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4 Εργαστήρια κάθε µήνα, για παιδιά ή
σχολικές τάξεις γύρω από ένα κοινό θέµα 

∆ιοικήτρια ΟΑΕ∆ Μ. Καραµεσίνη: 

Έρχονται νέα προγράµµατα
και κίνητρα για ανέργους

ΟΟιικκοολλοογγιικκήή  κκααιι  
ααννεεµµππόόδδιισσττηη  µµεετταακκίίννηησσηη

σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα!!  
Παρουσίαση εργασίας µαθητών 

στο πλαίσιο της Εκστρατείας 
ECOMOBILITY

ΆΆρρχχιισσαανν  τταα  δδρροοµµοολλόόγγιιαα
ΠΠεειιρρααιιάάςς--ΑΑεερροοδδρρόόµµιιοο
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ενισχύει τη γραµµή µεταξύ 
ΣΚΑ (σύντοµα Άνω Λιόσια)-Κορωπί 
και αντίστροφα για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των εργαζοµένων

ΤΤρροοχχααίίοο
ααττύύχχηηµµαα  σσττηηνν
ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόό  
ΕΕλλεευυσσίίννααςς  
––  ΘΘηηββώώνν
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Η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, Άντρη Αναστασιάδη και

η Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της
UNESCO, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, 

στα εγκαίνια της παιδικής χαράς
δίπλα στο 2ο ∆ηµοτικό

Σχολείο Μάνδρας

ΗΗ  ααλλλληηλλεεγγγγύύηη  γγίίννεεττααιι
ππρράάξξηη  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο

ΜΜάάννδδρρααςς  --  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  
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«Ελάτε να µουτζουρωθούµε» µε χρώµα, κέφι και=φαντασία
Οι Απόκριες πλησιάζουν και ο ∆ήµος Ελευσίνας προετοιµάζεται να ντυθεί στα χρώµατα του καρναβαλιού!

σσεελλ..    33

ΈΈκκρρυυββαανν  ννααρρκκωωττιικκάά  µµέέσσαα  σσεε
σσαακκιιάά  µµεε  ρρύύζζιι  κκααιι  τταα  δδιιαακκιιννοούύσσαανν

σσεε  όόλληη  ττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη
Υπάλληλοι του Τµήµατος
∆ίωξης Ναρκωτικών και

Όπλων του Σ.∆.Ο.Ε  
βρήκαν µεγάλες ποσότητες 

ακατέργαστης κάνναβης 
σε αποθηκευτικό χώρο 

στη Νέα Πέραµο 

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ::  
ΑΑννααλλααµµββάάννεειι  ττηηνν  ααπποοζζηηµµίίωωσσηη
ττωωνν  ιιδδιιοοκκττηηττώώνν  ττοουυ  χχώώρροουυ,,
όόπποουυ  θθαα  ααννεεγγεερρθθεείί  ττοο  ΝΝέέοο

ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: 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

∆ιεύθυνση 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

���������

2-θριάσιο Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 

Ασπρόπυργος
Λιόσης Αν αστάσιος Κ. Ειρήν ης 2 & Αγίου

∆ηµητρίου, 2105580218

Ελευσίνα 

Κώτσου - Σαρηµπεγιόγλου Κωνσταντίνα 
Γ. Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Ο.Ε

8 ΠΡΩΙ - 11 ΒΡΑ∆Υ

Άνω Λιόσια
ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

∆ιεύθυνση :ΛΕΩΦ.ΦΥΛΗΣ 75 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΣΙΑΣ)  

Τηλέφωνο  : 210-2411911

Αχαρνές

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Λ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 222

Τηλέφωνο : 210-2312615

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και υγρασία    

Η θερµοκρασία από 7 έως 16
βαθµούς Κελσίου 

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

   ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Υπαπαντή,Μαρουλία, Μαρούλα,
Ρούλα,Παγκόσµια Ηµέρα Υγροτόπων

Μεγάλες ποσότητες ακα-
τέργαστης κάνναβης
βρέθηκαν σε αποθη-

κευτικό χώρου στη Νέα Πέραµο
Αττικής από τους υπαλλήλους
του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκω-
τικών και Όπλων της Επιχειρη-
σιακής ∆ιεύθυνσης Σ.∆.Ο.Ε Αττι-
κής.

Υπάλληλοι του Τµήµατος ∆ίωξ-
ης Ναρκωτικών και Όπλων της
Επιχειρησιακής ∆ιεύθυνσης
Σ.∆.Ο.Ε Αττικής, µε κατάλληλη
αξιοποίηση πληροφοριών, ενδε-
λεχή έρευνα και διασταύρωση
στοιχείων, πέτυχαν τον εντοπι-
σµό αποθηκευτικού χώρου στη
Ν. Πέραµο Αττικής, εντός του οποίου αποκρύπτονταν µεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.

Μετά από οργανωµένη επιχείρηση συνελήφθησαν στον ως άνω χώρο δύο άτοµα, ένας ηµεδαπός και ένας υπήκο-
ος Αλβανίας, 30 και 38 ετών αντίστοιχα. Με την συνδροµή του σκύλου ανιχνευτή ναρκωτικών της Υπηρεσίας
«ROCKY» εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα τετρακοσίων επτά (407) κιλών και εξακοσίων σαράντα (640) γραµ-
µαρίων ακατέργαστης κάνναβης. Την ως άνω ποσότητα οι συλληφθέντες είχαν αποκρύψει εντός σάκων ρυζιού, που
είχαν τοποθετήσει σε παλέτες µε σκοπό να αποσταλούν στην Ολλανδία.

Επίσης, κατασχέθηκε χρηµατικό ποσό ύψους δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000 €), µία συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης
(taser), ένα φορτηγό αυτοκίνητο τύπου VAN και πλήθος κινητών τηλεφώνων και εγγράφων προς αξιολόγηση.

Ο συλληφθείς Έλληνας υπήκοος, µε τη χρήση πλαστών στοιχείων έκανε παραγγελίες µεγάλων ποσοτήτων ρυζιού
από εµπορικές επιχειρήσεις, τις οποίες µετέφερε στον εκµισθωµένο από αυτόν αποθηκευτικό χώρο. Εκεί µε τον συνε-
ργάτη του, επίσης συλληφθέντα, Αλβανό υπήκοο, απέκρυπτε επιµελώς την κάνναβη εντός των σάκων του ρυζιού,
τους οποίους εν συνεχεία προωθούσε ως νόµιµο εµπόρευµα σε χώρες του εξωτερικού µε φορτηγά διεθνών µεταφο-
ρών.Με τη συγκεκριµένη µεθοδολογία εκτιµάται ότι έχει διακινηθεί ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης άνω του ενός
τόνου σε Ηνωµένο Βασίλειο, Γερµανία και Ολλανδία.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισµό των προηγούµενων αποστολών και την τυχόν συµµετοχή περισσοτέρων
ατόµων. Η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας ναρκωτικών εκτιµάται ότι ανέρχεται στο ποσό των 4.000.000€.

Ο∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της
Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.),
κ. Νικόλαος Μελετίου, ο Πρόεδρος του Πνευµα-

τικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Μελέτιος
Μπουραντάς και η υπεύθυνη της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης,
κ. Ασηµίνα Φούφα – Κορώνη ενηµερώνουν ότι, η Εθνική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ξεκινάει, πιλοτικά, ένα καινούρ-
γιο Πρόγραµµα για τις Βιβλιοθήκες του ∆ικτύου
Ελληνικών Βιβλιοθηκών (∆ΕΒ). Σε κάθε Βιβλιοθήκη του
∆ΕΒ, που δηλώνει συµµετοχή στο Πρόγραµµα, θα προ-
σφέρεται υποστηρικτικό υλικό, έτσι ώστε να µπορεί να
οργανώνει τέσσερα (4) Εργαστήρια κάθε µήνα, για παιδιά
ή σχολικές τάξεις γύρω από ένα κοινό θέµα (https://net-
work.nlg.gr/stis-vivliothikes-kathe-mina-echoume-
thema).

Με το εν λόγο Πρόγραµµα, που υποστηρίζει τα Παιδικά
Τµήµατα των Βιβλιοθηκών, κατά τη διάρκεια του Σχολικού
έτους, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το ∆ίκτυο
Ελληνικών Βιβλιοθηκών, επιχειρούν να αναδείξουν µακρ-
οπρόθεσµα τις δυνατότητες των Βιβλιοθηκών, ως Κέντρα
Παιδείας και Εκπαίδευσης, όπου η γνώση είναι ένα δια-
ρκές πεδίο εξερεύνησης και ανακάλυψης.

Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία, θα υλοποιηθεί στη ∆ηµο-
τική Βιβλιοθήκη του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου
Ασπροπύργου. Για περισσότερες πληροφορίες και
δηλώσεις συµµετοχής, επικοινωνήστε µε τη ∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη, µε την κ. Ασηµίνα Φούφα – Κορώνη, στο
τηλέφωνο 210-5577191 ή στο email:
asiminafou@gmail.com.
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ΈΈκκρρυυββαανν  ννααρρκκωωττιικκάά  µµέέσσαα  σσεε  σσαακκιιάά  µµεε  ρρύύζζιι
κκααιι  τταα  δδιιαακκιιννοούύσσαανν  σσεε  όόλληη  ττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη

Υπάλληλοι του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών και Όπλων του Σ.∆.Ο.Ε
Αττικής βρήκαν µεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης 

σε αποθηκευτικό χώρο στη Νέα Πέραµο 



Σε µια χαρούµενη και συγκινητική ατµό-
σφαιρα, η σύζυγος του Προέδρου της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, κυρία Άντρη

Άναστασιάδη, εγκαινίασε την Παιδική Χαρά
του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου της Μάνδρας Αττι-
κής, η οποία είχε καταστραφεί από τις
πληµµύρες του περασµένου Νοεµβρίου.

Η Παιδική Χαρά ανακαινίστηκε 
εκ βάθρων χάρη στην πρωτοβουλία της

κυρίας Αναστασιάδη 

Η Παιδική Χαρά ανακαινίστηκε εκ βάθρων
χάρη στην πρωτοβουλία της κυρίας Αναστα-
σιάδη που διοργάνωσε τον περασµένο ∆εκέµ-
βριο στη Λευκωσία φιλανθρωπική συναυλία µε
το έργο του Μάριου Τόκα «Θεογεννήτωρ
Μαρία»,  τα έσοδα της οποίας διατέθηκαν για
την υλοποίηση αυτού του έργου. Μαζί µε την κυρία Ανα-
στασιάδη στην εκδήλωση παραβρέθηκε η Πρέσβυς
Καλής Θελήσεως της UNESCO, κυρία Μαριάννα Β. Βαρ-
δινογιάννη.

