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Ασπρόπυργος

Αντωνάρας ∆ηµήτριος Γ. 
28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

Ελευσίνα
ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

8 ΠΡΩΙ - 8 ΠΡΩΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Aχαρνές

ΒΑΡ∆Α ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
∆εκελείας 51, 08:00-23:00

2102448377

Άνω Λιόσια
ΣΑΝΙ∆Α ΧΡΥΣΟΥΛΑ

8 ΠΡΩΙ - 10 ΒΡΑ∆Υ, Λ.ΦΥΛΗΣ 47
210 2411522. 

Χαϊδάρι

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
(Μανίκαρος Ιωάννης ∆.) Καραϊσκάκη 84,

2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις 

Η θερµοκρασία από 8 έως 15
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,21,25,29

   ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεοδόσιος, Θεοδόσης, Θεοδοσία

Οσίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου

«Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ ∆ΕΝ ΞΕΧΝΑ, ΣΕΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ»
ΜΜεεττοοννοοµµαασσίίαα  ττοουυ  22οουυ  κκλλεειισσττοούύ  γγυυµµνναασσττηηρρίίοουυ  

ττηηςς  ππόόλληηςς  σσεε  ««ΤΤΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΒΒΟΟΓΓΙΙΑΑΤΤΖΖΗΗΣΣ»»

Πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου
2018 η εκδήλωση για την ονοµασία του 2ου
κλειστού γυµναστηρίου της πόλης µας. Το

όνοµα αυτού «ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ».  Υλοποιήθηκε έτσι
η οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευ-
σίνας, θέλοντας µε αυτόν τον τρόπο να τιµήσουµε την
ανιδιοτελή προσφορά ενός ανθρώπου που αγάπησε το
Μπάσκετ και τα παιδιά της Ελευσίνας, προσφέροντας
σαν παίκτης και σαν Προπονητής και που έφυγε τόσο

νωρίς από τη ζωή νικηµένος από τον καρκίνο. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και οι αθλητές της οµάδας

µας θα ήθελαν να ευχαριστήσουν µέσα από την καρδιά
τους:

- Το ∆ήµαρχο Ελευσίνας κ. Γιώργο Τσουκαλά που
ενστερνίστηκε την πρότασή µας 

- Την Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα
∆έσποινα Οικονόµου για την υποστήριξή της 

- Όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους που οµόφ-
ωνα αποδέχτηκαν την πρόταση 

- Τον Πρόεδρο του ΠΑΚΠΠΑ Βασίλη Αγριµάκη και
τους Συµβούλους του Νοµικού Προσώπου 

- Τις οµάδες µπάσκετ της πόλης µας (Πανελευσι-
νιακό ΑΟΚ, Ακαδηµία Μπάσκετ Ελευσίνας, Φιλοθέη
Μαγούλας) για την υποστήριξη στο αίτηµά µας και για τη

σηµαντική βοήθεια στην από κοινού διοργάνωση της
εκδήλωσης 

- Τους αδελφούς Αντώνη, Χαράλαµπο, Τάσο Χαϊ-
µαλά και τους συνεργάτες τους για την βοήθεια στην
εκδήλωση και την βιντεσκόπησή της 

- Τον Χρήστο ∆εδεηλία για την παρουσίαση 
- Τους αδελφούς Θανάση και Χρήστο Λίγγο για

την προσφορά τους να χρηµατοδοτήσουν βραβείο
«Τάκης Βογιατζής» µε το οποίο ένας αθλητής ή αθλήτρ-
ια θα παρακολουθεί κάποιο θερινό κάµπ 

- Τον Γαβριήλ Μεγαλούδη για την πολύτιµη βοήθ-
εια  

- Τους αθλητές (παλαίµαχους και εν ενεργεία) (
Γιάννη Αβραµίδη, Νίκο Αβραµίδη, Μιχάλη Αντωνίου, Ηλία
Ηλιάδη, Παναγιώτη Θωµόπουλο, Νίκο Κωστούλα, Θανά-
ση Λίγγο, Χρήστο Λίγγο, Βαγγέλη Μουζουράκη, Βαγγέλη
Μπαλάφα, Στέφανο Ταγκαδιάδη, Γιώργο Τύρλα, Νίκο
Αλµπάνη, Πασχάλη Γκογκίδη, Χρήστο ∆ήµα, Κωνσταν-
τίνο ∆ούκα, Παναγιώτη Κανάκη, Μιχάλη Μέρµηγκα, Χρή-
στο Μουζουράκη, ∆ηµήτρη Μπακογιάννη, Κώστα Πανο-
λιάσκο, Βασίλη Πέτρου, Ντένη Πράσινο, Τάσο Σπυρό-
πουλο, Αντώνη Χαϊµαλά, Βαγγέλη Ρούσσο, Μπάµπη
Λιαδάκη) που πήραν µέρος στο φιλικό αγώνα προς τιµή
του Τάκη Βογιατζή. 

συνεχίζεται στη σελ. 10

Οδήµος Αχαρνών βρίσκεται ανάµεσα
στους 203 δήµους που επιλέχθηκαν να

ενταχθούν στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  για την ίδρυση
και λειτουργία 400 νέων δηµοτικών βρεφον-
ηπιακών σταθµών για 10.000 επιπλέον παιδιά .

Στη σύσκεψη ενηµέρωσης παραβρέθηκε ο
δήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός µαζί µε
τον Γενικό Γραµµατέα του δήµου Θανάση
Κατσιγιάννη, µε τον πρώτο να τονίζει ότι η κάλ-
υψη των αναγκών των εργαζόµενων γονέων
αποτελεί προτεραιότητα για το δήµο, όπου τα
τελευταία δύο χρόνια έχουν εγκαινιαστεί δύο
σύγχρονοι παιδικοί σταθµοί σε Αγριλέζα και Κόκ-
κινο Μύλο.

«Η συµµετοχή µας στο Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης των
Παιδικών Σταθµών που εξήγγειλε το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα συνε-
πικουρήσει τις προσπάθειες που καταβάλουµε, ώστε να
προσφέρουµε αξιόπιστες και υψηλών προδιαγραφών υπηρ-
εσίες φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης στα παιδιά
των συµπολιτών µας«, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σηµειώνεται ότι το πρόγραµµα αφορά τσην επιχορήγηση
για ανακαίνιση, αναµόρφωση και εξοπλισµό υφιστάµενων
κτιρίων, ιδιόκτητων ή µισθωµένων από τους ∆ήµους.Για την
ανακαίνιση- διαµόρφωση των κτιρίων θα εφαρµοστούν οι
διαδικασίες του πρόχειρου διαγωνισµού, ενώ φορέας
διαχείρισης του Προγράµµατος είναι η Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

ΧΧρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  γγιιαα  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ννέέωωνν  δδηηµµοοττιικκώώνν
ββρρεεφφοοννηηππιιαακκώώνν  σσττααθθµµώώνν  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς



ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Ι  & ΙΙ

Αφορά την επίλυση του
προβλήµατος που αντιµετωπίζουν 

µε τα παραχωρητήρια από τον ΟΕΚ 

Ο∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς καλεί
τους κατόχους κατοικιών, στους οικισµούς Γεν-
νηµατά Ι και Γεννηµατά ΙΙ, που δεν έχουν παρ-

αχωρητήρια από τον Ο.Ε.Κ., αλλά διαµένουν εκεί µε
ιδιωτικά συµφωνητικά από τον πρώην ∆ήµο Άνω
Λιοσίων να προσκοµίσουν άµεσα στο Γραφείο
∆ηµάρχου: 

(α) Ιδιωτικό Συµφωνητικό από τον πρώην ∆ήµο Άνω
Λιοσίων

(β) Λογαριασµό ∆.Ε.Η.
(γ) Στοιχεία αρχικού ιδιοκτήτη
Τα παραπάνω έγγραφα είναι απαραίτητα προκειµένου

να επιλυθεί το χρόνιο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι
συγκεκριµένοι ιδιοκτήτες. 

Ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς µετά από ενέρ-
γειες στις οποίες προέβη σε συνεργασία µε την Υπο-
υργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ε. Αχτσιόγλου είναι αισιόδοξος για την
λήξη της πολύχρονης ταλαιπωρίας των εν λόγω
δηµοτών .

Η προθεσµία υποβολής των εγγράφων λήγει
αυστηρά τη ∆ευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 και ώρα
15.00 µ.µ.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Στουραίτης ∆ηµήτρης
∆/ντής Γρ. ∆ηµάρχου
τηλ. 210-2474067
Λιάκος Γιάννης
Επιστ. Συνεργάτης ∆ηµάρχου
τηλ. 2132042729
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Τα προβλήµατα της Μάνδρας Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης συνεδρίασης του ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε για το 2018 , µε
τον Πρόεδρο Γιώργο Πατούλη να εκφράζει την βούληση της ένωσης να συνεχίσει να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και να
στηρίζει µε συγκεκριµένες πράξεις ηθικά και υλικά τους πληγέντες της Μάνδρας Αττικής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε κάλεσε την Περιφέρεια Αττικής να απαντήσει µε συγκεκριµένα στοιχεία τι έχει κάνει για τους
κατοίκους και την περιοχή δύο µήνες µετά.

Στην συνεδρίαση παρέστη η δήµαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας Ιωάννα Κριεκούκη η οποία παρουσίασε στον Πρόεδρο και τα µέλη του
∆Σ τα προβλήµατα και τις δραµατικές ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και σε ζωτικής σηµασίας υλικοτεχνικές υποδοµές.

Η δήµαρχος ανέφερε µεταξύ άλλων ότι η πόλη συνεχίζει να βρίσκεται σε δραµατική κατάσταση χωρίς να έχουν αποκατασταθεί
βασικά προβλήµατα σε επίπεδο υποδοµών, ενώ δε λειτουργεί ούτε το δίκτυο οδοφωτισµού.

