τα βρέφη
Τα νεογνά πρέπει να είναι ντυμένα όσο

γίνεται πιο ελαφρά. Προτιμότερο είναι τα
χέρια και τα πόδια τους να είναι ελεύθερα
και να μην τυλίγονται σε πάνες.

Όταν κάνει ζέστη να προσφέρονται
συχνά εκτός από το γάλα (μητρικό ή
άλλο) και υγρά όπως χαμομήλι, νερό
κ.λ.π.

Τα βρέφη και κυρίως τα μεγαλύτερα
παιδιά καλά είναι να τρώνε περισσότερα
χορταρικά και φρούτα και λιγότερα λίπη.

Καλό είναι τα παιδιά να μην παραμέ-
νουν πολύ ώρα στον ήλιο μετά το μπάνιο
και να φορούν πάντα καπέλο

Οδηγίες για την προστασία των ηλι-
κιωμένων

Το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον
είναι επικίνδυνο για τους ηλικιωμένους.
Επειδή η μετατροπή του διαμερίσματος
στη μεγάλη ζέστη είναι πολύ δύσκολη
υπόθεση, προτιμότερη είναι η μετακίνηση
του ηλικιωμένου σε δροσερότερες περ-
ιοχές της χώρας, όταν βέβαια υπάρχει η
δυνατότητα.

Αν η μετακίνηση σε θάλασσα ή σε
βουνό δεν είναι εύκολη, η παραμονή του
ηλικιωμένου στα κατώτερα διαμερίσματα
πολυόροφων σπιτιών είναι σχετικά
εύκολη λύση.

Το δωμάτιο ή το σπίτι γενικά κατά τη
διάρκεια της ζεστής ημέρας πρέπει να
είναι ερμητικά, κλειστό, αφού έχει δροσι-
στεί και μείνει ανοιχτό όλη τη νύχτα.

Οι οικογένειες που έχουν ηλικιωμένα
άτομα, καλό θα είναι να φροντίζουν να
μην τα εγκαταλείπουν μόνα τους, σε
περίπτωση θερινών διακοπών ή πολυή-
μερης απουσίας από το σπίτι.

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να
εξασφαλίσουν κάποιο άτομο για την καθ-
ημερινή τους φροντίδα.

Προβλήματα –  Διαταραχές –
Νοσηρά φαινόμενα

Παρά τις διακυμάνσεις της θερμοκρ-

ασίας του περιβάλλοντος ο οργανισμός
του ανθρώπου έχει την ικανότητα να προ-
σαρμόζεται και να διατηρηθεί σταθερή
την θερμοκρασία του. Αυτό το κατορ-
θώνει μόνο μέχρι ενός ορίου (43ºC) πέρα
από το οποίο δεν μπορεί να αντιδράσει.

Τότε αρχίζουν να εμφανίζονται διάφορες
λειτουργικές διαταραχές και ελαφρά ή
βαριά νοσηρά φαινόμενα.

Ένα από αυτά είναι η θερμική εξάν-
τληση η οποία εμφανίζεται μετά από παρ-
ατεταμένη έκθεση του ατόμου (ώρες ή
ημέρες) σε υψηλές θερμοκρασίες. Πρό-
κειται για παροδική ανεπάρκεια του καρ-
διαγγειακού συστήματος σ’ ένα θερμικό
stress.

Τα αρχικά συμπτώματα είναι πονοκέφ-
αλος, ίλιγγοι, ανορεξία, ανία, έντονο αίσθ-
ημα εξάντλησης τα οποία καταλήγουν σε
ξαφνική και μικρής διάρκειας κατάρρευ-
ση. Η αρτηριακή πίεση είναι χαμηλή και
υπάρχει ταχυκαρδία. Το δέρμα είναι
ψυχρό και υγρό. Οι κόρες είναι διαστα-

λμένες. Η θερμοκρασία είναι φυσιολογι-
κή. Το σύνδρομο αποδίδεται σε μέτρια
απώλεια ύδατος και χλωριούχου νατρίου.
Η θεραπεία  είναι απλή και συνίσταται
στη μεταφορά του ατόμου σε δροσερό
περιβάλλον και τη χορήγηση ύδατος και
χλωριούχου νατρίου (αλάτι) συνήθως
ενδοφλέβια λόγω της ναυτίας.