Αµέσως µετά την τέλεση του αγιασµού από τον
Πατέρα ∆ηµήτριο Μπίλλη και τον εκπρόσωπο του Σεβα-
σµιώτατου Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαµίνος κ.κ.
Κωνσταντίνου, η ∆ήµαρχος Μάνδρας κυρία Ιωάννα Κριε-
κούκη συγκινηµένη εξέφρασε ένα µεγάλο
«ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» στην κυρία Αναστασιάδη και στην κυρία
Βαρδινογιάννη για την τόσο άµεση και αποτελεσµατική
στήριξή τους στους κατοίκους της Μάνδρας: «Η κυρία
Αναστασιάδη εκπροσωπεί τον Κυπριακό λαό και είναι
δίπλα µας από την πρώτη στιγµή. Ένιωσα δυνατή που
βρέθηκε στο πλευρό µου. ∆εν πρόλαβα να καλέσω ούτε
την κυρία Βαρδινογιάννη, ούτε την κυρία Αναστασιάδη.
Ήρθαν αυτοβούλως. Ήρθαν και µου έσφιξαν το χέρι και
µου είπαν προχωράµε και ένιωσα δυνατή.  Κυρία Ανα-
στασιάδη ήρθατε µε την κυρία Βαρδινογιάννη αυτο-
βούλως, χωρίς να σας ξέρω, χωρίς να σας έχω γνωρίσει
ποτέ. Είδα στα µάτια σας αγάπη, στήριξη, ανθρωπιά.
Αυτή η παιδική χαρά είχε µετατραπεί από χώρο χαράς
σε χώρο δυστυχίας και σήµερα δίνεται πάλι η ευκαιρία
στα παιδιά µας να χαρούν, να παίξουν, να προσπαθή-
σουν να ξεχάσουν τις δύσκολες στιγµές που περάσαµε.
Αφού είχατε τη δύναµη να έρθετε από τόσο µακριά κατα-
λαβαίνω τι προσφέρετε στον τόπο σας. Είστε εσείς που
πυροδοτήσατε το µήνυµα της προσφοράς στη Μάνδρα.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ και στις δύο κυρίες. ∆εν θα σας
ξεχάσουµε ποτέ».

Εν συνεχεία η κυρία  Αναστασιάδη, παίρνοντας τον
λόγο είπε µεταξύ άλλων: «Κατά την επίσκεψή µου στη
Μάνδρα λίγες µέρες µετά την καταστροφή µαζί µε την
καλή µου φίλη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, έναν ξεχωριστό
άνθρωπο που νοιάζεται για τους συνανθρώπους µας,
έναν άνθρωπο της προσφοράς και της αγάπης, έναν
άνθρωπο που είναι ευχή να βρίσκεσαι µαζί του, είχα την
ευκαιρία να  συναντήσω τη ∆ήµαρχο Μάνδρας κυρία
Ιωάννα Κριεκούκη που από την πρώτη στιγµή βρέθηκε
στο πλευρό των δηµοτών της, γεγονός που µου 

δηµιούργησε την ανάγκη να εκφράσω και έµπρακτα
την συµπαράστασή  µουI Νιώθω σήµερα ιδιαίτερα
ευτυχής και ευλογηµένη γιατί η δύναµη της συνεργασίας
για µια ακόµη φορά έδειξε τον δρόµο της ελπίδας.
Ιδιαίτερα για τα παιδιά µας που αποτελούν και το µέλλον
του Ελληνισµού. Η δωρεά αυτή, την οποία θα ονόµαζα
πράξη καθήκοντος,  στόχο έχει να παραδειγµατίσει και
να αποτελέσει  την ίδια στιγµή ευγενές κίνητρο για ανά-
πτυξη ανάλογων συµπεριφορών, που έχουν σαν τελικό
αποδέκτη αναξιοπαθούντες συνανθρώπους µας. Και
αυτό γιατί από τις πιο ευτυχισµένες στιγµές της ζωής
µας, οι ύψιστες µπορούν να θεωρηθούν εκείνες της προ-
σφοράς. Όταν παίρνεις γεµίζουν τα χέρια σου, όταν
δίνεις γεµίζει η ψυχή σου!».

Μ. Βαρδινογιάννη: «Κρατώ τους ανθρώπους της
Μάνδρας στην καρδιά µου και θα είµαι δίπλα τους

ότι µε χρειαστούν».

Η κυρία Βαρδινογιάννη από την πλευρά της δήλωσε:
«Μετά τα δάκρυα και τις στενοχώριες, είναι πολύ σηµαν-
τικό να είµαι σήµερα και πάλι εδώ και να βλέπω χαµόγε-
λα αγάπης,  χαράς και αισιοδοξίας. Η σηµερινή ηµέρα
για εµάς είναι τόσο σπουδαία, και για εµένα προσωπικά
και για την καλή µου φίλη κυρία Αναστασιάδη, που µε
συνόδευσε σε αυτό το ταξίδι παρηγοριάς στους συνανθ-
ρώπους µας και στους αγαπηµένους πολίτες της Μάν-
δρας. Όταν ήρθα την πρώτη φορά δεν µπορούσα να
συγκρατήσω τη συγκίνηση και τα δάκρυά  µου βλέπον-
τας τους συνανθρώπους µου να υποφέρουν και είπα 

‘’∆εν θα το βάλουµε κάτω. Θα κάνουµε ό,τι µπορ-
ούµε’’. Τη δεύτερη φορά ήρθαµε µε
την κυρία Αναστασιάδη, µια εξαιρε-
τική γυναίκα που πραγµατικά η
Κύπρος είναι τυχερή που την έχει,
αφού συντρέχει όχι µόνο την
Κύπρο αλλά και όσους έχουν ανάγ-
κη εδώ. Ήρθαµε λοιπόν µαζί εδώ
και βάλαµε ένα πλάνοI  Και τώρα,
όπως µπαίναµε στην πόλη είδαµε
την αλλαγή. Θυµηθήκαµε που οι
γαλότσες µας βούλιαζαν στη
λάσπη, και θέλω να συγχαρώ τη
∆ήµαρχο και τους συνεργάτες της
που καταφέρνουν σιγά-σιγά  να

κάνουν τη Μάνδρα  ξανά µια χαρούµενη πόληI Κρατώ
τους ανθρώπους της Μάνδρας στην καρδιά µου και θα
είµαι δίπλα τους ότι µε χρειαστούν».

Τα εγκαίνια της Παιδικής Χαράς πραγµατοποιήθηκαν
µε την παρουσία του πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα
κυρίου Κυριάκου Κενεβέζου, βουλευτών, εκπροσώπων
της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολλών παιδιών, γονιών και
δασκάλων. Μετά το τέλος της τελετής των εγκαινίων η
κυρία Αναστασιάδη και η κυρία Βαρδινογιάννη µοίρασαν
δώρα στα παιδιά.
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Η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Άντρη Αναστασιάδη και η 
Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNESCO, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, 

στα εγκαίνια της παιδικής χαράς δίπλα στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μάνδρας.

ΗΗ  ααλλλληηλλεεγγγγύύηη  γγίίννεεττααιι  ππρράάξξηη  
σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΜΜάάννδδρρααςς  --  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς..  

Αποζηµίωση από τον
∆ήµο Ελευσίνας των
ιδιοκτητών του χώρου
του Νέου Αρχαιολογικού
Μουσείου 

Μ
ε απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
ανέλαβε την αποζηµίωση του χώρου στο
ΟΤ 362, στην περιοχή των ανενεργών

εργοστασίων ΒΟΤΡΥΣ – ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ, όπου
σύµφωνα µε  την µελέτη «Πράξη Εφαρµογής στην
περιοχή Βότρυς – Ελαιουργείο του ∆ήµου
Ελευσίνας» προβλέπεται η ανέγερση του Νέου
Αρχαιολογικού της πόλης. 

Με βάση την απόφαση αυτή ο ∆ήµος αναλαµβά-
νει την υποχρέωση της αποζηµίωσης των ιδιοκ-
τητών του χώρου και το Υπουργείο Πολιτισµού
διατίθεται να αναλάβει την εκπόνηση της µελέτης
του Μουσείου και την κατασκευή του.  

ΤΤρροοχχααίίοο  ααττύύχχηηµµαα  σσττηηνν  ΕΕ..ΟΟ..
ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ––  ΘΘηηββώώνν

Τ
ροχαίο ατύχηµα σηµειώθηκε το µεσηµέρι
της Τετάρτης στην Εθνική Οδό Ελευσίνας –
Θηβών, στο ύψος της Μάνδρας Αττικής.

Σύµφωνα µε πληροφορίες από διερχόµενο
οδηγό , στις 15:10 το µεσηµέρι της Τετάρτης τα
δύο αυτοκίνητα, συγκρούστηκαν στη συµβολή της
Εθνικής Οδού Ελευσίνας – Θηβών και Βαγγέλη
Κοροπούλη στη Μάνδρα Αττικής. 
Από την σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζηµι-

ές και στα δύο αυτοκίνητα, καθώς και στο πέτρινο
κράσπεδο που χωρίζει τα δύο ρεύµατα κυκλοφο-
ρίας, ωστόσο σύµφωνα µε τον διερχόµενο
οδηγό, δεν υπήρξε τραυµατισµός.



Σε λαµπρό και κατανυκτικό κλίµα και ήχους βυζαν-
τινής µουσικής και ποντιακής λύρας, πραγµατο-
ποιήθηκε, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών

και Πάσης Ελλάδος ΓΟΧ Μακαρίου και του ∆ηµάρχου
Φυλής Χρήστου Παππού, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας του Φιλανθρωπικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου
«Παναγία η Κανάλα», την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018,
στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» στο ∆ηµαρχείο Φυλής
στα Άνω Λιόσια.

Ευχές για υγεία, ευτυχία, προσωπική και οικογενειακή
ευηµερία, πρόοδο, αγάπη και ευλογία Θεού, απηύθυνε ο
Πρόεδρος του Συλλόγου «Παναγία η Κανάλα» και
εφηµέριος του Ιερού Ναού, Πρωτοπρεσβύτερος Συµεών
Αδάχτυλος. 

«Η Ιερά Μονή Παναγία Κανάλα βρίσκεται πάντα στο
πλευρό των συνανθρώπων µας προσφέροντας πνευµα-
τική και οικονοµική βοήθεια σε όσους περισσότερους
είναι εφικτό, µέσω του φιλανθρωπικού Συλλόγου µας»,
υπογράµµισε ο πατήρ Συµεών, επισηµαίνοντας και τη
σηµαντική συµβολή του Επισκόπου Ρωγών ∆ωρόθεου,
ενώ ευχήθηκε «το νέο έτος να έχουµε λιγότερη λύπη και
λιγότερο στεναγµό. 

Κι αυτό εξαρτάται από εµάς, γιατί ανάλογα µε την πίστη
που έχει ο καθένας µας αντιµετωπίζει κι αυτά που του
συµβαίνουν», σηµείωσε στο χαιρετισµό του ο πατήρ
Συµεών.

Τις ευχές του απηύθυνε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, ο οποίος στον σύντοµο χαιρετισµό του ευχα-
ρίστησε τον Επίσκοπο Ρωγών ∆ωρόθεο για όσα έχει
προσφέρει στην περιοχή.