Στη συνέχεια επισήµανε ο δήµος καθ’ υπέρβαση δίνει από δικά του χρήµατα τα επιδόµατα στους πληγέντες, καθώς το επίµαχο
ποσό δεν έχει δοθεί ακόµα από το κράτος.Σύµφωνα µε τη δήµαρχο, δυο µήνες µετά τις πληµµύρες η Μάνδρα συνεχίζει να είναι µια
«βοµβαρδισµένη» πόλη - ούτε καν δηµοτικό φωτισµό έχει. Επίσης µόνο 3-4 επιχειρήσεις επαναλειτούργησαν ενώ δεν έχουν δοθεί
τα επιδόµατα από το κράτος, όπως είπε. «Εµείς ως δήµος, από δικά µας χρήµατα, καθ΄υπέρβαση, δίνουµε τα επιδόµατα», τόνισε η
δήµαρχος.

Σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε τη συνδροµή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθµού για την κάλυψη µέρους των αναγκών, κυρίως
σε επίπεδο εξοπλισµού, προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αποκατάστασης των ζηµιών που προκλήθηκαν από τη φυσική
καταστροφή.Μετά από εισήγηση του Γ. Πατούλη αποφασίστηκε να συγκροτηθεί οµάδα εργασίας η οποία θα θέσει τις προτεραιότ-
ητες και θα προχωρήσει σε καταγραφή των αναγκών που χρειάζεται να καλυφθούν άµεσα.

Σε επόµενη συνεδρίαση του ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε θα οριστικοποιηθεί το πλαίσιο της οικονοµικής και υλικοτεχνικής υποδοµής που θα
δοθεί στο δήµο Μάνδρας Ειδυλλίας.Να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισηµάνθηκε η ανάγκη µιας ολοκληρωµένης
αστικής παρέµβασης στην περιοχή µέσω χρηµατοδότησης που θα µπορούσε να εξασφαλιστεί µε τη συνεργασία του Ταµείου Παρ-
ακαταθηκών και ∆ανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ 

ΜΜεετταακκοοµµίίζζεειι  ηη  ΑΑσσφφάάλλεειιαα  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  
σσττοο  κκττήήρριιοο  πποουυ  ππααρρααχχώώρρηησσεε  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΦΦυυλλήήςς

Ξ
εκίνησε η µετακόµιση της Υποδιεύθυνσης Ασφα-
λείας και της ∆ίωξης Ναρκωτικών  ∆υτικής Αττικής
στα Άνω Λιόσια στο κτήριο που έχει παραχώρη-

σει ο ∆ήµος Φυλής, έχοντας βέβαια προκαλέσει ποικίλες
αντιδράσεις .    

Η µετακίνηση γίν εται πιο γρήγορα από την  ηµεροµην ία
που είχε ανακοινωθεί ότι θα γινόταν  (Φεβρουάριο του
2018), επειδή η ΕΛΑΣ και το υπουργείο θέλουν  να ασκή-
σουν  κάθε πίεση στο «άβατο» των  συµµοριών  που
δρουν  στις περιοχές αυτές, αλλά και να εν ισχύσουν  µε
µε περισσότερες επιχειριασιακές µονάδες την  ευρύτερη
περιοχή, όπου µαστίζεται από καθηµερινά φαινόµενα
διακίνησης ναρκωτικών  και κλοπών .  

Η ηγεσία της ΕΛΑΣ και το υπουργείο αποφάσισαν  ότι
αυτή η έξαρση εγκληµατικότητας µπορεί να καµφθεί
µόνον  χτυπώντας το πρόβληµα στη ρίζα του, δηλαδή στο
Ζεφύρι.

Στα «χαρακώµατα» οι αστυνοµικοί της ∆υτικής
Αττικής για τη µετεγκατάστασή τους στη Φυλή

Έχ ουν  στείλει και έγγραφο στον  υπουργό Εσωτερ-
ικών , Πάν ο Σκουρλέτη στο οποίο επισηµαίν ουν  πως
«η ∆υτική Αττική είν αι ως επί το πλείστον  δύσβατη,
αχ αρτογράφητη µε πολλές ιδιαιτερότητες και τα τελευ-
ταία χ ρόν ια έχ ει µετατραπεί σε προπύργιο αδίστακ-
των  κακοποιών .

Τις έν τονες αν τιδράσεις των  αστυνοµικών  που υπηρε-
τούν  στην  ∆υτική Αττική έχει προκαλέσει η απόφαση του
υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, να προχωρήσει στην  µετεγ-
κατάσταση της υποδιεύθυνσης ασφαλείας και της δίωξης
ναρκωτικών  στην  Φυλή από το Αιγάλεω όπου στεγάζον -
ται σήµερα. Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνουν  «µε την
απόφαση αυτή οι αστυνοµικοί  παραδίδονται βορά στους
εγκληµατίες».

Συν εχ ίζεται στη σελ. 11

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Πληρωµή των προνοιακών 

επιδοµάτων 
Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου
την Παρασκευή 12/1/18

Η ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίν ας εν ηµερών ει ότι η
πληρωµή των  προν οιακών  επιδοµάτων  για το δίµην ο
Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2017 θα πραγµατοποιηθεί την
Παρασκευή 12 Ιαν ουαρίου 2018.

ΣΕ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Η ΜΑΝ∆ΡΑ 

Έκκληση της Γ. KΡΙΕΚΟΥΚΗ
στην ΚΕ∆Ε για συνδροµή 

στην κάλυψη αναγκών 

«Εµείς ως δήµος, από δικά µας χρήµατα, καθ΄υπέρβαση, δίνουµε
τα επιδόµατα», τόνισε η δήµαρχος.



Από το Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του
∆ήµου Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι, σύµφωνα µε το αρ.
πρωτ. 7019/18-12- 2017 έγγραφο της ∆/νσης Αλιείας
Περιφέρειας Αττικής, παρατείνεται µέχρι 28 Φεβρουα-
ρίου 2018 και ώρα 14.00 µ.µ., η υποβολή αιτήσεων
χρηµατοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων
στα ακόλουθα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράµµα-
τος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020:

1) Μέτρο 3.2.2 & 4.2.4. «Παραγωγικές Επενδύσεις
στην Υδατοκαλλιέργεια»

2) Μέτρο 3.1.8. «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενε-
ργειακή απόδοση και µετριασµός της κλιµατικής αλλα-
γής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήµα-
τα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συµβολής
των εναλλακτικών συστηµάτων πρόωσης και του σχε-
διασµού του κύτους»

3) Μέτρο 3.4.4. «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και

υδατοκαλλιέργειας»
4) Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέµενη

αξία, ποιότητα των προϊόντων και
χρήση ανεπιθύµητων αλιευµάτων».

Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης υπο-
βάλλονται µέσω του Πληροφορια-
κού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κρα-
τικών Ενισχύσεων κάνοντας χρήση
του τυποποιηµένου Εντύπου

Υποβολής Αίτησης Χρηµατοδότησης που λειτουργεί
στον ιστότοπο www.ependyseis.gr

Οι ενδιαφερόµενοι αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και µετα-
ποιητές του τοµέα αλιείας, µπορούν να αναζητήσουν τις
εν λόγω αποφάσεις στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Αττικής, www.patt.gov.gr συνηµµένες στο σχετικό ∆ελτίο

Τύπου της ∆/νσης Αλιείας της Περιφέρειας ∆υτικής Αττι-
κής.

Η αρµοδιότητα διαχείρισης των Μέτρων του Ε.Π.
Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 ανήκει στην Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Αλιείας & Θάλασσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίµων (Μιχαλακοπούλου 103, 11527
Αθήνα, τηλ. 2131501151, fax 2107774090).

ΟΠρόεδρος και µέλη του ∆.Σ.
µε συνέπεια και στο πλαίσιο
επικοινωνίας και καλής συνε-

ργασίας µε όλους τους Συλλόγους της
Πόλης, επισκεπτόµαστε τα µέλη ∆ιοικ-
ητικών Συµβουλίων όλων των Συλλό-
γων στο χώρο τους, προκειµένου να
ανταλλάξουµε ιδέες και προτάσεις,
ιδιαίτερα δε, για την οργάνωση του
Μήνα Λαογραφίας 2018. Ύστερα από
συνεννόηση, προγραµµατίζουµε να
επισκεφτούµε: Την ∆ευτέρα 8 Ιανουα-
ρίου 2018 στις 7 το απόγευµα, τον
Σύλλογο Θεσσαλών στα γραφεία τους.

Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018
στις 6:30 το απόγευµα, θα επισκεφ-

τούµε τον Σύλλογο Εθελοντών στα
γραφεία τους.

Την ∆ευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018
στις 8 το απόγευµα, θα επισκεφτούµε
τον Σύλλογο Κερκυραίων στα γραφεία
τους.

Την Πέµπτη 11 Ιανουαρίου 2018 στις
7:30 το απόγευµα, θα επισκεφτούµε
τον Σύλλογο Συµιακών στο χώρο τους.

Τέλος, την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου
στις 5 παρά τέταρτο το απόγευµα, θα
επισκεφτούµε τον Σύλλογο Ποντίων
στα γραφεία τους.

Παρακαλούµε και τους υπολοίπους
Συλλόγους όπως ανταποκριθούν και
µας προτείνουν σχετικές ηµεροµηνίες.

4-θριάσιο Πέµπτη 11 Ιανουαρίου 2018 

1η τροποποίηση αιτήσεων χρηµατοδότησης για ένταξη επενδυτικών σχεδίων
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του ∆ήµου Μεγαρέων :
ΠΠααρρααττεείίννεεττααιι  µµέέχχρριι  2288  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22001188,,  ηη  υυπποοββοολλήή  ααιιττήήσσεεωωνν
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Ο Συγγραφέας του «Η Θράκη στο Μεταίχµιο», 
Αναστάσιος Λαυρέντζος, τη ∆ευτέρα 15 /1/18
στο Πνευµατικό Κέντρο Ασπροπύργου 

Ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρικής Ένω-
σης ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε), κ. Νικόλαος Μελετίου, σας προσκα-
λεί στη διάλεξη που θα δώσει     ο Σύµβουλος Επιχειρήσεων –

Συγγραφέας του εξαιρετικού ποιήµατος «Η Θράκη στο Μεταίχµιο», 
κ. Αναστάσιος Λαυρέντζος ,τη ∆ευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018, στις 19:30,

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου (∆. Καλλιέρης),  µε θέµα: «Η Θράκη στο Μεταίχµιο. Ο κοµβικός
ρόλος της ακριτικής Ελληνικής Περιφέρειας σε όσα δροµολογούνται στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο».