Μια άλλη λειτουργική διαταραχή είναι η
θερμοπληξία. Τα αρχικά συμπτώματα της
θερμοπληξίας είναι η έντονη και ακα-
τανίκητη δίψα και η ξηρότητα του στόμα-
τος, του φάρυγγα και του δέρματος. Στη
συνέχεια εμφανίζεται ερυθρότητα του
προσώπου που συνοδεύεται από άφθο-
νο ιδρώτα, ζάλη, πόνο στο κεφάλι και στο
στήθος, κατάπτωση του οργανισμού,
αδυναμία στα πόδια και μυϊκές κράμπες,
δυσφορία, ταχυσφυγμία, δύσπνοια και
βουητό στα αυτιά. Ο πυρετός είναι πάντα
σταθερός και μπορεί να φτάσει τους
42ºC. Τέλος εμφανίζονται λιποθυμικά
φαινόμενα και ο θερμόπληκτος πέφτει
αναίσθητος.

Τα παχύσαρκα άτομα και εκείνα που
πάσχουν από αναπνευστικές και καρ-
διαγγειακές παθήσεις, οι αλκοολικοί, οι
ηλικιωμένοι και κυρίως τα βρέφη των
οποίων οργανισμός δεν έχει την ικανότ-
ητα να αντιδρά και να προσαρμόζεται
στις μεταβολές της θερμοκρασίας του
περιβάλλοντος, προσβάλλονται ευκολό-
τερα από θερμοπληξία.

Πρώτες βοήθειες
Μεταφέρουμε τον θερμόπληκτο χωρίς

χρονοτριβή σε μέρος δροσερό, ευάερο,
σκιερό ή κάτω από δέντρα αν υπάρχουν.
Τον ξαπλώνουμε ανάσκελα και απομα-
κρύνουμε τους περίεργους που συγκεν-
τρώνονται, για να μην εμποδίζουν τον
αερισμό.

Αφαιρούμε τα βαριά ρούχα και του
αερίζουμε το σώμα με οποιοδήποτε
πρόχειρο μέσο (π.χ. βεντάλια ή χαρτόνι).

Τοποθετούμε ψυχρά επιθέματα (κομ-
πρέσες ή παγοκύστη ) στο μέτωπο και
στο κεφάλι.

Βρέχουμε το πρόσωπο, τον λαιμό, το
στήθος και γενικά το σώμα με κρύο νερό.

Κάνουμε ζωηρές εντριβές στα άκρα,
χέρια και πόδια, με κατεύθυνση από
κάτω προς τα πάνω.

Δίνουμε να εισπνεύσει ξύδι, αιθέρα ή
αμμωνία και αν μπορεί να πιει του δίνο-
υμε άφθονα υγρά  και μικρές ποσότητες
αλατιού για να αναπληρώσει αυτό που
έχασε ο οργανισμός του εξαιτίας της
μεγάλης εφίδρωσης.

Αν η κατάστασή του είναι πολύ βαριά
πρέπει να κληθεί επειγόντως γιατρός ή
να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

ΠΠρροο  ττωωνν  ππυυλλώώνν  οο  ααφφρριικκααννιικκόόςς  κκααύύσσωωννααςς  --  ΜΜέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς
Στους 42-43 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος στο τέλος της εβδομάδας Στους 42-43 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος στο τέλος της εβδομάδας 

""ΟΟιι  θθεερρμμοοκκρραασσίίεεςς  θθαα  εείίννααιι
ττέέττοοιιεεςς  όόπποουυ  σσίίγγοουυρραα  πποολλλλοοίί
ααππόό  εεμμάάςς  θθαα  θθυυμμηηθθοούύμμεε  ττοονν
ΙΙοούύννηη  ττοουυ  22000077,,  όότταανν  σσττηηνν

ΕΕλλεευυσσίίνναα  σσηημμεειιώώθθηηκκεε  ηη  
θθεερρμμοοκκρραασσίίαα  ρρεεκκόόρρ  ττωωνν
4466,,55°°CC!!''""  σσηημμεειιώώννεειι    οο    
μμεεττεεωωρροολλόόγγοο  ΓΓιιάάννννηηςς  

ΚΚααλλλλιιάάννοοςς  πποουυ  ωωσσττόόσσοο  
σσυυννιισσττάά  ψψυυχχρρααιιμμίίαα  κκααιι  