Σηµαντική στιγµή της εκδήλωσης ήταν η απονοµή τιµ-
ητικών πλακετών στα µέλη του Συλλόγου, Ευαγγελία
Παπαδήµα, ∆ήµητρα Παπαµυριάδου, Στυλιανό Σχοινά
(γραµµατέας του Συλλόγου), Νικόλαο Γκόνη (ταµίας) και
Σοφία Σχοινά (β’ γραµµατέας), ως ελάχιστη ανταµοιβή και
έπαινο για την πολυετή προσφορά τους στο Σύλλογο. Η
πρώτη τιµητική πλακέτα απονεµήθηκε στον αείµνηστο
Θεόδωρο Μουρούτη (την παρέλαβε η σύζυγός του), ο
οποίος τιµήθηκε επιπρόσθετα και για την προσφορά του
στην Ιερά Μονή Παναγία Κανάλα.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραµµα της εκδήλωσης, τα µέλη
του Τµήµατος Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την προσφορά
παιχνιδιών στα παιδιά από τον Επίσκοπο Ρωγών
∆ωρόθεο, ενώ στους µεγαλύτερους προσφέρθηκε

µπουφές στην έξοδο.

του ∆ηµοτικού Ωδείου Φυλής και µέλη της βυζαντινής
χορωδίας της Ιεράς Μονής, «µάγεψαν» µε τις φωνές τους
το κοινό, ψάλλοντας ύµνους και τραγουδώντας τρα-
γούδια για «αλησµόνητες πατρίδες», υπό την καθοδήγ-
ηση του Καθηγητή ∆αυίδ Παπαδόπουλου και τη συνοδεία
των µουσικών οργάνων των καθηγητών του Ωδείου.

Εξίσου µαγευτικές στιγµές πρόσφερε και η πολυφωνική
παιδική χορωδία του ορφανοτροφείου θηλέων «Αγία
Τριάδα», που τραγούδησε γνωστά κλασικά ελληνικά τρα-
γούδια, υπό την καθοδήγηση της υπεύθυνης Μαρίας
Φίλη. Πιστοί και κλήρος απόλαυσαν επίσης τον ∆ηµήτρη
Καρασαββίδη και τον Ευξείνιο Μουσικό Πολιτιστικό
Σύλλογο, οι οποίοι ερµήνευσαν ποντιακά τραγούδια. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την προσφορά παιχνι-
διών στα παιδιά από τον Επίσκοπο Ρωγών ∆ωρόθεο,
ενώ στους µεγαλύτερους προσφέρθηκε µπουφές στην
έξοδο.
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Τ
ην κοπή της βασιλόπιτας για το νέο έτος
πραγµατοποίησε η Εστία Κρητών Χαϊδα-
ρίου, στην κατάµεστη αίθουσα της Εστίας,

την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018. Στην εκδήλωση,
που παρακολούθησε πλήθος κόσµου, µέλη και
φίλοι της Εστίας, παραβρέθηκαν ο ∆ήµαρχος Χαϊ-
δαρίου, Μιχάλης Σελέκος, ο Αντιδήµαρχος Καθαρι-
ότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος, Μόσχος
Χουδελούδης, επικεφαλής δηµοτικών συνδυα-
σµών, δηµοτικοί σύµβουλοι αλλά και εκπρόσωποι
εθνικοτοπικών συλλόγων.
Ο Πρόεδρος της Εστίας Κρητών Χαϊδαρίου, Από-

στολος Χριστοδουλάκης, αναφέρθηκε, στις ιστορι-
κές εκδηλώσεις που κάνει ο σύλλογος, µέσω των
οποίων «δίνει το στίγµα του», αλλά και στην
αύξηση που παρουσιάζει κάθε χρόνο ο αριθµός
των ατόµων που παραβρίσκεται στις εκδηλώσεις
της Εστίας, κάτι που οφείλεται στις «γερές βάσεις»
που έχει και στα µέλη που την περιστοιχίζουν. Ο
κος Χριστοδουλάκης αναφέρθηκε και στις
εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν το 2017 αλλά
και σε εκείνες που θα λάβουν χώρα κατά το τρέχον
έτος.
Στο δικό του χαιρετισµό, ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου

τόνισε πως ο σύλλογος «δυναµώνει», κάτι που
είναι πολύ σηµαντικό και που οφείλεται στη δυνατή
οµάδα που τον απαρτίζει. Αναφερόµενος στη
σηµασία των εθνικοτοπικών συλλόγων, ο ∆ήµα-
ρχος υπογράµµισε πως «σε πείσµα των καιρών,
που θέλει τον κόσµο να κάθεται σπίτι, να µην
συµµετέχει στα κοινά, εσείς ενεργοποιήστε και δίνε-
τε ένα άλλο νόηµα στην ζωή». Ο ∆ήµαρχος γνω-
στοποίησε πως την Κυριακή των Αποκριών θα
πραγµατοποιηθεί στο Χαϊδάρι το πρώτο καρναβάλι
της πόλης, µε τη συµµετοχή σχολείων και συλλό-
γων.
Επιπρόσθετα, ο ∆ήµαρχος επισήµανε πως «η

αντρειοσύνη δεν κρύβεται πίσω από τις µεγάλες
κουβέντες αλλά πίσω από τις πράξεις. Προσέξτε
λοιπόν όλους εκείνους που φοράνε σήµερα το µαν-
δύα του υπερπατριώτη και είναι αυτοί που κατέδι-
δαν, οι κουκουλοφόροι στην κατοχή, όλοι αυτοί που
συνεργάστηκαν µε τους Γερµανούς. Προσέξτε, ο
εχθρός παραµονεύει δίπλα µας. Και πρέπει, σαν
Κρητικοί, να έχετε ορθάνοιχτα τα µάτια».
Μετά την κοπή της βασιλόπιτας ακολούθησε µου-

σικοχορευτικό πρόγραµµα από την καλλιτεχνική
οµάδα της Εστίας Κρητών. 

Αύξηση παρουσιάζει κάθε χρόνο ο αριθµός των ατόµων
που στηρίζει τις εκδηλώσεις της Εστίας Κρητών Χαϊδαρίου

Αφιέρωµα στο Lorca
Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙΣ σε συνεργασία µε το ∆ήµο

Χαϊδαρίου οργανώνει µουσική εκδήλωση αφιερω-
µένη στον Federico Garcia Lorca.

Σας προσκαλούµε στην εκδήλωσή µας την 
Kυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018, στις 7.00µ.µ. 

στην Αίθουσα ∆ηµαρχείου του Χαϊδαρίου και θα
χαρούµε πολύ µε την παρουσία σας.

Την εκδήλωση οργανώνει το µουσικό σχήµα "Πορ-
εία ∆υτικά". Στα ποιήµατα και τα κείµενα συνεργά-

ζεται η οµάδα ποίησης του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.

Με έξοχο καλλιτεχνικό πρόγραµµα και βραβεύσεις 
η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου «Παναγία η Κανάλα»
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Οι Απόκριες πλησιάζουν και ο ∆ήµος Ελευ-
σίνας προετοιµάζεται να ντυθεί στα
χρώµατα του καρναβαλιού!

Ήρθε λοιπόν η στιγµή να συµµετέχουµε  όλοι

µαζί σε µια χρωµατιστή,
χαρούµενη, γεµάτη
µπριο και ζωντάνια,  γιο-
ρτή της Αποκριάς που
διοργανώνει το Τµήµα
Πολιτισµού του
Ν.Π.∆.∆. Π.ΑΚ.Π.Π.Α,
για την Ελευσίνα, το
Σάββατο 10 Φεβρουα-
ρίου. 

Η διαδροµή, µε
εκκίνηση από την Πλα-
τεία Λαού, θα περιλαµ-
βάνει: παραδοσιακά
αποκριάτικα δρώµενα,
ιδιαίτερα  δε για πρώτη
φορά, την αναβίωση του
εθίµου της Ελευσίνας,
στην πλατεία Ηρώων,
άφθονη µουσική, χορό,
κρασί, κέρασµα, και θα

καταλήξει, µε µεγάλη συναυλία και άλλες εκπλή-
ξεις, στην Πλατεία  Αναψυκτηρίου, στην Παραλία
Ελευσίνας. Παράπλευρα, στο parking του
Π. Ελαιουργείου, θα απολαύσουµε την εικαστική
διαδραστική εγκατάσταση, από τη Βέλγικη οµάδα

TIME CIRCUS, η οποία οργανώνεται σε συνερ-
γασία µε την  «Ελευσίνα  2021- Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης».   

Το άπλετο κέφι και η χαρά της Αποκριάς,  θα
συνεχισθούν όµως  και  την επόµενη εβδοµάδα,
στις εκδηλώσεις της Καρναβαλούπολης,
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2 – ΚΑΘΑΡΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 19/2)
που  διοργανώνονται από την Κοινωφελή
Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας, στη  ∆ηµοτική Ενότ-
ητα Μαγούλας, µε την ιδιαίτερη συµµετοχή µας, ως
guest star, στην παρέλαση µασκαράδων, το Σάβ-
βατο 17/2/2018,   στις 16:30.

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι, οι οποίοι θέλουν
να συµµετάσχουν φέτος στην αποκριάτικη γιορτή
της Ελευσίνας , να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα
210-5565629- 210-5565615.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε: όλους τους ∆ηµό-
τες, Εθνικοτοπικούς Συλλόγους, Πολιτιστικούς
Συλλόγους, Συλλόγους ΑΜΕΑ, Σχολές χορού, Αθλ-
ητικούς  Συλλόγους, Εθελοντικές Οµάδες, Συλλό-
γους γειτονικών ∆ήµων.

Θα ακολουθήσει  έγκαιρα ενηµέρωση για το
αναλυτικό πρόγραµµα εκδηλώσεων της  Αποκριάς,
το επόµενο χρονικό διάστηµα.

Σας περιµένουµε όλους..
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Κρίσιµος ο ρόλος των εργαζόµενων του Ε∆ΣΝΑ

Στον  κρίσιµο ρόλο των  εργαζόµεν ων  του Ε∆ΣΝΑ επέµειν ε η Περιφερειάρχ ης Αττικής, Ρέν α
∆ούρου, στη διάρκεια τριών  εκδηλώσεων  για την  κοπή της πίτας του Συν δέσµου, στον  ΧΥΤΑ
Φυλής, το ΣΜΑ Σχ ιστού και τα γραφεία ∆ιοίκησης. 