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Νέων Κοι-
κωνικών ∆οµών του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. ∆ηµήτριος Καγιάς. 

*Ο κ. Ο Αναστάσιος Λαυρέντζος γεννήθηκε στον Πειραιά. Έχει αποφοιτήσει
από την Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή και έχει σπουδάσει Φυσική στο Καποδιστρ-
ιακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ∆ιαθέτει µεταπτυχιακά διπλώµατα ειδίκευσης
(MSc) στη Φυσική (Πανεπιστήµιο Κρήτης) και στα Μαθηµατικά της Αγοράς και
της Παραγωγής (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών). Έχει εργαστεί ως διε-
υθυντικό στέλεχος στον τοµέα ∆ιαχείρισης Κινδύνων σε µεγάλους ελληνικούς
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Στο παρελθόν έχει συνεργαστεί µε τις
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης ως επιστηµονικός επιµελητής. Άρθρα του

γύρω από την πολιτική, την οικονοµία και τα εθνικά ζητήµατα δηµοσιεύονται
τακτικά στις ιστοσελίδες
real.gr, enikos.gr, και
opinion24.gr. 

Η αρθρογραφία του
είναι συγκεντρωµένη
στο προσωπικό του
ι σ τ ο λ ό γ ι ο
enausis.blogspot.gr.

Πέµπτη 11 Ιανουαρίου 2018 θριάσιο-5 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Ζητούν µηχανικούς για 
Ασπρόπυργο, Ελευσίνα 
και Θεσσαλονίκη
Ποια προσόντα πρέπει να διαθέτουν οι 
ενδιαφερόµενοι, πού χρειάζεται προϋπηρεσία, 
πώς θα υποβάλουν την αίτησή τους

∆ιπλωµατούχους µηχανικούς διαφόρων ειδικοτή-
των για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις βιοµ-
ηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευ-

σίνας και Θεσσαλονίκης θα προσλάβει ο όµιλος Ελληνικά
Πετρέλαια (ΕΛΠΕ).

Ειδικότερα, τα ΕΛΠΕ θα προσλάβουν διπλωµατούχους
µηχανικούς, διπλωµατούχους ηλεκτρολόγους µηχανικούς,
διπλωµατούχους µηχανολόγους µηχανικούς και
πτυχιούχους χηµικούς.

Για τις θέσεις των διπλωµατούχων χηµικών οι υποψήφι-
οι θα πρέπει να έχουν δίπλωµα χηµικού µηχανικού
Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης και να είναι µέλη
του ΤΕΕ.

Για τους διπλωµατούχους ηλεκτρολόγους µηχανικούς οι
υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώµατος ηλεκτρ-
ολόγου µηχανικού Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευ-
σης, ενώ αντίστοιχα απαιτείται δίπλωµα µηχανολόγου
µηχανικού Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης για
τις θέσεις των µηχανολόγων µηχανικών.

Πτυχίο χηµικού θα πρέπει να έχουν όσοι ενδιαφέρονται
για τις θέσεις των χηµικών.

Για όλες τις θέσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άρι-
στη γνώση, γραπτά και προφορικά, της αγγλικής γλώσσας
καθώς και της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για
κάποιες θέσεις απαιτείται αποδεδειγµένη προϋπηρεσία
τουλάχιστον τριών ετών.

Θα πρέπει επίσης να έχουν καλή δυνατότητα επικοι-
νωνίας, προσαρµοστικότητα και οµαδικό πνεύµα, καθώς
και να αποδέχονται ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό ετήσια
δοκιµαστική περίοδο.

Η εντοπιότητα (µόνιµος κάτοικος όµορων δήµων των
διυλιστηρίων) θα θεωρηθεί συγκριτικό πλεονέκτηµα.

Επισηµαίνεται ότι η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται κατά

τη διαδικασία της πρόσληψης µε την προσκόµιση (α)
βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας από τον όµορο δήµο, (β)
πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον όµορο
δήµο, (γ) λογαριασµού ∆ΕΗ ή ΟΤΕ και (δ) αντίγραφου
φορολογικής δήλωσης.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα -
προϋποθέσεις της προκήρυξης θα υποβληθούν σε τεστ
ικανοτήτων και αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν και να
υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης, συνο-
δευόµενη από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαρ-
αίτητα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση http: //www.helpe.gr
(Ανθρώπινο ∆υναµικό / Ευκαιρίες Απασχόλησης / Ανα-
κοίνωση Ευκαιριών Απασχόλησης), ακολουθώντας τις
σχετικές οδηγίες.

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων
πρόσληψης ορίζεται η Πέµπτη 18 Ιανουαρίου 2018.

Προσοχή. Κατά τη συµπλήρωση της ηλεκτρονικής
αίτησης πρόσληψης επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι
υποχρεωτικά θα πρέπει:

- Να συµπληρώσουν και να υποβάλουν, ηλεκτρονικά και
µόνο, τη συγκεκριµένη αίτηση πρόσληψης.

- Να συµπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία µε την ένδειξη του
αστερίσκου (*).

- Να επισυνάψουν, ηλεκτρονικά και µόνο, όλα τα δικαιο-
λογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα -
προϋποθέσεις, καθώς και την εκπλήρωση των στρατιω-
τικών υποχρεώσεων, σε ψηφιακή µορφή.

- Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση
µόνο για έναν κωδικό θέσης.

- ∆εν θα γίνουν αποδεκτές αιτήσεις που θα υποβάλλον-
ται µε άλλο τρόπο εκτός του ηλεκτρονικού που περιγράφε-
ται παραπάνω.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα
θεωρούνται άκυρες.



Τ
ο Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α του ∆ήµου Ελευσίνας, στο
πλαίσιο των Πολιτιστικών του δραστηριοτήτων
παρουσιάζει, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας

Κανελλόπουλος», την οµαδική εικαστική έκθεση µε τίτλο
ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ, σε επιµέλεια Ίριδας Κρητικού.

Η έκθεση έχει διανύσει µία ιδιαίτερη πορεία, µε αρχικό
προορισµό, το Σεπτέµβριο του 2016, τον Αρχαιολογικό
χώρο του Ασκληπιείου Επιδαύρου και τον ιστορικό χώρο
του Ξενία, µε πρωτοβουλία και διοργάνωση του Σωµα-
τείου «∆ΙΑΖΩΜΑ» και αρχικό σχεδιασµό από την ίδια
επιµελήτρια. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε από το Μάιο
έως και τον Οκτώβριο του 2017, στο θαυµάσιο ∆ιαχρο-
νικό Μουσείο της Λάρισας, λόγω της µεγάλης διάδοσης
της λατρείας του Ασκληπιού και µετέπειτα, του έργου του
Ιπποκράτη, στη Θεσσαλία.

Η Ελευσίνα, του µύθου, της παράδοσης, µε τα σηµαν-
τικότερα µνηµεία, που σφράγισαν τον αρχαιοελληνικό
πολιτισµό, το καλλίχορον φρέαρ, το Πλουτώνειο, το ιερό
Τελεστήριο, όπου λατρεύτηκε η θεϊκή δυάδα της µάνας
και της κόρης και µαζί η αέναη εναλλαγή του κύκλου της
ζωής, αποτελεί τον τρίτο προορισµό της έκθεσης.

Τα έργα των συµµετεχόντων εικαστικών, άλλα παλαιότε-
ρα, πρωτοπαρουσιαζόµενα ή µε σηµαντικές προγενέστερ-
ες παρουσιάσεις σε Μουσεία και Ιδρύµατα Τέχνης και άλλα
πρόσφατα φιλοτεχνηµένα, ειδικά για την έκθεση, εστιάζουν
στο πάσχον ανθρώπινο σώµα και πνεύµα, αλλά κυρίως
στην ελπίδα της ίασής τους.

Πρόκειται κυρίως για αυτοφερόµενα έργα - γλυπτά, εγκα-
ταστάσεις και κατασκευές-, µε αναφορές στο ανθρώπινο
σώµα, στα µέλη του, αλλά και στις αποτυπώσεις ή στις
συµφύσεις του µε ενθυµηµατικό ή αναθηµατικό χαρακ-
τήρα. Τόσο τα ίδια τα έργα, όσο και τα λιτά υλικά που αυτά
χρησιµοποιούν (γύψος, πηλός, ξύλο, χαλκός, αλουµίνιο
και µπρούvτζος, ύφασµα, κλωστή, πέτρα, κερί και γυαλί,
φωτογραφία, πορσελάνη, χαρτί, καλάµι, µελάνι, φυτά,
ταρριχευµένα έντοµα κ.ά), αφουγκράζονται σε µεγάλο
βαθµό τη σιωπή και τη µυστική ζωή, την ιστορία και την ιερ-
ότητα του τόπου, αντανακλώντας µε τη σειρά τους την ευθ-
ραυστότητα και τη φθαρτότητα του σώµατος και εν γένει
της ύπαρξης, διατηρώντας µια εννοιολογική και αισθητική
συµβατότητα µε το οργανικό κέλυφος φιλοξενίας της έκθε-
σης.
Οι συµµετέχοντες καλλιτέχνες αποτυπώνουν ο καθένας µε

την προσωπική του µατιά τη διαδροµή του ανθρώπινου
σώµατος από την υγεία στην ασθένεια και από την ασθέ-
νεια στην ελπίδα της ίασης, ενώ διατυπώνουν µέσω του
έργου τους τις έννοιες της σωµατικής και ψυχικής υγείας,
όπως αυτές διαµορφώνονται ιστορικά και κοινωνικά ανά
τους αιώνες, συνοψίζοντας την ατέρµονη µάχη του ανθ-
ρώπου ενάντια στη φθαρτότητα και την ανυπαρξία.