υυπποομμοοννήή  κκααθθώώςς  κκααννεείίςς  ""δδεενν
ξξέέρρεειι  κκααννεείίςς  ααππόό  ττώώρραα  αανν  θθαα

φφττάάσσοουυμμεε  σσεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  
θθεερρμμοοκκρραασσίίεεςς,,  όόμμωωςς  

σσίίγγοουυρραα  κκάάττιι  ππααρρόόμμοοιιοο
θθαα  ζζήήσσοουυμμεε""..
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Για φόβους κλιμάκωσης της ακροαρι-
στερής βίας στην Ελλάδα, μετά από
μια σειρά επιθέσεων με στόχο πολιτι-

κούς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερ-
ικό, κάνει λόγο το Politico.

«Ένα κύμα επιθέσεων με δέματα-βόμβες
που κορυφώθηκε με την έκρηξη μέσα στη
θωρακισμένη Mercedes του Λουκά Παπαδή-
μου -η οποία έστειλε στο νοσοκομείο τον
πρώην πρωθυπουργό, τον οδηγό και τον
σωματοφύλακά του- εξέθεσε αυτό που μπορεί
να είναι το αδύναμο κέρας του Έλληνα πρωθυ-
πουργού Αλέξη Τσίπρα: τον νόμο και την τάξη.

Αν και δεν είναι νέο φαινόμενο στην Ελλάδα
οι επιθέσεις μικρής κλίμακας κατά επιχειρή-
σεων, αστυνομίας και πολιτικών από ακροαρι-
στερές ομάδες, η επιλογή ολοένα και πιο
"φιλόδοξων" στόχων προκαλεί ανησυχία σε
ειδικούς και πολιτικούς. Τον Μάρτιο ένα πακέ-
το-βόμβα από την Ελλάδα εντοπίστηκε ενώ
κατευθυνόταν προς τον Γερμανό υπουργό
Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ενώ ένα
άλλο τραυμάτισε υπάλληλο του ΔΝΤ στο
Παρίσι.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Κυριάκος
Μητσοτάκης κατηγορεί το αριστερό κόμμα του
Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι υποδαυλίζει το αντι-
συστημικό μίσος, που ο ίδιος λέει ότι κρύβεται
πίσω από τις επιθέσεις. Κατηγορεί τον πρωθυ-
πουργό ότι απέτυχε να λάβει επαρκή μέτρα για
να προστατέψει πιθανούς στόχους, του ιδίου
συμπεριλαμβανομένου, εάν -όπως πιστεύει-
γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας. 

Οι επόμενες εκλογές έχουν προγραμματιστεί
για το 2019."Είναι πολύ, πολύ ανησυχητικό –
είναι ανησυχητικό για μένα, αναφορικά με την
προσωπική μου ασφάλεια κι είναι ανησυχητικό
γενικώς", είπε ο κ. Μητσοτάκης στο POLITICO
στη διάρκεια επίσκεψης στις Βρυξέλλες. "Είναι
ένα θέμα που με απασχολεί πολυ επειδή
έχασα ένα μέλος της οικογένειάς μου το 1989
λόγω της εγχώριας τρομοκρατίας". Ο γαμπρός
του απογόνου πολιτικής δυναστείας και γιου
πρωθυπουργού σκοτώθηκε το 1989 από την
ακροαριστερή τρομοκρατική οργάνωση 17
Νοέμβρη.

Ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Παπαδήμο
στο νοσοκομείο και είπε ότι ο 69χρονος πρώην
κεντρικός τραπεζίτης ήταν "τυχερός που είναι
ζωντανός". Ο ίδιος ο Τσίπρας μετά την επίθεση
ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter: "Καταδι-
κάζω απερίφραστα την επίθεση κατά του
Λουκά Παπαδήμου. Εύχομαι στον ίδιο και τους
ανθρώπους που τον συνόδευαν ταχεία ανάρρ-
ωση".

Η ομάδα "αντάρτικου πόλεων" Συνωμπσία
των Πυρήνων της Φωτιάς, που πιστευόταν ότι
είχε εξουδετερωθεί μετά από ένα κύμα συλλή-
ψεων το 2011, ανέλαβε την ευθύνη για ορισμέ-
νες από τις βόμβες. Ειδικοί σε θέματα ασφά-
λειας λένε ότι τα ηγετικά της στελέχη
συνεχίζουν να στρατολογούν νέα μέλη και να
κατευθύνουν επιθέσεις πίσω από τα κάγκελα
της φυλακής.