Η Περιφερειάρχ ης υπογράµµισε τη συµβολή των  εργαζόµεν ων  στη λειτουργία του Συν δέσµου,
δίν ον τας το παράδειγµα «των  αφαν ών , των  αόρατων  εργαζόµεν ων  στο ταµπάν ι» της χ ωµατερής
της Φυλής, προσθέτον τας ότι «παρόλα αυτά κάποιοι επιθυµούν  ν α τους απαξιώσουν , υπο-
βαθµίζον τας παράλληλα τον  ίδιο τον  Ε∆ΣΝΑ». 
Η ίδια παρατήρησε ότι ο ρόλος του Συν δέσµου είν αι κεν τρικός στη ν έα πολιτική διαχ είρισης των

απορριµµάτων  της Αττικής. «Μια πολιτική δίκαιης καταν οµής της ευθύν ης σε όλη την  Αττική, που
είν αι ο µόν ος δρόµος για ν α µπει τέλος στην  υποβάθµιση της ∆υτικής Αττικής και στη λειτουργία
του ΧΥΤΑ Φυλής». «Όσοι απορρίπτουν  την  ιδέα της δίκαιης αυτής καταν οµής, ουσιαστικά ζητούν
τη διαιών ιση της ν τροπής της Φυλής», τόν ισε η ίδια.

Ξ
εκίν ησαν  χ θες τα δροµολόγια Πειραιάς-Αεροδρ-
όµιο και αν τίστροφα, µία διαδροµή που θα δια-
ρκεί µία ώρα και τρία λεπτά και τα δροµολόγια,

σύµφων α µε την  ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα διεξάγον ται αν ά µία
ώρα. Το κόστος του εισιτηρίου δεν  µεταβάλλεται, εν ώ
ταυτόχ ρον α το επιβατικό κοιν ό δεν  χ ρειάζεται µετε-
πιβίβαση στην  Αθήν α.

Επιπλέον , δροµολογείται έν ας συρµός αν ά ώρα στη
διαδροµή Αεροδρόµιο-ΣΚΑ (σύν τοµα Άν ω Λιόσια),
καθώς και οκτώ ν έα δροµολόγια -αν ά κατεύθυν ση- στο
τµήµα ΣΚΑ-Κορωπί. Ειδικότερα, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εν ισχ ύει
τη γραµµή µεταξύ ΣΚΑ (σύν τοµα Άν ω Λιόσια)-Κορωπί
και αν τίστροφα για την  καλύτερη εξυπηρέτηση των
εργαζοµέν ων , οι οποίοι µετακιν ούν ται µε τους συρ-
µούς του προαστιακού σιδηρόδροµου, µε επιπλέον
τέσσερα πρωιν ά δροµολόγια και τέσσερα απογευµατι-
ν ά, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες αιχ µής.

Συγκεκριµέν α, τα επιπλέον  δροµολόγια θα αν αχ ωρ-
ούν  ως εξής:

- Από το Σταθµό ΣΚΑ µε προορισµό το Κορωπί στις
06:04, 07:02, 08:02, 09:02, 15:04, 16:02, 17:02 και

18:02. Το πρώτο πρωιν ό δροµολό-
γιο στις 06:04 και το πρώτο απογε-
υµατιν ό στις 15:04 αν αχ ωρεί από
τον  Σταθµό της Μεταµόρφωσης
(σύν τοµα Άν ω Λιόσια, µετά την
ολοκλήρωση των  έργων  από τον
ΟΣΕ).

- Από το Σταθµό Κορωπί µε προ-
ορισµό το ΣΚΑ στις 06:29, 07:29,
08:29, 09:29, 15:29, 16:29, 17:29
και 18:29. Το τελευταίο πρωιν ό δρο-
µολόγιο στις 09:29 και το τελευταίο
απογευµατιν ό στις 18:29 τερ-
µατίζουν  στον  Σταθµό Μεταµόρφωσης στις 09:51 και
18:51 αν τίστοιχ α, αν τί του ΣΚΑ (σύν τοµα Άν ω Λιόσια,
µετά την  ολοκλήρωση των  έργων  από τον  ΟΣΕ).

Υπεν θυµίζεται, ότι µε την  εφαρµογή των  ν έων  δρο-
µολογίων  οι επιβάτες θα µπορούν  ν α µεταβούν  απε-
υθείας από τον  Πειραιά στο Κιάτο -και αν τίστροφα- σε
µία ώρα και 38 λεπτά µε συχ ν ότητα δροµολογίων  αν ά
µία ώρα. Επίσης, από το Κιάτο, µε µετεπιβίβαση στα

λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι επιβάτες έχ ουν  πρόσβα-
ση στην  Πάτρα.

Για τους επιβάτες, οι οποίοι µετακινούνται
µεταξύ του σταθµού Κιάτο και του Αεροδροµίου,
υπάρχει µετεπιβίβαση (χωρίς αναµονή) στον
σταθµό Κάτω Αχαρναί, µε πρόβλεψη για µετε-
πιβίβαση στον σταθµό Άνω Λιόσια, µετά την ολοκ-
λήρωση των έργων από τον ΟΣΕ.

ΆΆρρχχιισσαανν  τταα  δδρροοµµοολλόόγγιιαα  ΠΠεειιρρααιιάάςς--ΑΑεερροοδδρρόόµµιιοο
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ενισχύει τη γραµµή µεταξύ ΣΚΑ (σύντοµα Άνω Λιόσια)-Κορωπί 
και αντίστροφα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζοµένων
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ΟΟιικκοολλοογγιικκήή  κκααιι  ΑΑννεεµµππόόδδιισσττηη
ΜΜεετταακκίίννηησσηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα!!  
Παρουσίαση εργασίας µαθητών στο πλαίσιο της 

Εκστρατείας ECOMOBILITY

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τ
ο τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α ∆ήµου Ελευ-
σίνας, ανακοινώνει την έναρξη της προετοιµασίας της Θεατρ-
ικής Σκηνής ∆ήµου Ελευσίνας για το 2018, που για 12η

συνεχή χρονιά µε συστηµατική δουλειά και θεατρική αγωγή, υπηρ-
ετώντας το θέατρο και τον πολιτισµό, έχει καταξιωθεί µε τη δρα-
στηριότητά της στους κατοίκους της πόλης και πολλούς δήµους της
Αττικής καθώς και σε άλλους νοµούς της χώρας.

Η Ελευσίνα – πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021 –
γενέτειρα του Αισχύλου, απολαµβάνει µια µοναδική θέση στην ιστο-
ρία της εθνικής µας τέχνης, του θεάτρου, αναπόσπαστου στοιχείου
της πολιτιστικής της κληρονοµιάς και η λειτουργία της Θεατρικής
Σκηνής είναι µεγάλη ευθύνη για το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α του ∆ήµου.

Καλούµε τους δηµότες µας να στηρίξουν και φέτος το σπουδαίο
αυτό θεσµό µε τη συµµετοχή τους στη δραστηριότητα της Θεατρικής
Σκηνής ενηλίκων.

«Το Θέατρο βελτίους ποιείν τους πολίτες» - Αριστοτέλης
Πληροφορίες: στο Τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α,

τηλ.:                          210-5565614.
Για περισσότερες διευκρινήσεις, κ. ∆ηµήτρης Θεοδώρου,

τηλ.:697/2297567. Υπεύθυνος Θεατρικής Σκηνής κ.  ∆ηµήτρης
Ανδρώνης, τηλ.: 697/2072522.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α  ∆ήµου Ελευσίνας,
Βασίλης Κ. Αγριµάκης

Ο∆ήµος Ελευσίνας,
οι Επιτροπές
Οργάνωσης της

Εκστρατείας ECOMOBILITY
και της Εκστρατείας FREE
MOBILITY, ο Εθελοντικός
Οργανισµός για το Αστικό
Περιβάλλον ECOCITY και οι
συνεργαζόµενοι Επιστηµονι-
κοί και Κοινωνικοί Φορείς,
σας προσκαλούν στην εκδή-
λωση παρουσίασης της
εργασίας για την Οικολογική
και Ανεµπόδιστη Μετακίνηση
στην πόλη µας, την Τρίτη 6
Φεβρουαρίου και ώρα
11.00,από τους µαθητές του
ΕΕΕΕΚ Ελευσίνας, του 2ου
Γυµνασίου Ελευσίνας και του
Γυµνασίου Μαγούλας.

Η εκδήλωση θα πραγµατο-
ποιηθεί στην Αίθουσα ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου, στο ∆ηµα-
ρχείο Ελευσίνας στις οδούς
Χατζηδάκη 41 και ∆ήµητρος,
Ελευσίνα.

Τ
ην πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η
Ακαδηµία Ξιφασκίας Χαϊδαρίου το Σάβ-
βατο 27 Ιανουαρίου 2018. Η εκδήλωση

πραγµατοποιήθηκε στην κατάµεστη αίθουσα
του Κέντρου Πολιτισµού Χαϊδαρίου, όπου
βρέθηκαν και οι αθλητές της ακαδηµίας, µαζί µε
τους γονείς και τους προπονητές τους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σε µια
ιδιαίτερα συγκινητική στιγµή, βραβεύτηκαν οι
παραολυµπιονίκες της ξιφασκίας µε αµαξίδιο
Κέλλυ Λουφάκη, Πάνος Τριανταφύλλου,
Βασίλης Ντούνης και Γεράσιµος Πυλαρινός,
αλλά και  ο οµοσπονδιακός προπονητής
∆ηµήτρης Κάζαγλης. Την βράβευση πραγµατο-
ποίησε ο Αντιδήµαρχος Παιδείας, Αθλητικών
και Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Νίκος Καραγιάν-
νης, παρουσία του Προέδρου της Ακαδηµίας,
Ανέστη Κωστίδη.

Ο κος Κάζαγλης αναφέρθηκε στη σηµασία της
συγκεκριµένης βράβευσης, εξαίροντας παράλ-

ληλα και το έργο του προπονητικού δυναµικού
της Ακαδηµίας Ξιφασκίας Χαϊδαρίου. Ο προ-
πονητής µίλησε για τις επιτυχίες των Ελλήνων
αθλητών της ξιφασκίας µε αµαξίδιο, υπογραµ-
µίζοντας πως συστατικά αυτής είναι η αγάπη
του αθλητή προς αυτό που κάνει αλλά και η
αλληλοστήριξη.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου τόνισε πως η
κοπή της βασιλόπιτας είναι ένα σηµαντικό
γεγονός, µια διαδικασία που δίνει τη δυνατότ-
ητα να γνωρίζεται και να ενώνεται η οικογένεια
της ξιφασκίας, ανταλλάσσοντας απόψεις,
κάνοντας έναν απολογισµό για την χρονιά που
πέρασε αλλά και έναν σχεδιασµό για την επό-
µενη. Υπενθύµισε, παράλληλα, πως φέτος είναι
µια σηµαντική χρονιά για το σύλλογο, καθώς
κλείνει την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του
αλλά και µια πενταετία στο Χαϊδάρι.