Ο ήπιος µα χθόνιος Ασκληπιός και ο φοβερός αναπόδρα-
στος Άδης, ο Πενθέας και η Μελαγχολία, η Νέµεσις και ο
Νιπτήρ, η προσφορά και η αλήθεια, τo ανθρώπινο DNA και
το προσωπικό βάρος του καλλιτέχνη, τα τάµατα, τα µελα-
νά σηµάδια και τα αποτροπαϊκά πανιά, οι ευλογίες προ-
φύλαξης, τα χειροποίητα ευχολόγια, οι κεντηµένοι εφιάλτες
και τα µαξιλάρια των ιαµατικών ονείρων που εξέρχονται
από το θαυµατουργό Εγκοιµητήριο της Επιδαύρου, και
κυρίως, τα ανθρώπινα µέλη ως εξακολουθητικά ευρήµατα
των Ασκληπιείων, ως θραύσµατα, σπαράγµατα και ανέλ-
πιστα θαύµατα, αποτελούν ταυτόχρονα τους τίτλους των
έργων αλλά και την ίδια τη δυναµική και την αυτογνωσιακή
συνοµιλία της έκθεσης µε τον κύκλο της ζωής.

Στην έκθεση συµµετέχουν οι εικαστικοί: Κώστας Ανανίδας,

Άγγελος Αντωνόπουλος, Αλέξης Βερ-
ούκας, Μάριος Βουτσινάς, Γαβριήλ
Παρασκευή, Γκόνου Ειρήνη, Γρηγο-
ρίου Μαρία, Γεωργία ∆αµοπούλου,
∆ικαία ∆εσποτάκη, Γιώργος Ζογγό-
πουλος, Σταυρούλα Καζιάλε, Τίνα
Καραγεώργη, Βούλα Καραµπατζάκη,
Κυριακή Κουνιάρη, Έλενα Κυρκιλή,
Μαρία Κώτσου, Αφροδίτη Λίτη, Πανα-
γιώτης Μαρίνης, Βαρβάρα Μαυρα-
κάκη, Κυριακή Μαυρογεώργη,
Χαρίτων Μπεκιάρης, Παναγιώτης

Μπρέντας, ∆ανάη Νικολαΐδη – Κωτσάκη, Βάνα Ξένου, Χρι-
στίνα Παπαγεωργίου, Πασάντας Παναγιώτης, ∆ήµητρα
Σιλιαλή, Ελένη Σουµή, Μ άριος Σπηλιώπουλος, Χρήστος
Στεργιόπουλος, Πραξιτέλης Τζανουλίνος, Γιώργος Χουλια-
ράς, µε την οµαδική συµµετοχή φοιτητών της Α.Σ.Κ.Τ. από
το εργαστήριο γυψοτεχνίας & χαλκοχυτικής του Μάρκου
Γεωργιλάκη: Όλγα Βλάσση, Πηνελόπη Μερκούρη, Αντρέα
Τσούροβιτς, Άννα Τζώρτζη, Αθανασία Τσάτσου, ∆άφνη
Φικιώρη.

∆ιάρκεια έκθεσης: έως 20 Φεβρουαρίου 2018

Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος»

1η είσοδος: Ι. ∆ραγούµη 37 - Παραλία Ελευσίνας - τηλ.:
210-5565615, 210-5545460

2η είσοδος: Χαριλάου 48 - Παραλία Ελευσίνας

Ώρες λειτουργίας : Tρίτη έως Παρασκευή 10:00 -13:00,
απόγευµα Τετάρτη και Παρασκευή 17:00 -20:00 , Σάββατο
11:00 -16:00, Kυριακή 11:00 - 13:00.
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Αλλαγές στη λειτουργία του Ληξιαρχείου 
Αχαρνών και Θρακοµακεδόνων

Κατόπιν της Α.Π. ΤΑ∆Κ οικ. 28/2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών η ηµεροµηνία
έναρξης λειτουργίας του Συστήµατος "ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ" ορίζεται η 22η Ιανουαρίου
του 2018 για το λόγο αυτό ΠΑΥΕΙ να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενηµέρωσης στα

∆ηµοτολόγια των ∆ήµων όλης της χώρας από τις 12 Ιανουαρίου του 2018 έως και τις 21 Ιανουα-
ρίου του 2018.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. έκδοση διαβατηρίου) θα εκδοθεί πιστοποιητικό εφόσον υπάρ-
ξει αιτιολογηµένη αίτηση του πολίτη η οποία θα εξεταστεί ως προς το κατεπείγον αυτής από τον
οικείο ∆ήµο καθώς επίσης και η εγγραφή ανηλίκου στα χειρόγραφα βιβλία του ∆ηµοτολογίου.

Ως εκ τούτου δεν δύναται να εκδοθούν βεβαιώσεις ∆ηµοτολογίου ούτε από τα ΚΕΠ της χώρας
µέσω διαλειτουργικότητας του ΟΠΣΕ∆.

Όσο αφορά το Ληξιαρχείο Αχαρνών και Θρακοµακεδόνων σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
πρωτ.:Α.Π. οικ 28/2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών από την 16η Ιανουαρίου του

2018 και ώρα 15:00 µ.µ. ΠΑΥΕΙ η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣΛΗΠ) και ως εκ τούτου δεν καταχωρίζεται
καµία ληξιαρχική πράξη σε αυτό και δεν εκτυπώνεται καµία πράξη από αυτό.

Για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η µετάπτωση δεδοµένων του συστήµατος, δηλαδή από 17 Ιανουαρίου του 2018 έως και 21 Ιανουαρίου του 2018, η
καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων θα γίνεται σε "χειρόγραφα" ληξιαρχικά βιβλία.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

ΑΑννοοιικκττήή  γγιιαα  ττοο  κκοοιιννόό  έέωωςς  ττιιςς  2200  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22001188

Η έκθεση ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ στο Πολιτιστικό Κέντρο 
«Λεωνίδας Κανελλόπουλος» στην Ελευσίνα

Ειρήνη Γκόνου, Apotropaic cloth, 
2016 © Ειρήνη Γκόνου

Τίνα Καραγεώργη
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Κατά του πολυνοµοσχεδίου

ΑΑππεερργγοούύνν  ααύύρριιοο  οοιι  ννοοσσοοκκοοµµεειιαακκοοίί  
γγιιααττρροοίί  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή

Η
Έν ωση Ιατρών  Νοσοκοµείων  Αθήν ας-Πειραιά
(ΕΙΝΑΠ) προκηρύσσει 24ωρη απεργία την
Παρασκευή 12 Ιαν ουαίου για την  ψήφιση του

πολυν οµοσχ εδίου το οποίο καταργεί το δικαίωµα της
απεργίας στα Πρωτοβάθµια Σωµατεία.

Την  απεργία της ΕΙΝΑΠ στηρίζει ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθην ών  και καλεί τα µέλη του ν α λάβουν  µέρος στην
απεργιακή κιν ητοποίηση της 12ης Ιαν ουαρίου. 

Κατά τη διάρκεια της κιν ητοποίησης τα ν οσοκοµεία
Αθήν ας και Πειραιά θα λειτουργούν  µε ιατρικό προσω-
πικό ασφαλείας εξυπηρετών τας µόν ον  έκτακτα περι-
στατικά. 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
Άνω Λιόσια 8-1-2018

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι

Η επίθεση και της σηµερινής Κυβέρνησης – σε συνεργασία µε τους
θεσµούς – συνεχίζεται , εντείνεται και τελειωµό δεν έχει .

Ηδη από τις πρώτες ώρες του 2018 και προκειµένου να ολοκληρωθ-
εί και η 3η αξιολόγηση δείχνει τις προθέσεις της . Από τη µια προσθέτον-
τας νέα βάρη και βάρβαρα µέτρα σε κάθε λαϊκή οικογένεια , σε κάθε
εργαζόµενο και από την άλλη δίνοντας νέα προνόµια προς το κεφάλαιο
.Με την γνωστή πλέον µέθοδο του κατεπείγοντος η κυβερνητική πλειοψ-
ηφία καταθέτει αυτές τις µέρες για ψήφιση ένα σωρό ακόµα προαπαι-
τούµενα όπως :

• Ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς και για οφειλές προς το δηµόσιο ,
καµία προστασία για την πρώτη κατοικία

• Γρηγορότερη εφαρµογή της µείωσης του αφορολόγητου
• Μεταφορά των αποθεµατικών των δηµοσίων οργανισµών στον

ενιαίο λογαριασµό που τηρείται στην τράπεζα της Ελλάδας
• Ακόµα µεγαλύτερη µείωση των συντάξεων και των προνοιακών επι-

δοµάτων αλλά και η ουσιαστική κατάργηση του επικουρικού και του εφά-
παξ

• Στον χώρο των ∆ήµων επεκτείνονται οι ιδιωτικοποιήσεις , η παρ-
αχώρηση δραστηριοτήτων στους ιδιώτες , ετοιµάζεται το πλήρες ηλεκτρ-
ονικό φακέλωµα και η διαρκής αξιολόγηση κάθε εργαζόµενου µε βάσει
τους στόχους που θα πρέπει κάθε τµήµα – κάθε διεύθυνση να υλοποιεί
και άλλα πολλά

Η υλοποίηση της αντεργατικής πολιτικής προϋποθέτει την ενίσχυση –
θωράκιση των κατασταλτικών µηχανισµών , την συρρίκνωση της συνδι-
καλιστικής δράσης , ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ και αυτό είναι βασικό και µάλιστα το πρώτο προαπαι-
τούµενο που καλείται η << αριστερή !!!! > να ψηφίσει ΜΠΡΑΒΟ ΤΗΣ

Οι εργαζόµενοι βροντοφωνάζουν :
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΑ
Το Σωµατείο µας κατά την συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου

σήµερα 8 Γενάρη αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:
ΝΑ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΕΙ την στάση των πλειοψηφιών του συνδικαλιστικού