"Είμαστε η μόνη χώρα [στην Ευρώπη] που
έχει εγχώρια ακροαριστερή τρομοκρατία", είπε

ο Μητσοτάκης κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι
όταν ήταν στην αντιπολίτευση υποδαύλιζε μια
"πραγματική κουλτούρα του μίσους" και ότι
έκανε ελάχιστα για τη βία αυτή αφότου βρίσκε-
ται στην εξουσία. "Δεν είδα τίποτε που να με
πείθει ότι έχουν πραγματική βούληση ή επιθ-
υμία να διευθετήσουν το θέμα αυτό", είπε.

Το κυβερνών κόμμα από την πλευρά του
κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για "ωμή πολιτι-
κή εκμετάλλευση" της κατάστασης λέγοντας ότι
αυτό συνιστά "κίνδυνο για τη δημοκρατία".

Η Ελλάδα διαθέτει "ορισμένους απ’ τους
αυστηρότερους νόμους για την τρομοκρατική
δραστηριότητα" και "σημειώνει πρόοδο στην
αντιμετώπιση μελών τρομοκρατικών ομάδων",
υποστήριξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος
Παρασκευόπουλος.

Άλλοι διαφωνούν -και μάλιστα προειδοποι-
ούν ότι ριζοσπαστικοποιημένοι Έλληνες νεο-
λαίοι μπορεί σύντομα να καταφύγουν σε πιο
θανατηφόρες μορφές βίαιης διαμαρτυρίας.

Ενώ οι "αντάρτες των πόλεων" της Ελλάδας
υποστηρίζουν ότι θέλουν να υποκινήσουν μια
επανάσταση, ειδικοί λένε ότι τα μέλη τους είναι
συνήθως μορφωμένοι νέοι από οικογένειες
της μεσαίας τάξης, που υποκινούνται από την
επιθυμία να καταγγείλουν την εχθρότητά της
προς το σύστημα. 

Οι αναλήψεις ευθύνης για επιθέσεις συχνά
συνοδεύονται από μακροσκελή θεωρητική
επιχειρηματολογία και διατριβές κατά πολι-
τικών.

"Δεν είναι φτωχόπαιδα", λέει η Μαίρη
Μπόση, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του
Πειραιά και ειδικός στις ακροαριστερές τρομο-
κρατικές ομάδες. "Θέλουν να δείξουν τη δυσα-
ρέσκειά τους προς το κράτος και τα θεσμικά
του όργανα".

Η επιλογή μη ισχυρών εκρηκτικών από την
οργάνωση δείχνει ότι περισσότερο την ενδιαφ-
έρει να στείλει ένα μήνυμα παρά να σκοτώσει
κάποιον ή να ανατρέψει το σύστημα, λέει η
Μπόση. Αλλά καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να
βουλιάζει υπό το βάρος των χρεών της, τα
μέλη της οργάνωσης μπορεί να καταφύγουν
σε πιο δραστικά μέτρα. "Η αίσθησή μου είναι
ότι θα δούμε να εμφανίζονται νέες οργανώσεις.
Δεν θέλω να δω πιο φονικές οργανώσεις, αλλά
φοβάμαι ότι η κατάσταση αυτή συνιστά γόνιμο
έδαφος για άτομα που θα είναι πιο δραστήρια
ή θα πιο θανατηφόρα", είπε.