Στο σύντοµο χαιρετισµό του, ο Αντιδήµαρχος
αναφέρθηκε στην τιµή που αποτελεί το να βρα-

βεύεις αυτούς τους αθλητές, «γιατί αυτοί οι
άνθρωποι, πέρα από το τι θα καταφέρουν στον
αθλητισµό, έχουν κατακτήσει το χρυσό µετάλλιο
της ζωής. Και αυτός ο αγώνας είναι πολύ πιο
σηµαντικός και δίνει πραγµατικά µαθήµατα σε
όλους µας για το τι σηµαίνει αγωνίζοµαι, τι
σηµαίνει δεν σκύβω το κεφάλι, τι σηµαίνει να
αντιµετωπίζω κάθε δυσκολία µε χαµόγελο».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθη-
καν βίντεο µε την ανασκόπηση των πεπραγµέ-
νων και των επιτυχιών της Ακαδηµίας αλλά και
κλήρωση µε δώρα για τα παιδιά.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ



Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 θριάσιο-7  

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στη
Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
λόγω εκτέλεσης εργασιών

Λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης,
θα πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες προ-
σωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, στη

Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, µεταξύ των χ/θ 30,900
και 37,000, ρεύµα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, περ-
ιοχής ∆ήµου Μεγάρων, από 31-1-2018 έως 28-2-
2018, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου:

Α΄ ΦΑΣΗ:
∆ιακοπή της κυκλοφορίας στη λωρίδα καθοδήγ-
ησης, στην αριστερή και µεσαία λωρίδα και σε
τµήµα της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο.
Αθηνών - Κορίνθου.
Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται στο
εναποµένον τµήµα του οδοστρώµατος αποτε-
λούµενο από µία οριοθετηµένη µε κώνους λωρίδα
κυκλοφορίας πλάτους 4,40µ. µε εξαίρεση τα χρονι-
κά διαστήµατα από τις Παρασκευές και ώρα 14:00
έως τις Κυριακές και ώρα 16:00, όπου θα διατίθε-
ται στην κυκλοφορία η µεσαία, η δεξιά και η Λ.Ε.Α.,
και για το χρονικό από την 16/02/2018 και ώρα
10:00 έως την 20/02/2018 και ώρα 10:00 όπου θα
διατίθεται στην κυκλοφορία το οδόστρωµα καθ'
όλο το πλάτος του.

Β΄ ΦΑΣΗ:
∆ιακοπή της κυκλοφορίας στη Λ.Ε.Α., στη δεξιά
λωρίδα και σε τµήµα της µεσαίας λωρίδας κυκλοφ-
ορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου.
Η κυκλοφορία θα διεξάγεται στο εναποµένον
τµήµα του οδοστρώµατος αποτελούµενο από τη
λωρίδα καθοδήγησης, την αριστερή λωρίδα και
τµήµα της µεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας µε εξαίρ-
εση τα χρονικά διαστήµατα από τις Παρασκευές
και ώρα 14:00 έως τις Κυριακές και ώρα 16:00
όπου θα διατίθεται στην κυκλοφορία η µεσαία και
η αριστερή λωρίδα και για το χρονικό από την
16/02/2018 και ώρα 10:00 έως την 20/02/2018 και
ώρα 10:00 όπου θα διατίθεται στην κυκλοφορία το
οδόστρωµα καθ' όλο το πλάτος του.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχηµάτων να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από
τα σηµεία των εργασιών και να ακολουθούν την
υπάρχουσα οδική σήµανση.

Την ευκαιρία να συγχαρεί γονείς, µαθητές
και  εκπαιδευτικούς του Γυµνασίου της
∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής και από κοντά,

είχε την ευκαιρία ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς,
που το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιανουαρίου,
έδωσε το “παρών” στην εκδήλωση για την κοπή
της πίττας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων
στην κοσµική ταβέρνα της Χασιάς ο “Κάκιας”. Τα
εύσηµα αφορούσαν σε Οµάδα µαθητών του
Γυµνασίου Φυλής, που εκπροσώπησε επάξια την
Ελλάδα στους Παγκόσµιους Αγώνες STEM 2017 "
LAND ROVER-4x4 in schools" που πραγµατοποι-
ήθηκαν στο Abu-Dhabi .

Τα συγχαρητήρια τους µαζί µε τις ευχές τους για
το 2018 έδωσαν επίσης ο Πρόεδρος της Β’ βάθ-
µιας Σχολικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας

και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής Ελένη Λιάκου.
Τον ∆ήµαρχο άλλωστε όπως και όλο τον κόσµο καλωσόρισε η συµµαθήτριά του και φιλόξενη Πρόεδρος του Συλλό-

γου Γονέων Αναστασία Στάµου, η οποία µε την πολύτιµη βοήθεια όλων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, φρόν-
τισε για την αρτιότητα της εκδήλωσης, που κύλισε µε καλό φαγητό, κέφι και χορό, ως τις µικρές ώρες.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ
γγιιαα  ττηηνν  ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  δδιιάάκκρριισσηη  ττοουυ  ΓΓυυµµνναασσίίοουυ
ττηηςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΦΦυυλλήήςς
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Σ
το πλαίσιο της προ-
σπάθειας για την
καταπολέµηση, τόσο

του φαινοµένου της εξάρτ-
ησης από το κάπνισµα, όσο
και των αρνητικών συνε-
πειών της χρήσης προϊόν-
των καπνού στο σύνολο του
πληθυσµού, το υπουργείο
Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο
για την ενηµέρωση των
εµπλεκοµένων στην εφαρ-
µογή της σχετικής νοµοθ-
εσίας για το κάπνισµα και τις
επιµέρους πτυχές της.

Στην εγκύκλιο, ο Ανδρέας Ξανθός ζητά από
τους αρµόδιους φορείς να τηρείται αυστηρά ο
αντικαπνιστικός νόµος µε τα πρόστιµα να είναι
βαριά σε όσους δεν τηρήσουν τους κανονι-
σµούς.

Οι έλεγχοι και τα πρόστιµα για τους δηµόσιο-
υς λειτουργούς, τους δηµόσιους υπαλλήλους,
τους υπαλλήλους των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του
δηµόσιου τοµέα, η παράβαση αποτελεί πειθα-
ρχικό παράπτωµα. 

Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόν-
τα καπνού, επιβάλλεται πρόστιµο 50 έως 500
ευρώ, λαµβανοµένης υπόψη τυχόν υποτροπής.
Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας
των χώρων όπου γίνεται παράβαση της νοµοθ-
εσίας, επιβάλλεται  πρόστιµο από 500 έως
10.000 ευρώ, λαµβανοµένης υπόψη τυχόν υπο-
τροπής. Στην τέταρτη υποτροπή, ανακαλείται προ-
σωρινά η άδεια λειτουργίας του καταστήµατος για
χρονικό διάστηµα 10 ηµερών, ενώ στην πέµπτη
υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτο-
υργίας. 

«Τσουχτερά» πρόστιµα«Τσουχτερά» πρόστιµα προβλέπει νέα εγκύκλιος 
για τους παραβάτες του αντικαπνιστικού νόµου

ΕΕΚΚΟΟ  AALLLL  SSTTAARR  GGAAMMEE  22001188::  ΈΈννααςς  θθεεσσµµόόςς……  ξξααννααγγεεννννιιέέττααιι!!

Ο
ΕΣΑΚΕ (Ελλην ικός Σύν δεσµος Αν ων ύµων  Καλαθοσφαιρικών  Εταιρειών ) και ο ΠΣΑΚ (Παν ελλήν ιος Σύν δεσµος Αµει-
βοµέν ων  Καλαθοσφαιριστών ) αν ακοιν ών ουν  την  αν αβίωση του θεσµού του All Star Game µε µεγάλο χ ορηγό την
ΕΚΟ, τη µεγαλύτερη Ελλην ική εταιρεία καυσίµων , µέλος του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Το “EKO All Star Game

2018”, η µεγάλη γιορτή του επαγγελµατικού Μπάσκετ, θα διεξαχ θεί φέτος στην  Πάτρα στις 10 & 11 Φεβρουαρίου, µε τη
συµµετοχ ή του ∆ήµου Πατρέων , της ΕΡΤ, του ΣΕΠΚ (Σύν δεσµος Ελλήν ων  Προπον ητών  Καλαθοσφαίρισης) και της ΟΣΕΚΑ
(Οµοσπον δία Σωµατείων  Ελλήν ων  Καλαθοσφαιριστών  µε Αµαξίδιο).

Ο Γεν ικός ∆ιευθυν τής Εγχ ώριας και ∆ιεθν ούς Εµπορίας του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κος Ροµπέρτο Καραχ άν ν ας,
σε δηλώσεις του επεσήµαν ε: 

«Η ΕΚΟ έχ ει µια µακρά παράδοση στη στήριξη αθληµάτων  και θεσµών , και δη του µπάσκετ, που έχ ει γίν ει σχ εδόν  ταυ-
τόσηµη µε την  κουλτούρα της. ∆εν  είν αι τυχ αίο ότι, τα τελευταία χ ρόν ια στηρίζουµε διαρκώς όλες τις Ελλην ικές Εθν ικές οµά-
δες ως Επίσηµος Υποστηρικτής. Κατά συν έπεια, δεν  θα µπορούσαµε ν α απέχ ουµε από τη στήριξη µιας τόσο γεν ν αίας προ-
σπάθειας εκ µέρους του ΕΣΑΚΕ και του ΠΣΑΚ για την  αν αβίωση αυτής της µεγάλης γιορτής της ελλην ικής καλαθοσφαίρισης,
του EKO ALL STAR GAME 2018. 

Άλλωστε, η βασική µας προτεραιότητα στην  ΕΚΟ είν αι ν α αν ταποδίδουµε στον  Έλλην α καταν αλωτή την  εµπιστοσύν η
που µας δείχ ν ει τόσα χ ρόν ια. Κι έν ας καλός τρόπος για ν α το πετύχ ουµε, είν αι στηρίζον τας τις µεγάλες αξίες της χ ώρας µας, όπως είν αι το «ευ αγων ίζεσθαι». Βούλησή
µας είν αι ν α ξαν αφέρουµε τον  κόσµο στα γήπεδα, ν α παρακολουθήσουν  τα παιδιά τα µεγάλα αστέρια του αθλητισµού µας, χ ωρίς οµάδες, χ ρώµατα και φαν ατισµό. Θέλο-
υµε ν α γίν ουµε πρεσβευτές του υγιούς αθλητισµού στον  τόπο µας και ν α ζήσουµε µεγάλες στιγµές από τους Έλλην ες αθλητές. Για όλους αυτούς τους λόγους, η ΕΚΟ δεν
θα µπορούσε ν α λείπει από τη µεγάλη γιορτή του ελλην ικού  Μπάσκετ, το EKO ALL STAR GAME 2018.»