κινήµατος που σε µια τέτοια καθοριστική στιγµή βάζουν για µια ακόµα
φορά πλάτη στις αντεργατικές µεθοδεύσεις , που υποθηκεύουν το µέλλον
µας , που δεν ντρέπονται µε το να προγραµµατίζουν << για τα µάτια του
κόσµου >> µια 3ωρη στάση εργασίας . Αφού δεν µπόρεσαν να υπονο-
µεύσουν τις κινητοποιήσεις ανέλαβαν τον ρόλο του να επιβάλλουν σιγή
ιχθύος γι αυτό τόσο η Α∆Ε∆Υ όσο και η ΓΣΕΕ δεν προκήρυξαν απεργία
όταν σήµερα καταργείτε το δικαίωµα στην απεργία και την οργάνωση των
εργαζόµενων , όσο αφορά δε την << πιο δυναµική οµοσπονδία του
δηµοσίου >> έχει αυτή την στιγµή σαν πρωτεύον µέληµα της να ασχο-
λείται µε τον λεγόµενο καλύτερο δηµόσιο υπάλληλο

ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ τόσο µαζί µε άλλα σωµατεία του κλάδου , όσο και
µε δεκάδες άλλα σωµατεία – οµοσπονδίες – εργατικά κέντρα του δηµό-
σιου αλλά και του ιδιωτικού τοµέα σε 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΓΕΝΑΡΗ

ΚΑΛΟΥΜΕ κάθε εργαζόµενο να αναλογιστεί τις συνέπειες και αυτών
των µέτρων, να µην συµβιβαστούµε µε την βαρβαρότητα και τη φτώχεια
, την πολιτική που κόβει κοµµάτια από τη ζωή µας τσακίζοντας τα
δικαιώµατα µας και εµποδίζοντας την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών
των οικογενειών µας , για να µεγαλώσει ο πλούτος των αφεντικών . ∆εν
πρέπει να συµβιβαστούµε µε τη λογική ότι δεν µπορεί να γίνει τίποτα

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ και την απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα
Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΓΕΝΑΡΗ

Αναζητούνται µάρτυρες
για θανατηφόρο

τροχαίο στο Σχιστό!

Το δυστύχηµα συνέβη την 
παραµονή του Αγίου Νικολάου, 

 το µεσηµέρι, στη Λεωφόρο 
Σχιστού – Σκαραµαγκά.

Μια νταλίκα παρέσυρε ένα µηχανάκι και εγκατέ-
λειψε τον τραυµατισµένο οδηγό.
Μέχρι σήµερα δεν έχει εντοπιστεί ο οδηγός της
νταλίκας.
Παρακαλούνται όποιοι γνωρίζουν κάτι για το
θανατηφόρο τροχαίο της 5/12/2017, ηµέρα Τρίτη,
στις 14.15 στη λεωφόρο Σχιστού-Σκαραµαγκά
(στο ύψος του νεκροταφείου και των hotspot) να
επικοινωνήσουν µε τους συγγενείς στον αριθµό
6948835565.

piraeuspress.gr

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12 ΓΕΝΑΡΗ
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ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΖΗΤΑ ΤΟ ΕΕΘ

ΒΒάάζζοουυνν  PPOOSS  σστταα
σσχχοολλιικκάά  κκυυλλιικκεείίαα  
∆ριµύτατες αντιδράσεις

Την κατάργηση απόφασης του Υπουργείου
Οικονοµικών, µε την οποία επιβάλλεται η
εγκατάσταση και λειτουργία τερµατικών

ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (P.O.S.),
στα σχολικά κυλικεία ζητά µε επιστολή του στον
Ευκλ. Τσακαλώτο το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση έχει ξεσηκώσει τις δριµύτατες αντι-
δράσεις των κυλικειαρχών, που υποχρεώνονται σε
µία εξαιρετικά υψηλή δαπάνη, χωρίς όµως την
παραµικρή χρησιµότητα!

Όπως τονίζεται στην επιστολή του ΕΕΘ, «το
Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης εκτι-
µά ότι τα παράπονα αυτά είναι πλήρως δικαιολογ-
ηµένα και ότι δεν υπάρχει καµία απολύτως πραγ-
µατική ανάγκη να τοποθετηθεί τέτοιος εξοπλισµός
σε σχολικά κυλικεία, καθώς είναι παντελώς άχρη-
στος, αφού µοναδικοί πελάτες των κυλικείων
αυτών είναι µαθητές, δηλαδή άτοµα ανήλικα που
δεν διαθέτουν τραπεζικές κάρτες ηλεκτρονικών
συναλλαγών, ενώ τα αγαθά που πωλούνται είναι
πολύ µικρής αξίας.

Επιπλέον οι χώροι των κυλικείων δεν διαθέτουν
τηλεφωνική γραµµή!»

««ΣΣττοο  σσφφυυρρίί»»  µµεε  έένναα  κκλλιικκ

Στο «σφυρί» µε ένα κλικ θα οδηγείται ακόµη και η πρώτη κατοικία για όσους φορολογούµενους δεν φρον-
τίσουν να εξοφλήσουν ή να ρυθµίσουν σε δόσεις τα χρέη τους προς το ∆ηµόσιο. Κατοικίες, οικόπεδα,
γραφεία, καταστήµατα, αγροτεµάχια θα εκποιούνται πλέον µε διαδικασίες εξπρές και όσο όσο.Τον

δρόµο για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασµών ακινήτων και για οφειλές προς την Εφορία ανοίγει διά-
ταξη που ενσωµατώνεται στο πολυνοµοσχέδιο µε τα προαπαιτούµενα της τρίτης αξιολόγησης το οποίο αναµέ-
νεται να κατατεθεί πιθανότατα αύριο στη Βουλή.

Στο e-σφυρί η πρώτη κατοικία

Από το ηλεκτρονικό σφυρί δεν θα γλιτώσει ούτε η πρώτη κατοικία αφού για οφειλές προς το ∆ηµόσιο δεν
προβλέπεται κανένα δίχτυ προστασίας. Σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, το ∆ηµόσιο
µπορεί να προχωρήσει στην κατάσχεση ακινήτου για οφειλές που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ. Η κατάσχεση είναι
το πρώτο βήµα των αναγκαστικών µέτρων που λαµβάνουν οι φορολογικές Αρχές για να διασφαλίσουν την
είσπραξη της οφειλής.

Το επόµενο βήµα, όπως αναφέρουν τα ΝΕΑ, είναι οι πλειστηριασµοί ακινήτων οι οποίοι θα γίνονται ευκολό-
τερα µε το πάτηµα ενός κουµπιού στα γραφεία των συµβολαιογράφων µακριά από τις εντάσεις και τα επεισό-
δια ενώ δεν θα είναι λίγοι οι οφειλέτες που θα χάσουν τα ακίνητά τους σε χαµηλές τιµές.

Ο νόµος προβλέπει πλέον πλειστηριασµούς ακινήτων για χρέη προς το ∆ηµόσιο στην εµπορική αξία και όχι
στην αντικειµενική. Τι σηµαίνει αυτό για τους οφειλέτες; Με δεδοµένο ότι η αγορά των ακινήτων έχει καταρρ-
εύσει τα τελευταία χρόνια και οι εµπορικές τιµές σε πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται πολύ κάτω από τις
αντικειµενικές, σε επίπεδα που υπερβαίνουν ακόµη και το 50%, οι πλειστηριασµοί δεν θα κηρύσσονται άγονοι
όπως γινόταν µέχρι τώρα. Εκτιµάται ότι θα υπάρχουν πλειοδότες που θα παίρνουν τα ακίνητα των οφειλετών
σε σκοτωµένες τιµές. 

Μάλιστα, το τίµηµα µε το οποίο θα βγαίνουν στο σφυρί τα ακίνητα µπορεί να µην είναι αρκετό για να καλύψει
τα χρέη των φορολογούµενων µε αποτέλεσµα οι οφειλέτες να βρεθούν όχι µόνο να χάσουν τα ακίνητά τους
αλλά και συνεχίσουν να οφείλουν στην Εφορία και να παραµένουν ανοιχτοί σε κατασχέσεις περιουσιακών
στοιχείων. 

Μέχρι τώρα οι πλειστηριασµοί ακινήτων για χρέη στην Εφορία γίνονταν κυρίως για µεγάλους οφειλέτες µε
χρέη πάνω από 100.000 ευρώ και ως επί το πλείστον κηρύσσονταν άγονοι. Και αυτό γιατί η τιµή εκκίνησης
ήταν η αντικειµενική αξία των ακινήτων που σε πολλές περιπτώσεις είναι υψηλότερη από την εµπορική τιµή. 

Μέσα στο επόµενο διάστηµα θα αρχίζουν να βγαίνουν όσο όσο στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό και τα
ακίνητα φορολογούµενων και επιχειρήσεων που χρωστούν στην Εφορία. Σύµφωνα µε πληροφορίες, σε πρώτη
φάση το σχέδιο προβλέπει εκποιήσεις 2.000 ακινήτων οφειλετών που χρωστούν στο ∆ηµόσιο πάνω από
50.000 ευρώ. 

ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΩΣ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ∆ΙΑΡΡΟΗΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΩΣ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ∆ΙΑΡΡΟΗ

Ο ΟΑΣΑ κάνει λόγω για fake news
αλλά παραδέχεται πως κάηκαν οι
φάκελοι µε τα στοιχεία επιβατών

ΟΟΑΣΑ διαψεύδει ότι υπήρξε διαρροή ή απώλεια
προσωπικών δεδοµένων, µετά τον εµπρησµό
στις εγκαταστάσεις του στην Καλλιθέα, στις 2

∆εκεµβρίου, κάνοντας λόγο για fake news.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε σχέση µε τη διακινούµενη φηµολογία σε µέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, περί δήθεν απώλειας προσωπικών
δεδοµένων πολιτών από τον ΟΑΣΑ, ο Οργανισµός για
την αποκατάσταση της αλήθειας, έναντι της δηµιουργι-
κής φαντασίας των διακινητών της «είδησης», ενηµε-
ρώνει:
Α. ∆εν υπήρξε ποτέ διαρροή ή απώλεια προσωπικών 

δεδοµένων πολιτών, καθώς ο ΟΑΣΑ δεν διαθέτει τέτοια
στοιχεία.