ΣΣήήμμεερραα  τταα  
ππρροοσσωωρριιννάά  

ααπποοττεελλέέσσμμαατταα
γγιιαα  ττοουυςς  

ππααιιδδιικκοούύςς  
σσττααθθμμοούύςς

Σήμερα αναμένεται
να ανακοινωθούν τα
π ρ ο σ ω ρ ι ν ά

αποτελέσματα για τους
δικαιούχους δωρεάν
φιλοξενίας στους
παιδικούς σταθμούς στο
πλαίσιο του
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς
« Ε ν α ρ μ ό ν ι σ η
οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής»
έτους 2017-2018.
Σύμφωνα με την
πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ
μετά την ανακοίνωση των
π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν
αποτελεσμάτων, θα
υπάρχει τριήμερη
προθεσμία για την
υποβολή ενστάσεων.
Τα οριστικά αποτελέσματα
αναμένεται να
ανακοινωθούν στις 4
Ιουλίου, έτσι ώστε οι
ωφελούμενοι να λάβουν
τα σχετικά voucher και να
προχωρήσουν στην
εγγραφή των παιδιών τους
ως τις αρχές Σεπτεμβρίου
στις δομές που θα
επιλέξουν.
Σύμφωνα με την
πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ τα
προσωρινά αποτελέσματα
θα εκδοθούν 27/06/2017,
ενώ θα υπάρχει τριήμερη
προθεσμία υποβολής
ενστάσεων.
Να σημειωθεί ότι με βάση
τα στοιχεία που έχει
ανακοινώσει η ΕΕΤΑΑ,
έχουν υποβληθεί 117.000
αιτήσεις που αντιστοιχούν
σε 150.000 παιδιά.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη Γερμανία

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΚΡΟΑΤΙΑ
Οι Ιταλοί ψηφίζουν Ελλάδα 
για τις διακοπές τους

ΗΕλλάδα είναι
ο κύριος

ξ έ ν ο ς
προορισμός που
επιλέγουν οι Ιταλοί
για τις διακοπές
τους, όπως
προκύπτει από στοιχεία που παρουσίασε η ιταλική ένωση
καταναλωτών «Codacons». 
Συνολικά, από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο 33,5 εκατομμύρια

Ιταλοί θα πάνε διακοπές, με αύξηση 1,2 εκατομμυρίου σε σχέση
με το 2016.

Σε ό,τι αφορά τους προορισμούς του εξωτερικού, από την
έρευνα της «Codacons» προέκυψε ότι το 29% θα επιλέξει την
Ελλάδα, το 24% την Κροατία και το 19% την Ισπανία. 

Στα θέρετρα εντός εθνικών συνόρων, η Απουλία της Κάτω
Ιταλίας είναι ο πρώτος προορισμός -με ποσοστό 19%- και
ακολουθούν η Σικελία (14%) και η Τοσκάνη (13%). Σύμφωνα με
αυτά τα στοιχεία, πάντως, μεγάλο ποσοστό των Ιταλών ακόμη
δεν έχει κάνει κράτηση και θα προσπαθήσει να επωφεληθεί των
«προσφορών της τελευταία στιγμής», σε ό,τι αφορά τόσο τις
αεροπορικές πτήσεις, όσο και τη διαμονή.

««ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΙΙΑΑ  ΣΣΕΕΙΙΡΡΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ»»
Politico: «Η Ελλάδα φοβάται αναβίωση της ακροαριστερής βίας»
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ΚΚωωδδιικκόόςς
θθέέσσηηςς

ΥΥππηηρρεεσσίίαα ΈΈδδρραα  υυππηηρρεεσσίίααςς ΕΕιιδδιικκόόττηητταα ΔΔιιάάρρκκεειιαα  σσύύμμββαασσηηςς ΑΑρριιθθμμόόςς
ααττόόμμωωνν

101 Δήμος Φυλής
Για τη στελέχωση της Δομής – Υποέργου
«Κοινωνικό Παντοπωλείο»

Άνω Λιόσια ΠΕ/ΤΕ Κοινω-
νικών Λειτο-
υργών

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του
Προγράμματος

1

102 Δήμος Φυλής
Για τη στελέχωση της Δομής – Υποέργου
«Κοινωνικό Παντοπωλείο»

Άνω Λιόσια ΥΕ Προσωπι-
κού καθαριότ-
ητας

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του
Προγράμματος

1

103 Δήμος Φυλής
Για τη στελέχωση της Δομής – Υποέργου
«Παροχή Συσσιτίου»

Άνω Λιόσια ΠΕ Διοικητικής
υποστήριξης
(Διοικητικού –
Οικονομικού)

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του
Προγράμματος

1

104 Δήμος Φυλής
Για τη στελέχωση της Δομής – Υποέργου
«Παροχή Συσσιτίου»

Άνω Λιόσια ΠΕ/ ΤΕ Κοινω-
νικών Λειτο-
υργών

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του
Προγράμματος

1

105 Δήμος Φυλής
Για τη στελέχωση της Δομής – Υποέργου
«Παροχή Συσσιτίου»

Άνω Λιόσια ΔΕ Μαγείρων Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του
Προγράμματος