ΣΣΣΣυυυυννννάάάάννννττττηηηησσσσηηηη    ττττοοοουυυυ    ΥΥΥΥπππποοοουυυυρρρργγγγοοοούύύύ    ΕΕΕΕσσσσωωωωττττεεεερρρρ ιιιι κκκκώώώώνννν
µµµµεεεε     ττττοοοουυυυςςςς     ∆∆∆∆ηηηηµµµµάάάάρρρρχχχχοοοουυυυςςςς    ττττηηηηςςςς     ΑΑΑΑττττττττ ιιιικκκκήήήήςςςς
ΜΜΜΜεεεε     ττττοοοονννν    ΥΥΥΥπππποοοουυυυρρρργγγγόόόό    ΕΕΕΕσσσσωωωωττττεεεερρρρ ιιιικκκκώώώώ νννν,,,,     ΠΠΠΠάάάάννννοοοο
ΣΣΣΣκκκκοοοουυυυρρρρλλλλέέέέ ττττηηηη,,,,     θθθθαααα    σσσσυυυυννννααααννννττττηηηηθθθθεεεε ίίίί     ττττηηηη νννν    εεεερρρρχχχχόόόό----
µµµµεεεεννννηηηη    ΠΠΠΠέέέέµµµµππππττττηηηη,,,,     8888    ΦΦΦΦεεεεββββρρρροοοουυυυαααα ρρρρίίίί οοοουυυυ     2222000011118888,,,,     ηηηη
ΠΠΠΠεεεερρρριιιιφφφφεεεερρρρεεεε ιιιι αααακκκκήήήή    ΈΈΈΈννννωωωωσσσσηηηη    ∆∆∆∆ήήήήµµµµωωωωνννν     ΑΑΑΑττττττττ ιιιι κκκκήήήήςςςς
((((ΠΠΠΠ....ΕΕΕΕ....∆∆∆∆....ΑΑΑΑ.... )))) ....
ΠΠΠΠρρρρόόόόκκκκεεεε ιιιι τττταααα ιιιι     γγγγ ιιιιαααα    µµµµ ίίίίαααα    ππππ ρρρρωωωωττττοοοοββββοοοουυυυλλλλ ίίίίαααα    ττττοοοουυυυ
ννννέέέέοοοουυυυ     ΠΠΠΠρρρροοοοέέέέδδδδ ρρρροοοουυυυ ,,,,     ΓΓΓΓιιιιώώώώρρρργγγγοοοουυυυ     ΙΙΙΙωωωωαααακκκκεεεε ιιιιµµµµ ίίίί δδδδηηηη,,,,
µµµµεεεε     ττττηηηη    σσσσυυυυννννάάάάννννττττηηηησσσσηηηη    νννναααα    ππππρρρρααααγγγγµµµµααααττττοοοοπππποοοοιιιι εεεε ίίίί τττταααα ιιιι
σσσσττττ ιιιι ςςςς     1111 2222    ττττοοοο     µµµµεεεεσσσσηηηηµµµµέέέέρρρρ ιιιι ,,,,     σσσστττταααα    γγγγρρρρααααφφφφεεεε ίίίί αααα    ττττηηηηςςςς
ΠΠΠΠ....ΕΕΕΕ....∆∆∆∆....ΑΑΑΑ....     ((((ΚΚΚΚόόόόττττσσσσ ιιιι κκκκαααα    4444 ,,,,     ΑΑΑΑθθθθ ήήήήνννναααα )))) ....
ΟΟΟΟιιιι     ∆∆∆∆ήήήή µµµµααααρρρρχχχχοοοο ιιιι     ττττηηηηςςςς     ΑΑΑΑττττττττ ιιιι κκκκήήήήςςςς     αααανννναααα µµµµέέέέννννεεεετττταααα ιιιι     νννναααα
σσσσυυυυζζζζηηηηττττήήήήσσσσοοοουυυυνννν     µµµµεεεε     ΥΥΥΥπππποοοουυυυρρρργγγγόόόό    ΕΕΕΕσσσσωωωωττττεεεερρρρ ιιιικκκκώώώώνννν ,,,,
θθθθέέέέµµµµ αααατττταααα    ττττηηηηςςςς     ΤΤΤΤοοοοππππιιιικκκκήήήήςςςς     ΑΑΑΑυυυυττττοοοοδδδδιιιι οοοο ίίίίκκκκηηηησσσσηηηηςςςς ....
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

Τ
ο 2018, ο ΟΑΕ∆ θα επιδιώξει
έναν αποτελεσµατικότερο
σχεδιασµό των ενεργητικών

πολιτικών απασχόλησης, µε κατεύθυ-
νση τα µονίµως ανοιχτά προγράµµα-
τα και µε έµφαση στους νέους και την
ίδρυση νέων επιχειρήσεων, αναφέρει
η διοικήτρια του ΟΑΕ∆, Μαρία Καρα-
µεσίνη, σε άρθρο της στην εφηµερίδα
FΜ Voice.

Όπως επισηµαίνει, τα δύο τελευταία
χρόνια, έχει ανασχεδιαστεί και είναι
πλέον διαθέσιµο ένα µεγάλο φάσµα
µονίµως ανοιχτών προγραµµάτων,
που µπορούν, ανά πάσα στιγµή, να
αξιοποιηθούν από τις ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις και τους φορείς της κοινωνικής
οικονοµίας, αλλά και δηµόσιες επιχει-
ρήσεις ή επιχειρήσεις των ΟΤΑ.

«Τα προγράµµατα αυτά επιχορη-
γούν τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας για ανέργους 50 ετών και
άνω, µακροχρόνια ανέργους άνω των
55 ετών, άτοµα µε αναπηρία και κοι-
νωνικές οµάδες που υφίστανται δια-
κρίσεις, αλλά και επιδοτούµενους
ανέργους» τονίζει η ίδια, σύµφωνα µε
το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Παράλληλα, η κ. Καραµεσίνη
σηµειώνει: «Το νέο µας πρόγραµµα
«πρώτης πρόσληψης», που µόλις
ξεκίνησε, θα ενισχύει, από εδώ και
στο εξής, κάθε αυτοαπασχολούµενο
και επιχειρηµατία νέο έως 35 ετών,
όταν και όποτε θέλει να προσλάβει
τον πρώτο ή τους πρώτους µισθω-
τούς. 

Προστίθεται και αυτό στη λίστα των
µονίµως ανοιχτών προγραµµάτων
του Οργανισµού».

Επιπλέον, υπογραµµίζει ότι ο
ΟΑΕ∆, φέτος, επανέρχεται στην
ενίσχυση της δηµιουργίας επιχει-
ρήσεων από ανέργους, ανεξαρτή-
τως εταιρικής µορφής, µε δύο προ-
γράµµατα. 

«Το πρώτο είναι πιο ώριµο και
αφορά την ολοκληρωµένη υποστήρ-
ιξη νέων, 18 έως 29 ετών, για την
εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων
και τη δηµιουργία βιώσιµων επιχειρή-
σεων. 

Το δεύτερο αφορά τη δηµιουργία
νέων επιχειρήσεων από πρώην αυτο-
απασχολούµενους ανέργους που διέ-
κοψαν, τα χρόνια της κρίσης, την

επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.
Αν αξιολογηθούν θετικά τα πιλοτικά
αυτά προγράµµατα, θα καταστούν
µονίµως ανοιχτά» διευκρινίζει η διοι-
κήτρια του ΟΑΕ∆.

Σύµφωνα µε την κ. Καραµεσίνη, το
2018, ο ΟΑΕ∆ θα στοχεύσει στους
νέους µε µεγάλο αριθµό νέων προγρ-
αµµάτων. «Πλην του προγράµµατος
για την «πρώτη πρόσληψη», που έχει
ήδη ξεκινήσει και δίνει µεγαλύτερα
κίνητρα για την πρόσληψη άνεργων
νέων και του προγράµµατος
ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηµα-

τικότητας, θα υλοποιήσουµε άλλα δύο
προγράµµατα τόσο για άνεργους
νέους, µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπε-
δο, όσο και για πτυχιούχους τριτοβά-
θµιας εκπαίδευσης» διευκρινίζει η
διοικήτρια του ΟΑΕ∆.

«Αυτό δεν σηµαίνει ότι ξεχνάµε ή
υποτιµάµε τις ανάγκες των ανέργων
που ανήκουν σε άλλες ηλικιακές οµά-
δες, για τις οποίες είτε ήδη βρίσκονται
σε εξέλιξη ανοιχτά προγράµµατα είτε
θα προκηρυχθούν νέα» αποσαφη-
νίζει η κ. Καραµεσίνη.

Την ανάγκη διαµόρφωσης µιας πλατιάς συµµαχίας
µεταξύ του Α’ και Β’ βαθµού Αυτοδιοίκησης, προκειµένου,
σε συνεργασία µε όλα τα αρµόδια ευρωπαϊκά όργανα, να
διεκδικήσουν την ενδυνάµωση του θεσµού προς όφελος
των τοπικών κοινωνιών, υπογράµµισε ο Πρόεδρος της
ΚΕ∆Ε, Γ. Πατούλης, στις Βρυξέλλες.

Κατά τη συνεδρίαση του ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε, η
οποία πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά
στα γραφεία της Ένωσης στις Βρυξέλλες
παρουσία Επιτρόπων και Ελλήνων Ευρω-
βουλευτών, σηµατοδοτώντας µία νέα εποχή
εξωστρέφειας για το θεσµό, ο κ. Πατούλης
διαµήνυσε πως η φωνή της Αυτοδιοίκησης
είναι ισχυρή αλλά πρέπει να γίνει ισχυρότε-
ρη.

Σε αυτό το πλαίσιο άκουσε µε ιδιαίτερη
ικανοποίηση από τον Προϊστάµενο µονάδας

G3-Ελλάδα/Κύπρος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερεια-
κής Πολιτικής Ολλανδό φιλέλληνα, Sluijters Wiilbrordus,
ότι εξετάζει και είναι πολύ κοντά στο να βρεθεί ο τρόπος,
προκειµένου, µέσω ειδικού προγράµµατος, να πάνε
στους ∆ήµους απευθείας κονδύλια από το νέο ΕΣΠΑ της
επόµενης Προγραµµατικής Περιόδου 2020-2026.

«Πρόκειται για ένα πάγιο αίτηµα της ΚΕ∆Ε να διαχει-
ρίζονται απευθείας οι ∆ήµοι κονδύλια του ΕΣΠΑ, προκει-
µένου να επιταχυνθεί τόσο ο βαθµός απορροφητικότ-
ητας αλλά και να ολοκληρώνονται µε πιο ταχείς ρυθµούς,
κοινωφελή έργα τα οποία προορίζονται για την αναβάθ-
µιση των τοπικών κοινωνιών», σχολίασε ο κ. Πατούλης.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως, αυτή η πρόθεση η οποία
ανακοινώθηκε από τον κ. Wiilbrordus, ενώπιον εκπρ-
οσώπων και των δύο βαθµών Αυτοδιοίκησης αλλά και
Ευρωβουλευτών, «µας δίνει δύναµη να συνεχίσουµε να
διεκδικούµε το ίδιο δυναµικά, αυτό που σε όλη την
Ευρώπη είναι αυτονόητο. Να µπορεί δηλαδή ο κάθε
τόπος να αποφασίζει ο ίδιος για τον τόπο του. Και αυτό
πρέπει να γίνει αντιληπτό και από την κυβέρνηση η
οποία οφείλει να δροµολογήσει µία ριζική µεταρρύθµιση,
µε αιχµή την αποκέντρωση πόρων και αρµοδιοτήτων
προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Προς απευθείας κονδύλια στους 
∆ήµους από το ΕΣΠΑ 2020-2026

∆ιοικήτρια ΟΑΕ∆ Μ. Καραµεσίνη: 
Έρχονται νέα προγράµµατα για ανέργους
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∆∆ΡΡΑΑΚΚΟΟΝΝΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ
Επί ποδός η ΕΛΑΣ για το συλλαλητήριο της Κυριακής

Π
υρετός επικρατεί στα επιτελεία της
Ελληνικής Αστυνοµίας, εν όψει του
συλλαλητηρίου για το Μακεδονικό

την Κυριακή, αλλά και άλλων εκδηλώσεων,
κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Τα µέτρα της αστυνοµίας θα οριστικοποι-
ηθούν σήµερα αύριο, ωστόσο, µετά τη χτε-
σινή σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε µε τη
συµµετοχή των επικεφαλής όλων των
υπηρεσιών, έχει καταρτιστεί το γενικό
πλάνο.