Β. Υπήρξε εµπρησµός εγκαταστάσεων του Οργανισµού,
στις 2 ∆εκεµβρίου 2017, στο σταθµό της Καλλιθέας,
όπου εκτός της υλικοτεχνικής υποδοµής, καταστράφη-
κε και ένας αριθµός φακέλων καρτών προς έκδοση από
συνδικαλιστικούς φορείς.

Γ. Ο ΟΑΣΑ έχει δροµολογήσει τη διαδικασία έκδοσής
τους, η οποία προχωρά κανονικά και χωρίς κανένα
πρόβληµα.

Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας ευφάντα-
στων διακινητών fake news.

Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς αναληθή.’’
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Αποσύνδεση του κατώτατου
µισθού από τους µισθούς που
καταβάλλουν οι επιχειρήσεις,

σύσταση νέου Εθνικού Επαγγελµατικού
Ταµείου µε στόχο την υποστήριξη των
κατηγοριών εκείνων που αναµένεται να
έχουν περισσότερο ανάγκη πρόσθετου
εισοδήµατος κατά την συνταξιοδότηση,
προτείνει µεταξύ άλλων ο ΣΕΒ ως θέµατα
συζήτησης στο πλαίσιο της διαπραγµά-
τευσης για τη νέα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.

Γι το θέµα των µισθών ο Σύνδεσµος ζητά συγκεκριµένα
"αποσύνδεση στην πράξη του καθορισµού και των µεταβολών
του κατώτατου µισθού από τις διαδικασίες καθορισµού και τις
µεταβολές των µισθών στις επιχειρήσεις ή τους κλάδους, οι
οποίοι θα πρέπει να διαµορφώνονται από τα µέρη µε βάση τις
δυνατότητες των επιχειρήσεων και των κλάδων". Προσθέτει
ακόµη ότι "Όσοι υποστηρίζουν ότι "δεν θέλουµε µισθούς Βου-
λγαρίας" θα πρέπει να συµπληρώνουν "και γι'αυτό οφείλουµε
να υλοποιήσουµε βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για τον
εκσυγχρονισµό του κράτους και το άνοιγµα των αγορών"».

Η πρόταση του ΣΕΒ σηµαίνει ότι όταν υπάρξει αναπροσαρ-

µογή του κατωτάτου µισθού, αυτή δεν
πρέπει να µεταφέρεται αυτοµάτως ως
αφετηρία των αυξήσεων σε επίπεδο
κλάδων και επιχειρήσεων, όπως επίσης
ότι για το διάστηµα που ο κατώτατος
µισθός θα διατηρηθεί στα σηµερινά
επίπεδα, οι επιχειρήσεις και οι κλάδοι
µπορούν να αναπροσαρµόζουν τους
δικούς τους µισθούς µε ελεύθερες
συλλογικές διαπραγµατεύσεις.

Ο ΣΕΒ διευκρινίζει ότι δεν τάσσεται υπέρ της µείωσης του
κατώτατου µισθού, τονίζει ωστόσο ότι "όσο είµαστε ακόµη στα
πρώτα δειλά σηµάδια σταθεροποίησης του ΑΕΠ, πρέπει να
δοθεί προτεραιότητα στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας
για την µείωση της εκτεταµένης ανεργίας, ενώ δεν αποτελεί
προτεραιότητα και βιώσιµη επιλογή η επαναφορά του ονοµα-
στικού κατώτατου µισθού στα επίπεδα 2010-2012, τα οποία
ενδέχεται να επιβαρύνουν τον ρυθµό αύξησης της απασχόλ-
ησης (και να εντείνουν φαινόµενα αδήλωτης και υποδηλωµέν-
ης εργασίας).

Σχετικά µε το νέο ταµείο, ο ΣΕΒ αναφέρεται σε σχετική πρό-
ταση της ΓΣΕΕ και τονίζει ότι θα πρέπει να µελετηθούν σηµεία

βελτίωσης του θεσµικού πλαισίου για τα Επαγγελµατικά
Ταµεία, καθώς και οι προϋποθέσεις χρηµατοδότησης ενός
τέτοιου Ταµείου "λαµβάνοντας υπόψη τους ασφυκτικούς οικο-
νοµικούς περιορισµούς της τρέχουσας συγκυρίας τόσο από
την πλευρά των εργαζοµένων όσο και των εργοδοτών".

Για την διαιτησία ο ΣΕΒ προτείνει τη θέσπιση νέου συστή-
µατος που θα είναι συµβατό µε τις διεθνείς συµβάσεις
εργασίας, για όσες περιπτώσεις όπως αναφέρει δεν εµπίπτουν
στις «ουσιώδεις υπηρεσίες» ("essential services") ή δεν απο-
τελούν απειλή για την κοινωνική ειρήνη, προσθέτοντας ότι οι
διεθνείς κανόνες αποδέχονται σύστηµα υποχρεωτικής διαιτ-
ησίας µόνον όσον αφορά στις «ουσιώδεις υπηρεσίες», µε την
στενή έννοια του όρου, δηλαδή σ' εκείνες των οποίων η διακο-
πή θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ζωή, την ασφάλεια ή
την υγεία ολόκληρου ή µέρους του πληθυσµού.

Τα άλλα θέµατα που θέτει ο ΣΕΒ στον κοινωνικό διάλογο
είναι: Το Μέλλον της Εργασίας, Επανεκκίνηση Επιχειρήσεων -
∆ιάσωση Θέσεων Εργασίας, Χρηµατοδότηση του Συστήµατος
Επαγγελµατικής Κατάρτισης, των Συνδικαλιστικών Φορέων και
των Ινστιτούτων τους, Σύσταση Συµβουλίου Τριµερούς ∆ια-
βούλευσης και Συµφωνία Πλαίσιο µε Κατευθυντήριες Γραµµές
για Αποτελεσµατικές Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις.

Με ιδιαίτερη χαρά ο  Πολιτιστικός κ Αθλ-
ητικός Οργανισµός «Η ΠΑΡΝΗΘΑ» του
∆ήµου Φυλής σε συνεργασία µε τον

«Εύνικο» Γυµναστικό Αθλητικό Σύλλογο διορ-
γανώνουν το 26ο Τουρνουά Μίνι Μπάσκετ 2018
για αγόρια και κορίτσια. Σε αυτό το τουρνουά
µπορούν να συµµετέχουν τα ∆ηµοτικά Σχολεία
του ∆ήµου Φυλής και των όµορων ∆ήµων.

Με το τουρνουά αυτό επιδιώκουµε, όχι µόνο να
συµβάλλουµε στην ψυχαγωγία και την δηµιουργι-
κή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των µικρών
µαθητών κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους για την
καλαθοσφαίριση αλλά κυρίως στη δηµιουργία
αθλητικών χαρακτήρων και συνειδήσεων που θα
διασφαλίζουν έναν ¨υγιή και ασφαλή τρόπο
ζωής¨.

Το φετινό τουρνουά είναι αφιερωµένο  στην
τήρηση των κανόνων ευζωίας από τους ιδιοκτή-
τες των δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς.

Από το πρώτο  τουρνουά του 1990 έως σήµερα
έχουν συµµετάσχει µε αξέχαστες εµπειρίες   εκα-
τοντάδες µικροί καλαθοσφαιριστές/στριες αλλά
και έχουν συµβάλλει στις επιτυχηµένες διορ-
γανώσεις τους  δεκάδες εθελοντές δάσκαλοι,
γονείς και µέλη συλλόγων ως συνοδοί, προπον-
ητές, κριτές, διαιτητές και υποστηρικτές της διο-
ργάνωσης.

Σήµερα στις ακαδηµίες του ¨Εύνικου¨
Γ.Α.Σ. συµµετέχουν δεκάδες µικροί καλαθο-
σφαιριστές/στριες µαθητές/τριες διαφόρων
δηµοτικών σχολείων της ευρύτερης περ-
ιοχής µας. 

Ανταποκρινόµενοι στην επιθυµία αυτών
αλλά και των γονιών τους και των µελών του
συλλόγου τους, ευελπιστούµε και στην δική
σας εθελοντική υποστήριξη  αλλά και την
συνεργασίας σας µε τα µέλη της οργανωτι-
κής επιτροπής, για την δηµιουργία σχολικής
οµάδας σε κάθε δηµοτικό, για την συµµετοχή
της στο 26ο Τουρνουά Μπάσκετ, διάρκειας
περίπου 10 αγωνιστικών εβδοµάδων.

Ευελπιστούµε επίσης και την εθελοντική
υποστήριξη για την ευαισθητοποίηση των
πολιτών για την τήρηση των κανόνων
ευζωίας από τους ιδιοκτήτες των δεσποζόµε-
νων ζώων συντροφιάς. 

Το "ευ ζειν" του αθλητισµού είναι άρρηκτα
συνδεδεµένο και µε την "ευζωία" των ζώων.

Ο πρόεδρος                                                         
Παππούς Χρήστος         

Το µέλος του ∆.Σ. και εθελοντής 
επιστηµονικός συνεργάτης 

  Ντάκουρης Βασίλης

ΣΣΕΕΒΒ::  ∆∆εενν  ααπποοττεελλεείί  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  ηη  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  κκααττώώττααττοουυ  µµιισσθθοούύ
Αποσύνδεση του κατώτατου µισθού από τους µισθούς που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις, προτείνει ο ΣΕΒ.