1

106 Δήμος Φυλής
Για τη στελέχωση της Δομής – Υποέργου
«Παροχή Συσσιτίου»

Άνω Λιόσια ΥΕ Βοηθών
Μαγείρων

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του
Προγράμματος

1

107 Δήμος Φυλής
Για τη στελέχωση της Δομής – Υποέργου
«Παροχή Συσσιτίου»

Άνω Λιόσια ΥΕ Προσωπι-
κού καθαριότ-
ητας

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του
Προγράμματος

1

108 Δήμος Φυλής
Για τη στελέχωση της Δομής – Υποέργου
«Κοινωνικό Φαρμακείο»

Άνω Λιόσια ΠΕ Φαρμακο-
ποιών

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του
Προγράμματος

1

109 Δήμος Φυλής
Για τη στελέχωση της Δομής – Υποέργου
«Κοινωνικό Φαρμακείο»

Άνω Λιόσια ΠΕ/ ΤΕ Κοινω-
νικών Λειτο-
υργών

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του
Προγράμματος

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια,    20-4-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 20343

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

υπ' αριθμ. ΣΟΧ  3/2017
Πρόσληψης  εννέα  (9) ατόμων

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου  του
Δήμου Φυλής, που εδρεύει στα
Άνω Λιόσια

Ο Δήμαρχος Φυλής 

Έχοντας υπόψη:
1.Tις διατάξεις του άρθρου 21 του

Ν.2190/1994, όπως ισχύει.

2.Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, εννέα (9) ατό-
μων για την υλοποίηση της
Πράξης «Δομές Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή
Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμα-

κείο Δήμου Φυλής», στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αττική 2014 –
2020» - ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στο
Δήμο Φυλής, που εδρεύει στα
Άνω Λιόσια Ν. Αττικής, και
συγκεκριμένα του εξής, ανά

υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), 
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα

(τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικο-
τήτων πρέπει να είναι ηλικίας
από 18 έως 65 ετών.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να
υποβάλουν αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξου-
σιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφ-
εία της υπηρεσίας μας στην ακόλο-
υθη διεύθυνση: Δήμος Φυλής,
Πλατεία Ηρώων 1, Τ.Κ. 13341,
Άνω Λιόσια, απευθύνοντάς την
στη Διεύθυνση Διοικητικών
Υπηρεσιών, υπόψη κας Κον-
τούλα Ευθυμίας (Τηλ. Επικοι-
νωνίας 213 2042 703, 745) εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών,
που αρχίζει από την επομένη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφημε-
ρίδες ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της υπηρεσίας και στο
χώρο ανακοινώσεων του, εφόσον η
ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέ-
στερη της δημοσίευσης στις εφημε-
ρίδες (§ 10 άρθρο 21
Ν.2190/1994).
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΟ www.fyli.gr 

Για το Δήμο Φυλής
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΑΑ::  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΠΠΟΟΧΧΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ  ((ααννάά  κκωωδδιικκόό  θθέέσσηηςς))

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΒΒ::  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΝΝΤΤΑΑ  ((ααννάά  κκωωδδιικκόό  θθέέσσηηςς))

ΚΚωωδδιικκόόςς  θθέέσσηηςς ΤΤίίττλλοοςς  σσπποουυδδώώνν  κκααιι  λλοοιιππάά  ααππααιιττοούύμμεενναα  ((ττυυππιικκάά  &&  ττυυχχόόνν  ππρρόόσσθθεετταα))  ππρροοσσόόνντταα

101, 104, 109 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης -  Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση  Κοι-
νωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

102, 107 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).
103 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγω-

γής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών  (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή Διοίκησης Τεχνολογιών  ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας  και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρω-
πολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση  Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτι-
κής  ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών  ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις
:α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών  ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και
Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων   ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  ή  Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας  Διοίκησης ή Πολιτι-
κής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών  ή  Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων  ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτι-
κής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής  ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήμης  ή Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

105 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983
ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρε-
ούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτε-
ρης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτε-
ρης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία  τουλάχιστον έξι (6) μηνών.  

106 Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήρ-
ιος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

108 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.



1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου  1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου  

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

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

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

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr
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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

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

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) 

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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  

""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  
ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ

ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ
116600ττμμ..

ΔΔΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟ
ΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΕΕ
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  ((

ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ
ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..



Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 θριάσιο-13  

Συνεχίζεται από τη σελ. 3
Τα οικιακά απορρίμματα, κυρίως όταν
περιέχουν υπολείμματα τροφών και
ιδίως νωπών, είναι δυνατό να γίνουν
μολυσματικά, όταν παραμένουν αδιάθ-
ετα για μεγάλο χρονικό διάστημα, επι-
σημαίνουν οι επιστήμονες του Κέντρου
και εξηγούν ότι η παρατεταμένη έκθεση
των απορριμμάτων σε σωρούς, είναι
δυνατό να προσελκύσει διάφορα έντο-
μα και τρωκτικά, τα οποία με τη σειρά
τους αποτελούν φορείς νοσημάτων.

Όπως τονίζουν σε κατάλληλες καιρι-
κές συνθήκες είναι δυνατή η μετάδοση
παθογόνων οργανισμών από ζώα ή
και έντομα φορείς, που έχουν μολυνθεί
από αστικά απορρίμματα, στον άνθρω-
πο μέσω τσιμπήματος ή δαγκώματος)
ή μόλυνσης τροφών ή νερού. 

Με την ανακοίνωσή του, το συνιστά την
λήψη των παρακάτω μέτρων πρόλ-
ηψης:

Ο προσεκτικός διαχωρισμός του είδο-
υς των απορριμμάτων, δηλαδή τα υπο-
λείμματα τροφίμων ή οργανικών
ουσιών θα πρέπει να συλλέγονται
χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμμα-
τα (χαρτιά, γυαλιά, πλαστικά, κονσέρ-
βες) και να φυλάσσονται στο σπίτι, έως
ότου αποκατασταθεί η ορθολογική
αποκομιδή των απορριμμάτων.
Συνιστάται επίσης, οι άδειες συσκε-
υασίες τροφίμων να ξεπλένονται πριν
πεταχτούν και η συλλογή απορριμμά-
των να γίνεται σε ανθεκτικές σακούλες,
σφιχτά δεμένες. 

Οι σακούλες που περιέχουν υπο-
λείμματα τροφίμων δεν θα πρέπει να
εκτίθενται στον ήλιο, αλλά να φυλάσ-
σονται σε δροσερό μέρος. 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ό,τι
αφορά την επαφή του κοινού με τρωκ-
τικά, όπως οι ποντικοί, αλλά και με αδέ-
σποτα ζώα, όπως σκυλιά και γάτες, 

ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα
μετάδοσης μικροβίων στον άνθρωπο. 

Γι΄ αυτό, οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτι-
κοί, ώστε να αποφεύγεται η επαφή ή η
προσέγγιση των ζώων τους σε σωρούς
απορριμμάτων.

ΤΤηηνν  ππααρρέέμμββαασσηη  ττηηςς  ΕΕιισσααγγγγεελλίίααςς  ππρροοκκάάλλεεσσεε  ηη  ππααρρααττεειιννόόμμεεννηη
ααππεερργγίίαα  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  σσττηηνν  κκααθθααρριιόόττηητταα  πποουυ  έέχχεειι  ππρροοκκααλλέέ--
σσεειι  εεκκκκρρηηκκττιικκόό  ππρρόόββλληημμαα  μμεε  ττηη  σσυυσσσσώώρρρρεευυσσηη  ττόόννωωνν  σσκκοουυππιι--
δδιιώώνν  πποουυ  ααπποοττεελλοούύνν  κκίίννδδυυννοο,,  ππλλέέοονν,,  γγιιαα  ττηη  δδηημμόόσσιιαα  υυγγεείίαα  κκααιι
όόχχιι  μμόόννοονν..

ΟΟ  ππρροοϊϊσσττάάμμεεννοοςς  ττηηςς  ΕΕιισσααγγγγεελλίίααςς  ΠΠρρωωττοοδδιικκώώνν  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς,,
ΗΗλλίίααςς  ΖΖααγγοορρααίίοοςς,,  δδιιέέττααξξεε  ππρροοκκααττααρρκκττιικκήή  εεξξέέτταασσηη  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ
νναα  δδιιααππιισσττώώσσεειι  αανν  δδιιααππρράάττττοοννττααιι  ααυυττεεππααγγγγέέλλττωωςς  δδιιωωκκόόμμεενναα
ααδδιικκήήμμαατταα  ααππόό  ττηη  σσυυννεεχχιιζζόόμμεεννηη  ααππεερργγίίαα  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  κκααθθααρριι--
όόττηηττααςς..

ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  εειισσααγγγγεελλιικκήήςς  έέρρεευυννααςς  πποουυ  δδιιααττάάχχθθηηκκεε,,  οο  εειισσααγγ--
γγεελλέέααςς  ΔΔηημμ..  ΓΓκκύύζζηηςς  θθαα  δδιιεερρεευυννήήσσεειι  εεάάνν  κκααιι  πποοιιαα  ααδδιικκήήμμαατταα  δδιιαα--
ππρράάττττοοννττααιι,,  κκααλλώώννττααςς  μμάάρρττυυρρεεςς  κκααιι  ααξξιιοολλοογγώώννττααςς  τταα  σσττοοιιχχεείίαα
πποουυ  έέχχοουυνν  δδεειι  ττοο  φφωωςς  ττηηςς  δδηημμοοσσιιόόττηηττααςς..

ΥΥππεεννθθυυμμίίζζεεττααιι  όόττιι  ηη  ααππεερργγίίαα  ττηηςς  ΠΠΟΟΕΕ--ΟΟΤΤΑΑ,,  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα
σσυυννεεχχιισσττεείί  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έέωωςς  ττηηνν  ΠΠέέμμππττηη,,  εεννώώ  ηη  ΠΠΟΟΠΠ--ΟΟΤΤΑΑ  έέχχεειι
δδιιααχχωωρρίίσσεειι  ττηη  θθέέσσηη  ττηηςς  ααπποοφφαασσίίζζοοννττααςς  ττηηνν  αανναασσττοολλήή  ττωωνν  κκιινν--
ηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν,,  γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  σσηημμααίίννεειι  όόττιι  μμόόννοο  έέννααςς  πποολλύύ  μμιικκρρόόςς
ααρριιθθμμόόςς  ααπποορρρριιμμμμααττοοφφόόρρωωνν  θθαα  εεππιισσττρρέέψψεειι  σσττοουυςς  δδρρόόμμοουυςς  γγιιαα
ττηηνν  ααπποοκκοομμιιδδήή  ττωωνν  σσκκοουυππιιδδιιώώνν..

ΠΠααρρέέμμββαασσηη  εειισσααγγγγεελλέέαα  γγιιαα  τταα  σσκκοουυππίίδδιιαα

Κίνδυνος μετάδοσης μικροβίων Κίνδυνος μετάδοσης μικροβίων 
Η ανακοίνωση του ΚΕΕΛΠΝΟ: 
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ς: 6975328309

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 εστιατόριο 

(πρώην Χαγιάτι) στο κέν-
τρο της Μάνδρας (Κορο-
πούλη 6). 180τμ κτίριο και
250τμ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

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

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

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

ΤΤηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  77  ΙΙοουυννίίοουυ  22001177  κκααιι  ώώρραα  0099::5500--1100::0000
σσηημμεειιώώθθηηκκεε  ττρροοχχααίίοο  μμεε  σσττααθθμμεευυμμέέννοο  όόχχηημμαα  έέξξωω

ααπποο  ττοο  22οο  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ((ΙΙάάκκχχοουυ  κκααιι
ΜΜιιααοούύλληη))..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  άάγγννωωσσττοοςς  ππρροοκκάάλλεεσσεε  υυλλιι--

κκέέςς  ζζηημμιιέέςς  σσττοο  σσττααθθμμεευυμμέέννοο  όόχχηημμαα
((γγκκρριι  ΚΚΙΙΑΑ  RRIIΟΟ))  χχωωρρίίςς  νναα  ααφφήήσσεειι  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ..  

ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  όόππωωςς  γγννωωρρίίζζεειι  
κκάάττιι  νναα  εεππιικκοοιιννωωννήήσσεειι  66997711996699553300..  

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ//ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ
ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΕΕΣΣ..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΕΕΣΣ

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ//ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑ//ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66998866771122339900  ((ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΙΙΚΚΗΗ))



Τρίτη 27 Ιουνίου 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 Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

8-9/7 ΠΗΛΙΟ - ΒΟΛΟΣ8-9/7 ΠΗΛΙΟ - ΒΟΛΟΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ANAMAR 4* ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ

ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 7.30 , 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΥ

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 65€

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685

KATSOURIS TOURS 