ΞΞεεκκιιννάάεειι  ηη  δδιιοορργγάάννωωσσηη  ττοουυ  2266οουυ  ΤΤοουυρρννοουυάά
ΜΜππάάσσκκεεττ  ∆∆ηηµµοοττιικκώώνν  ΣΣχχοολλεείίωωνν  ∆∆..  ΦΦυυλλήήςς  22001188
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία) 

λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον 
του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  

((ΠΠΕΕΥΥΚΚΟΟ--ΕΕΛΛΙΙΑΑ))  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ
ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ

ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα
66998822115555668844

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

- Θα θέλαµε επίσης να
ευχαριστήσουµε και τους άλλους
αθλητές που τίµησαν µε την παρ-
ουσία την εκδήλωση ζητώντας τους
συγγνώµη που για τεχνικούς λόγο-
υς δεν καταφέραµε να πραγµατο-
ποιήσουµε την επιθυµία τους να
δείξουν αγωνιζόµενοι την αγάπη
τους στον κόουτς Τάκη Βογιατζή

- Τους προπονητές Θεόφιλο
Μπεκέ και Αλέκο ∆άγλα που ήταν
µαζί µας στο πλάι των οµάδων 

- Τους διαιτητές Ευάγγελο
Πόντα και Αθανάσιο Μπούκα για
την αφιλοκερδή διαιτησία στον τιµ-
ητικό αγώνα 

- Όλους τους ανθρώπους
του αθλητισµού (από άλλα αθλήµατα) που µας τίµησαν
µε την παρουσία τους 

- Όλο τον κόσµο που ανταποκρίθηκε στο κάλε-
σµα και γέµισε τις εξέδρες του κλειστού γυµναστηρίου

Με την πεποίθηση πως η τιµή αυτή που έγινε στο πρό-
σωπο του αείµνηστου φίλου και ανθρώπου του αθλητι-
σµού Τάκη Βογιατζή θα συνεχίσει να γίνεται πραγµα-
τικότητα και µε άλλους ανθρώπους που προσέφεραν
χωρίς καµιά ιδιοτέλεια στον αθλητισµό και στους στίβους 

της κοινωνικής ζωής µπορούµε να πούµε µε σιγουριά
ότι: 

«Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ ∆ΕΝ ΞΕΧΝΑ, ΣΕΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑ
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ»

Τιµή στην ανιδιοτελή προσφορά ενός ανθρώπου που αγάπησε το Μπάσκετ και τα παιδιά της Ελευσίνας 
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Συνεχί ζεται  από τη σελ. 3

Μάλιστα έχουν  στείλει και έγγραφο στον  υπουργό Εσω-
τερικών , Πάνο Σκουρλέτη στο οποίο επισηµαίνουν  πως
«η ∆υτική Αττική είναι ως επί το πλείστον  δύσβατη, αχα-
ρτογράφητη µε πολλές ιδιαιτερότητες και τα τελευταία χρό-
ν ια έχει µετατραπεί σε προπύργιο αδίστακτων  κακο-
ποιών . Περιοχές όπως το Ζεφύρι, ο Ασπρόπυργος, η
Μαγούλα, οι Αχαρνές και τα Άνω Λιόσια πλήττονται καθ-
ηµερινά από την  ανεξέλεγκτη δράση των  εµπόρων  ναρ-
κωτικών  και όπλων , των  ληστών  και των  οργανωµένων
συµµοριών  σε άβατα και καταυλισµούς». Η ένωση
αστυνοµικών  υπαλλήλων  ∆υτικής Αττικής και ο πρόεδρος
της, κύριος Γιώργος Σταµατάκης, επισηµαίνει πως, «Η
απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να
µεταφέρει την  Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής
και το Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών  ∆υτικής Αττικής από το
Αιγάλεω στο Ζεφύρι δεν  αποτελεί στρατηγικά ορθή
κίνηση.  Οι εν  λόγω ειδικές αυτές Υπηρεσίες στηρίζον ται
στην  αθέατη ανάπτυξη σχεδίων  δράσης και στον  αιφν ι-
διασµό.

Η µετεγκατάσταση των  Υπηρεσιών  σε κοινή θέα των
κακοποιών , τους στερεί και τα δύο προνόµια και τις
αφοπλίζει επιχειρησιακά. Ταυτόχρονα οι κατ' οίκον  έρευ-
νες µε παρουσία εκπροσώπων  της ∆ικαστικής Αρχής θα
είναι αδύνατες. Ακόµα, η ασφάλεια του προσωπικού, των  

κρατουµένων  αλλά και η προστασία του
ίδιου του κτιρίου έρχονται αν τιµέτωπες µε
τον  κίνδυνο πυρκαγιάς, εµπρησµού ή γεν ι-
κευµένων  συρράξεων».

Την  ίδια στιγµή, τα αστυνοµικά τµήµατα και
τα τµήµατα ασφάλειας στο σύνολο των
∆ήµων  της ∆υτικής Αττικής είναι αποδυνα-
µωµένα, υποστελεχωµένα, επιφορτισµένα
µε τεράστιο όγκο υπηρεσιών  και σηµαντικές
ελλείψεις, όπως καταγγέλλεται. Το προεδρείο
της Ένωσης αστυνοµικών  υπαλλήλων  ∆υτι-
κή Αττικής έχει πραγµατοποιήσει συναντή-
σεις τόσο µε τον  αν τιπρόεδρο της Ν.∆, κύριο
Άδων ι Γεωργιάδη, ο οποίος  ενηµερώθηκε για
τα  προβλήµατα της αστυνόµευσης στην
∆υτική Αττική και κυρίως για τα τεράστια
προβλήµατα που θα δηµιουργήσει η επι-
κείµενη µετεγκατάσταση της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας και ∆ίωξης Ναρκωτικών  από το
Αιγάλεω στο Ζεφύρι. 

Tο θέµα έφερε µε ερώτηση στην Βουλή
και η Εύη Χριστοφιλοπούλου, βουλευτής

της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης

Εν ώ το θέµα έφερε µε
ερώτηση στην  Βουλή  και η
Εύη Χριστοφιλοπούλου,
βουλευτής της ∆ηµοκρατι-
κής Συµπαράταξης µε
ερώτηση προς τον  κύριο
Σκουρλέτη στην  οποία
σηµειών ει,

"Επειδή η ασφάλεια των
πολιτών  και η εµπέδωση
της δηµόσιας τάξης δεν
είν αι διαπραγµατεύσιµες και
οι κάτοικοι της ∆υτικής Αττι-
κές δεν  µπορεί ν α αν τιµε-
τωπίζον ται ως πολίτες
δεύτερης κατηγορίας,  ερω-
τάστε κ. Υπουργέ:

Σκοπεύετε ν α αν αθεωρή-
σετε τη µεταφορά της Υπο-
διεύθυν σης Ασφάλειας
∆υτικής Αττικής και του
Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκω-
τικών  ∆υτικής Αττικής από
το Αιγάλεω στο Ζεφύρι;

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ

ΟΟ    ΣΣύύλλλλοογγοοςς    ΑΑττόόµµωωνν  µµεε  ΑΑννααππηηρρίίαα  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  
κκααιι  οο  ΑΑθθλληηττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  ΤΤΡΡΙΙΠΠΤΤΟΟΛΛΕΕΜΜΟΟΣΣ  

σσααςς  ππρροοσσκκααλλοούύνν  νναα  ττιιµµήήσσεεττεε  µµεε  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  σσααςς  ττηηνν  κκοοππήή
ττηηςς    ππρρωωττοοχχρροοννιιάάττιικκηηςς  ππίίττααςς,,  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  1144  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ

22001188  κκααιι  ώώρραα  1111::0000  ππ..µµ..  σσττοο    ∆∆ηηµµααρρχχεείίοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς..
ΣΣααςς  εευυχχόόµµαασσττεε  ααππόό  κκααρρδδιιάάςς  έένναα  δδηηµµιιοουυρργγιικκόό    

γγεεµµάάττοο  υυγγεείίαα  κκααιι  δδύύννααµµηη  ννέέοο  έέττοοςς..

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ    ∆∆..ΣΣ..
ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕ∆∆ΡΡΟΟΣΣ                                                                          ΗΗ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΑΑΣΣ                                                                                

ΚΚΑΑΚΚΟΟΣΣΑΑΙΙΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ ΜΜΑΑΝΝΙΙΑΑ  ΣΣΟΟΦΦΙΙΑΑ  

ΤΤέέλλοοςς  ηη  δδωωρρεεάάνν  σσίίττιισσηη  κκααιι  δδιιααµµοοννήή  
υυππααλλλλήήλλωωνν  οορρεειιννώώνν  &&  ννηησσιιωωττιικκώώνν  ∆∆ήήµµωωνν

∆∆εενν  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  ππλλέέοονν  οοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  ττωωνν  οορρεειιννώώνν  κκααιι
ννηησσιιωωττιικκώώνν  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..  κκααιι  ττωωνν  ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆..  ααυυττώώνν  σσττηηνν  ππααρροοχχήή
κκιιννήήττρρωωνν  ((δδωωρρεεάάνν  σσίίττιισσηη  κκααιι  κκααττάάλλυυµµαα  δδιιααµµοοννήήςς)),,  σσύύµµφφ--

ωωνναα  µµεε  ρρύύθθµµιισσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν,,  πποουυ  σσυυµµππεερριιλλααµµ--
ββάάννεεττααιι  σσττοο  ΠΠοολλυυννοοµµοοσσχχέέδδιιοο  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν..

ΈΈττσσιι  ττρροοπποοπποοιιεείίττααιι  ττοο  εεφφααρρµµοοζζόόµµεεννοο  ΆΆρρθθρροο  3322  ττοουυ  ΝΝ..44448833//22001177
κκααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  ΆΆρρθθρροο  334499  ττοουυ  ΠΠοολλυυννοοµµοοσσχχεεδδίίοουυ,,  ««κκααττάά  ττηηνν
ππρρώώττηη  φφάάσσηη»»,,  τταα  κκίίννηηττρραα  θθαα  ππααρρέέχχοοννττααιι  σσεε::  ιιααττρροούύςς  κκααιι
ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ττωωνν  δδηηµµόόσσιιωωνν  ννοοσσοοκκοο--
µµεείίωωνν,,  σσττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττηηςς  ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ,,  ττοουυ  ΛΛιιµµεεννιικκοούύ  ΣΣώώµµααττοοςς,,  ττηηςς
ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς,,  ττοουυ  ΕΕ..ΚΚ..ΑΑ..ΒΒ  κκααιι  σσττοουυςς  ααννααππλληηρρωωττέέςς
εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς  όόλλωωνν  ττωωνν  ββααθθµµίίδδωωνν..

ΤΤωωνν  ππααρροοχχώώνν  εεξξααιιρροούύννττααιι  κκααιι  οοιι  εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί  όόλλωωνν  ττωωνν
ββααθθµµίίδδωωνν..  

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ BLOKO.GR
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ 
(MEDVEDEV ALEKSANDR) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΝΙΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΛΟΚΟΤΚΟΒΣΚΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΛΤΑΪ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ  ΚΑΙ Η ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ -

ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ

ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆ΙΠΛΑ

ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
ΤΗΛ. 6972728300

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR    

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος  (160τµ)
το κέντρο του Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).

∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη θέρµανση, 
µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ,
ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΤΟ ΝΕΟ  ∆.Σ. ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Μ
ετά από αρκετές ώρες στα γραφεία του
συλλόγου τα ΜΕΛΗ του ήρθαν σε σώµα. Η
νέα ∆ιοίκηση που αναλαµβάνει τα ηνία του

ιστορικού σωµατείου είναι η εξής :
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΌΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ : ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗ ΚΟΥΛΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ : ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΛΑ∆ΑΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ
ΕΦΟΡΑΣ : ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΌΣ : ΜΕΜΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΤΣΑΚΙΛΤΖΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ:∆ΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ ΚΩΝ /ΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗΙ
1)ΓΕΩΡΓΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
2)ΛΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΈΚΠΛΗΞΗ ΤΗΣ ΒΡΑ∆ΙΑΣ ΑΚΟΥΕΙ
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΗ ΚΟΥΛΑ,ΟΠΟΥ ΟΛΑ
ΤΑ ΜΕΛΗΙ ΤΗΝ ΥΠΟ∆ΕΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΧΑΡΑ
ΑΦΟΥ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΗΣ
∆ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΌΧΙ ΜΟΝΟ. ΤΟ Ι∆ΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΩΣ Η ΙΣΧΥΡΗ ΑΥΤΉ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ∆ΕΙΝΕΙ ΆΛΛΟΝ ΑΕΡΑ
ΣΤΟ ∆. Σ.)
ΤΟ ∆. Σ  ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ
ΠΙΑΝΟΥΝ ∆ΟΥΛΕΙΑ. 
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Τ
ο αµέσως επόµενο διάστηµα, σύµφωνα µε δεσµευ-
τικό κανον ισµό της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τον οποίο
πρέπει να εφαρµόσει και η Ελλάδα, τα ψηφιακά µέσα

κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να κλείσουν τις πόρτες
τους για τα παιδιά κάτω των 13 ετών και να τις ανοίγουν για
τους εφήβους µέχρι 16 ετών µόνο έπειτα από συγκατάθεση
των γον ιών τους.

«Και µέχρι σήµερα τυπικά δεν µπορούσε να εγγραφεί ένα
παιδί ηλικίας κάτω των 13 ετών στο Facebook ή σε άλλα κοι-
νωνικά δίκτυα. Μπορούσε όµως να δώσει ψευδή στοιχεία
και να προχωρήσει κανον ικά. Με τον καινούργιο ευρωπαϊ-
κό κανον ισµό µεταφέρεται η ευθύνη στην εταιρεία που
διαχειρίζεται το µέσο να βρει τρόπο που θα διασφαλίσει πως
τα στοιχεία που δηλώνονται είναι πραγµατικά. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση επωµίζεται τις συνέπειες για κάθε παράβα-
ση», εξηγεί ο κ. Γιώργος Κορµάς, υπεύθυνος της Γραµµής
Βοήθειας του Ελλην ικού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου.
«Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική εξέλιξη, που µπορεί να
διαµορφώσει µια ασπίδα προστασίας των παιδιών, ιδιαίτερα
των ευαίσθητων ηλικιών, για τις οποίες το περιβάλλον των
ψηφιακών κοινωνικών δικτύων είναι πλήρως ακατάλληλο»,
συµπληρώνει.

Πρόκειται για τον κανον ισµό 679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και ο
οποίος πρέπει να συγκεκριµενοποιηθεί µε νόµο της ελλην ι-
κής Βουλής έως την 25η Μαΐου 2018. Ο κανον ισµός πέρα-
σε ήδη στο εθν ικό δίκαιο σε Γερµανία και Ολλανδία, ενώ

προετοιµάζεται νόµος στη Γαλλία. Και στις τρεις χώρες το ηλι-
κιακό όριο, όπου απαιτείται γον ική συγκατάθεση, είναι το
ανώτερο δυνατό, τα 16 έτη. Ηδη το Facebook διαµόρφωσε
την υπηρεσία Messenger for kids, όπου είναι δυνατή η επι-
κοινωνία παιδιών αλλά µέσω των λογαριασµών των γον ιών
τους, άρα µπορεί να υπάρχει η γον ική επίβλεψη για το περ-
ιεχόµενό τους.

«Τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι χώρος για µικρά παιδιά,
δεν είναι έτοιµα ψυχοκοινωνικά να διαχειριστούν τον
ποταµό βωµολοχίας, βιαιότητας και χυδαιότητας, που ξεπε-
τάγεται εκεί υπό τον κανόνα της ανωνυµίας, καθώς και τις
απειλές για την παιδική ηλικία, όπως σεξουαλική παρ-
ενόχληση. Είναι σαφές πως τα παιδιά του ∆ηµοτικού δεν
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα», τον ίζει
ο κ. Κορµάς.  Οι εταιρείες δίνουν µεγάλη µάχη για να κρα-
τήσουν τα παιδιά στα δίκτυά τους, από τις ηλικίες του ∆ηµο-
τικού ακόµη, καθώς αυτό είναι το καταναλωτικό κοινό του
µέλλοντος και οι στόχοι της διαφήµισης.

Πιστοποίηση µέσω ΑΜΚΑ

«Με τον νέο ευρωπαϊκό κανον ισµό αναλαµβάνουν την
ευθύνη να πιστοποιούν τον χρήστη και έτσι να ελέγχουν
την ηλικία του. Υπάρχουν τρόποι γι’ αυτό, όπως για παρά-
δειγµα µέσω του ΑΜΚΑ. Βεβαίως, στη συνέχεια δηµιουργείται
η µεγάλη πρόκληση της προστασίας των προσωπικών
δεδοµένων», συµπληρώνει ο κ. Κορµάς.

Υπηρεσίες προστασίας των παιδιών από την απειλή του
εθισµού διαµορφώνουν προτάσεις για ένα «µπουκέτο»
ασφαλιστικών δικλίδων, όπως για παράδειγµα να υπάρχει
χρον ικό όριο συµµετοχής ενός χρήστη, ειδικά παιδιού, στα
διαδικτυακά παιχν ίδια (π.χ. να µην ξεπερνιούνται οι δύο
συνεχόµενες ώρες).

Ταυτόχρονα οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν την ηλικία για
την οποία θεωρείται κατάλληλο κάθε παιχν ίδι. Πολλά βίαια
παιχν ίδια απευθύνονται σε µεγαλύτερες ηλικίες, όµως
παίζουν σε αυτά και πολύ µικρά παιδιά, συχνά δίνοντας
ψεύτικα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς πρέπει
να παρεµβαίνουν. Με βάση όµως τον έλεγχο της ηλικίας του
χρήστη, θα ήταν δυνατό να µην µπορεί ένα µικρό παιδί να
συνδεθεί µε παιχν ίδια που δεν είναι για την ηλικία του.

Πηγη: Καθηµερινή

Φραγή της Ε.Ε. στα social media 
για παιδιά µέχρι 13 ετών

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγε-

λµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

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

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

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

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
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, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 

κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω α-
νάγκης, 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 νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 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., πάρ-
κιν, 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. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

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

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

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 (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

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

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

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

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393



Πέµπτη 11 Ιανουαρίου 2018 θριάσιο-15

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

(ανειδίκευτοι)

Άν τρες - Γυν αίκες

Επιθυµητά Προσόν τα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Αν εξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Επιθυµητό: κάτοχ οι Ι.Χ.
αυτοκιν ήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΜΕ ΠΕΙ

Επιθυµητά Προσόν τα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαρ-
αίτητη
Πρόσθετα Προσόν τα
:Κάτοχ οι ∆ιπλώµατος
ADR
Επιθυµητό: κάτοχ οι Ι.Χ.
αυτοκιν ήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Άντρες - Γυναίκες

Αριθµός Υποψηφίων :30
Επιθυµητά Προσόν τα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµν ασίου-Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαρ-
αίτητη
Πρόσθετα
Προσόν τα:Γν ώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχ οι Ι.Χ.
αυτοκιν ήτου

r
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ
Α∆ΕΙΑ)

Επιθυµητά Προσόν τα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχ οι Ι.Χ.
αυτοκιν ήτου

Επικοιν ων ία: Γραφείο
Απασχ όλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου,
Σαλαµίν ος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχ είου.
Τηλέφων α Επικοιν ων ίας:

2132006489 &
2105576704
Email για αποστολή Βιο-
γραφικών : inf o@apasx-
olisiasp.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άντρες - Γυναίκες

Επιθυµητά Προσόν τα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Αν εξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχ οι Ι.Χ.
αυτοκιν ήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΜΕ ΠΕΙ

Επιθυµητά Προσόν τα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχ οι Ι.Χ.
αυτοκιν ήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704

Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr
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44//22  ΑΑΡΡΑΑΧΧΩΩΒΒΑΑ
Μονοήµερη, ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

1100--1111//22  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ
∆ιήµερη διαµονή στο SEMANTRON 4* στον
Ελαιώνα µε πρωινό και βραδινό, Καλάβρυτα,
Καστανιά, Πλανητερο, Βυτίνα
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

1188//22  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑ
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

33--44//33  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ
∆ιήµερη διαµονή στο Καρπενήσι στο ΕΛΒΕΤΙΑ
µε πρωινό, γεύµα Σαββάτου στην ταβέρνα
ΦΩΛΙΑ στο Καρπενήσι ( συµπεριλαµβανεται )
επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγιας Πρου-
σιώτισσας
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€