Τα ζητήµατα που έχει να αντιµετωπίσει η
Αστυνοµία, εκτός από την εξασφάλιση της
οµαλής διεξαγωγής του συλλαλητηρίου, το
οποίο εκτιµάται ότι θα είναι ειρηνικό, είναι
τυχόν δράσεις ακροδεξιών, αλλά και
ενδεχόµενες συγκρούσεις µε αντιεξουσια-
στές σε τέτοια περίπτωση.

Για το λόγο αυτό θα ληφθεί ειδική µέριµνα,
ώστε να µην υπάρξει επαφή των ανα-
ρχικών, που έχουν προαναγγείλει αντι-

συγκέντρωση για τις 12.00 το µεσηµέρι της
Κυριακής στα Προπύλαια, µε τον κύριο
όγκο του συλλαλητηρίου, που είναι προγρ-
αµµατισµένο για τις 14.00 στο Σύνταγµα.

Μεγαλύτερη έµφαση θα δοθεί στην αποµό-
νωση ακροδεξιών στοιχείων, ενώ από την
Ασφάλεια επιτηρούνται ήδη συγκεκριµένοι
χώροι και από τις δύο πλευρές, ώστε να
µην υπάρξει περιστατικό όπως ο εµπρη-
σµός του υπό κατάληψη κτιρίου στη Θεσσα-
λονίκη, ή άλλη αφορµή που θα οδηγούσε σε
συγκρούσεις.

Τα πούλµαν που αναµένονται να φτά-
σουν µε κόσµο που θα συµµετάσχει στο
συλλαλητήριο από την επαρχία, θα συνο-
δεύονται από αστυνοµικές δυνάµεις, ενώ
έχουν οριστεί δύο µεγάλοι χώροι, εκτός
Αθήνας, όπου θα σταθµεύσουν και θα φρο-
υρούνται από ισχυρές δυνάµεις.

Ένα πρόσθετο πρόβληµα για την
Αστυνοµία είναι και το ντέρµπι Ολυµπιακού-

ΑΕΚ που θα γίνει στις 19.30
το απόγευµα της Κυριακής
στο Φάληρο, για το οποίο
έχουν επίσης προγραµµατι-
στεί αυστηρά µέτρα, τα οποία
υπολογίζεται ότι θα
αρχίσουν οριακά, µετά τα
µέτρα για το συλλαλητήριο.

Αυστηρά µέτρα έχουν αποφασιστεί όµως
και για το Σάββατο το απόγευµα, καθώς
έχουν προγραµµατιστεί δύο συγκεντρώσεις
για την επέτειο των Ιµίων.

Η µία, µε αντιφασιστικό χαρακτήρα, θα
πραγµατοποιηθεί από διάφορες συλλο-
γικότητες στη Ρηγίλλης, στις 18.00, µε
σκοπό να µην µπορέσει η Χρυσή Αυγή να
πραγµατοποιήσει τη δική της συγκέντρωση
στο µνηµείο, η οποία όµως θα πραγµατο-
ποιήσει συγκέντρωση έξω από τα γραφεία
της στην λεωφόρο Μεσογείων.Οι δύο
συγκεντρώσεις θα παρακολουθούνται από

ισχυρές αστυνοµικές δυνάµεις.
Για την εφαρµογή των µέτρων, Σάββατο

και Κυριακή, θα είναι σε επιφυλακή όλη η
δύναµη της ΓΑ∆Α, ενώ θα ενισχυθεί και µε
αστυνοµικές δυνάµεις από όµορους
νοµούς.

Σηµειώνεται οτι την Κυριακή θα είναι κλει-
στοί οι σταθµοί του µετρό Συντάγµατος,
Πανεπιστηµίου και Οµόνοιας, µε εντολή της
αστυνοµίας, ενώ θα υπάρχουν παρεµβά-
σεις από την Τροχαία σε όλο το κέντρο.

Λεπτοµέρειες για τις παρεµβάσεις αυτές
αναµένεται ότι θα ανακοινωθούν αύριο. 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Α.Φ.Μ. Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεµόνων

ΗΟµοσπονδία Λειτουργών
Τεχνικής και Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης  (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε)

στηρίζει την Ανώτατη Συνοµοσπονδία
Γονέων Μαθητών Ελλάδας και Οµο-
σπονδία Γονέων & Κηδεµόνων Αττι-
κής, σχετικά µε τα θέµατα που εγείρ-
ονται από την ΠΟΛ. 1168/ 06-11-2017
‘Παροχή διευκρινίσεων στις ∆.Ο.Υ. για
Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων,
Σωµατεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους
κ.λπ. που έχουν παραλείψει να εγγρ-
αφούν στο Φορολογικό Μητρώο’, που
επιβάλλει  στους Συλλόγους, Ενώσεις
και Οµοσπονδίες Γονέων να αποκτή-
σουν Α.Φ.Μ., απειλούµενες µε πρό-
στιµα, αν δεν το κάνουν.

Οι Σύλλογοι Γονέων είναι νοµικά
πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακ-
τήρα µε αποκλειστικό έσοδο τις
συνδροµές των µελών τους, που το
τελευταίο µάλιστα διάστηµα έχουν
φτάσει µέχρι και 5 ευρώ τον χρόνο.
Αποκλειστικός τους σκοπός, όπως
αναγράφεται στα καταστατικά τους,
είναι η υπεράσπιση των µορφωτικών
δικαιωµάτων όλων των µαθητών, η
διασφάλιση της αποκλειστικά δηµό-
σιας και δωρεάν παιδείας, η προαγω-
γή των αξιών της εθνικής ανεξαρτ-
ησίας, δηµοκρατίας και της ελευθε-
ρίας, η στήριξη της ερασιτεχνικής

πρωτοβουλίας και η ανάδειξη του λαϊ-
κού πολιτισµού µέσα από δραστηριότ-
ητες, εκδηλώσεις, παρεµβάσεις. Εκτι-
µούµε πως η προσπάθεια που γίνεται,
να εξισωθούν οι σύλλογοι γονέων µε
κάθε είδους νοµικά πρόσωπα εντάσ-
σεται στη λογική της ενσωµάτωσης και
της συνευθύνης για την χρηµατοδότ-
ηση της Παιδείας από τη µια και της
διάλυσης του αγωνιστικά προσανατο-
λισµένου κινήµατος από την άλλη.
Έχει στόχο να αποµακρύνει τους
γονείς από την συµµετοχή τους στα
όργανα του γονεϊκού κινήµατος, µέσω
της απειλής επιβολής προστίµων από
φορολογικές παραλείψεις ακόµα και
προηγούµενων διοικήσεων.

Αλληλέγγυοι µε τους Συλλόγους
Γονέων και Κηδεµόνων καλούµε την
κυβέρνηση:

• Να πάρει άµεσα µέτρα µε εγκύκλιο
που θα αποσταλεί σε όλες τις ∆.Ο.Υ.
για τη

διαγραφή όλων των προστίµων
προς τους Συλλόγους γονέων.

• Να πάρει άµεσα µέτρα µε νοµοθε-
τική ρύθµιση για:

1. την µη υποχρεωτικότητα υποβο-
λής φορολογικής δήλωσης από τους
Συλλόγους Γονέων & Κηδεµόνων.

2. την εξαίρεσή των Συλλόγων
Γονέων από την υποχρέωση απόκ-
τησης Α.Φ.Μ..

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

«Καταχωριστέο στο
ΚΗΜ∆ΗΣ & ∆ΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τµήµα Προµηθειών

Ταχ. ∆/νση :    Λ. Μαρ-
αθώνος 104
Ταχ. Κωδ. :    190 05

Μαραθώνας
Πληροφορίες :    Α. Κατε-

ρέλου
Τηλέφωνο :    22943

20 585
FAX :    22943 20535
Email: promithies@marathon.gr

Μαραθώνας  01/02/2018
Αριθ. πρωτ. 2038

ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ελαστικών
οχηµάτων και µηχανηµάτων
έργου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήµος Μαραθώνος προκ-

ηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε σφραγισµένες
προσφορές που θα διενεργηθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
ενώπιον της επιτροπής διαγωνι-
σµού για την προµήθεια ελαστικών
οχηµάτων & µηχανηµάτων έργου
µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµι-
κή άποψη προσφορά, αποκλειστι-
κά βάσει τιµής, συνολικού προϋ-
πολογισµού 74.102,40€. Η
δαπάνη της προµήθειας θα καλυφ-
θεί από ίδια έσοδα.
Η κατάθεση των προσφορών στο

γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο)
του ∆ήµου (∆.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκι-
νάει από τη δηµοσίευση της δια-
κήρυξης και καταληκτική ηµεροµ-
ηνία παραλαβής τους είναι η
12/02/2018 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30
π.µ.  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο

∆ηµοτικό κατάστηµα της ∆ηµοτι-
κής Ενότητας (∆.Ε.) Νέας Μάκρης
του ∆ήµου Μαραθώνος, επί της
Λεωφόρου Μαραθώνος 104, α΄
όροφος, από την αρµόδια Επιτρο-
πή ∆ιαγωνισµού, κατά την ως άνω
ηµεροµηνία. Οι προσφορές θα
παραλαµβάνονται από την επιτρο-
πή διαγωνισµού µέσω του πρω-
τοκόλλου µε ώρα έναρξης παρα-
λαβής προσφορών από την επιτρ-
οπή, την 10:00 π.µ. και ώρα λήξης
παραλαβής των προσφορών την
10:30 π.µ. 
Οι προσφορές υποβάλλονται

στην αναθέτουσα αρχή µε τους

εξής δύο τρόπους: 
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη

κατάθεση της προσφοράς στο
γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου
Μαραθώνος, ώστε να λάβει
αριθµό πρωτοκόλλου. Η προσφο-
ρά επιδίδεται στην συνέχεια στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την
ηµέρα και ώρα παραλαβής όπως
ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που
κατατίθεται µετά την ώρα λήξης
είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαρά-
δεκτη και επιστρέφεται χωρίς να
αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδροµικά στη διεύθυνση:

∆ήµος Μαραθώνος, Λ. Μαρ-
αθώνος 104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο
πρωτοκόλλου). Η προθεσµία για
την παραλαβή των προσφορών
που αποστέλλονται ταχυδροµικά
λήγει την προηγούµενη εργάσιµη
ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργει-
ας του διαγωνισµού δηλαδή την
09/02/2018 ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00. Προσφορές, οι οποίες
υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν
έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαι-
ρα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, επι-
στρέφονται και αυτές στους προ-
σφέροντες, χωρίς να αποσφραγι-
στούν.
Προσφορές που περιέρχονται

στην αναθέτουσα αρχή µε οποιο-
δήποτε τρόπο πριν την καταληκτι-
κή ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, δεν αποσφραγίζον-
ται, αλλά παραδίδονται στο αρµό-

διο όργανο (Επιτροπή ∆ιαγωνι-
σµού) προ της εκπνοής της προθ-
εσµίας κατάθεσης, για να αποσφρ-
αγισθούν στη συνέχεια κατά την
διεξαγωγή του διαγωνισµού ώρα
από 10:31 π.µ. µέχρι το πέρας της
διαδικασίας. 
Προσφορές που κατατέθηκαν µε

τους προαναφερθέντες τρόπους
εκπρόθεσµα, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν µε

συµπλήρωση των έντυπων της
υπηρεσίας (Οικονοµική Προσφο-
ρά) στην Ελληνική γλώσσα, διαφο-
ρετικά θα αποκλείονται. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να

αναζητήσουν τα τεύχη του διαγω-
νισµού από την ιστοσελίδα του
∆ήµου http://www.marathon.gr
στην διαδροµή Εφηµερίδα της
Υπηρεσίας ► ∆ιαγωνισµοί Προσ-
κλήσεις ► Προµήθεια ελαστικών
οχηµάτων & µηχανηµάτων έργου
ή από το ∆ιαύγεια ή από το
Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. ή από τον πίνακα
ανακοινώσεων ή από το Τµήµα
Προµηθειών του ∆ήµου Μαρ-
αθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν.
Μάκρη, κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

ΕΟΠΥΥ: Παράταση µέχρι 12 Φεβρουαρίου 
για τους οικογενειακούς γιατρούς

Εν µέσω σφοδρών αντιδράσεων από το σύνολο των γιατρών της χώρας
(µέσω των θεσµικών τους οργάνων) παρατείνεται τελικά από τη
διοίκηση του ΕΟΠΥΥ µέχρι τις 12 Φεβρουαρίου, η υποβολή αιτήσεων

στον Οργανισµό για τους οικογενειακούς γιατρούς.
Εκτός από την παράταση που δόθηκε από τον ΕΟΠΥΥ, ικανοποιήθηκαν και

µία σειρά αιτήµατα που ζήτησαν οι γιατροί, όπως να παύσει να υφίσταται το ηλι-
κιακό όριο.

Ένα µεγάλο µέρος εποµένως των σηµείων της σύµβασης βελτιώθηκε σηµαν-
τικά και έτσι τώρα η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ευελπιστεί να υπάρξει πραγµατικό
ενδιαφέρον από τους γιατρούς, οι οποίοι στηλίτευσαν από την πρώτη στιγµή τη
σύµβαση, χαρακτηρίζοντάς την απαξιωτική για το ιατρικό σώµα. Αλλά και η
Ένωση συµβεβληµένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ µε ιδιαίτερα καυστικά σχόλια,
µίλησε προχθες, για τραγελαφικές καταστάσεις. Σύµφωνα µε τις βελτιώσεις της
σύµβασης:

Αυξάνονται οι προκηρυχθείσες θέσεις οικογενειακών γιατρών, λόγω της τρο-
ποποίησης απόφασης του διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης (Α∆Α: ΨΓΗΗ469Η21-
1ΥΒ). Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερόµενους
για την κάλυψη θέσης και σε όµορους δήµους, µε σκοπό να δοθούν περισσότε-
ρες επιλογές σύµβασης στους πολίτες. 

Για παράδειγµα, καλύπτεται πλέον και ο νοµός της Κρήτης. Παρέχεται η
δυνατότητα σε γιατρούς µε “πιστοποιητικό ιδιότητας Γενικής Ιατρικής αρ. 9 Π∆
38/04” να υποβάλουν αιτήσεις για την κάλυψη θέσεων οικογενειακών γιατρών.
Αίρεται ο ηλικιακός περιορισµός από την πρόσκληση ενδιαφέροντος οικογενει-
ακών γιατρών.

44  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ..  ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα
ΗΗµµέέρραα  κκααττάά  ττοουυ  κκααρρκκίίννοουυ..  
Το Παράρτηµα Αχαρνών & Φυλής της Ελληνικής

Αντικαρκινικής Εταιρείας, συµµετέχοντας στην ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών στον υγιεινό τρόπο ζωής

διοργανώνει εσπερίδα µε θέµα: 
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.
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ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR    ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΟΠΙΣΘΕΝ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ

ΑΑΠΠΟΟ  112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ    

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή
Ασπρόπυργος πλησίον του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359

44//22  ΑΑΡΡΑΑΧΧΩΩΒΒΑΑ
Μονοήµερη, ώ ρα αναχώ ρησης 
8.00 τιµή 15€

1100--1111//22  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ
∆ιήµερη διαµονή στο SEMANTRON 4* στον
Ελαιώ να µε πρω ινό και βραδινό, Καλάβρυ-
τα, Καστανιά, Πλανητερο, Βυτίνα
ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 75€

1188//22  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑ
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 15€

33--44//33  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ
∆ιήµερη διαµονή στο Καρπενήσι στο
ΕΛΒΕΤΙΑ µε πρω ινό, γεύµα Σαββάτου στην
ταβέρνα ΦΩΛΙΑ στο Καρπενήσι 
( συµπεριλαµβάνεται ) επίσκεψη στην Ιερά
Μονή Παναγιας Προυσιώ τισσας
ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 75€

48
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Γενική Γραµµατεία- Συντονισµός έργου ΠΠΕ
Περιγραφή θέσης
Πολιτιστικός διαχειριστής υπεύθυνος για τον συντονισµό, την εφαρµογή
και την αξιολόγηση των πολιτικών ή δραστηριοτήτων έρευνας, διάσω-
σης, διάδοσης και προώθησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως
αυτή ορίζεται από τον θεσµό της ΠΠΕ.
Συγκεκριµένα, είναι αρµόδιος α) για τον προγραµµατισµό, την οργάνω-
ση, την παρακολούθηση, την προώθηση και τον συντονισµό των επι-
µέρους δράσεων του έργου της ΠΠΕ2021 µεταξύ των τµηµάτων.
Επίσης, β) για την εποπτεία και την προώθηση δράσεων απλούστευσης
διαδικασιών και έργων, καθώς γ) για την τεκµηρίωση και τήρηση
αρχείων, όπως Πρωτοκόλλου. Σε συνεργασία µε την ∆ιευθύνουσα
Σύµβουλο και την Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια θα συντονίζει την εκτέλεση
των έργων και δράσεων και άλλων θεµάτων του προγράµµατος, µε
σκοπό την επίτευξη των γενικών αρχών της ΠΠΕ. 
Αναζητούµε ένα συνεργάτη στην αρχή ή τη µέση της καριέρας του, µε
εµπειρία στον συντονισµό, την οργάνωση, την προετοιµασία διαδικα-
σιών γραφείου και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ικανό να συντονίσει τις
επιµέρους δράσεις (συναντήσεις, συντονισµό εργασιών κ.λ.π.), όπως
και έναν µεγάλο αριθµό ανθρώπινου δυναµικού, µε την επίτευξη διατ-
µηµατικών συνεργασιών, προκειµένου να διασφαλιστεί η συνοχή και να
επιτευχθούν οι στόχοι της ΠΠΕ2021. Τέλος, να εργαστεί µε όρεξη και
ενέργεια για την υλοποίηση του προγράµµατος της Ελευσίνας 2021.
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ή δίπλωµα ∆ιαχείρισης Πολιτιστικού Περιβάλλοντος και Νέων
Τεχνολογιών ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών
Αγαθών ή Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Επικοινωνίας
Μέσων και Πολιτισµού ΑΕΙ ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής. 
Τουλάχιστον 12 µήνες εµπειρίας στον σχεδιασµό, οργάνωση, προετοι-
µασία, επικοινωνία και υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Τουλάχιστον 6 µήνες εµπειρίας στον συντονισµό και υλοποίηση διαδι-
κασιών γραφείου, επεξεργασία κειµένων και δακτυλογράφησης, γραπτή
και προφορική επικοινωνία (τηλέφωνο και e-mails), δηµιουργία και δια-
τήρηση συστηµάτων αρχειοθέτησης. 
Συµµετοχή σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης Πολιτιστικού
περιεχοµένου.  
Πολύ καλή κατανόηση της φιλοσοφίας και της αποστολής του προγράµ-
µατος της Ελευσίνας 2021 και ικανότητα να υπηρετήσει τους σκοπούς
του.
Άριστη γνώση ελληνικών σε προφορικό και γραπτό λόγο.  
Καλή γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο .
∆ιαθεσιµότητα για συχνές µετακινήσεις στο εξωτερικό.
Ευελιξία για νυχτερινή απασχόληση καθώς και απασχόληση το Σαββα-
τοκύριακο, όποτε απαιτείται βάσει του προγραµµατισµού της Ελευσίνας
2021.
Επιθυµητά προσόντα
Μεταπτυχιακές Σπουδές στη ∆ιοίκηση Πολιτισµικών Μονάδων
Σεµινάρια / Προγράµµατα δια βίου µάθησης / Πιστοποιήσεις στη
διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και στις Νέες τεχνολογίες
Συµµετοχές/Εισηγήσεις σε συνέδρια µε θέµα την ∆ιαχείριση της Πολιτι-
στικής Κληρονοµιάς
Υποτροφίες
∆ηµοσιεύσεις
Γνώση της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής και εµπειρία από παρα-
γωγές στην Ελευσίνα
Λογιστική υποστήριξη – Γραµµατεία ∆Σ, ∆ιοικητικών και Οικονο-
µικών Λειτουργιών
Περιγραφή θέσης
Υπεύθυνος για τον συντονισµό και τον προγραµµατισµό των δραστηρ-
ιοτήτων στα όργανα ∆ιοίκησης µε σκοπό τη µεθοδικότερη και αποτελε-
σµατικότερη συνδροµή της σε θέµατα που αφορούν τη Γραµµατεία ∆Σ
και ∆ιοικητικής Οικονοµικής Λειτουργίας της ΠΠΕ2021,. 
Συγκεκριµένα, είναι αρµόδιος α) για τη διοικητική και γραµµατειακή υπο-
στήριξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της οικονοµικής-διοικητικής λει-
τουργίας του οργανισµού, β) για την µεθοδική και αποτελεσµατική
διαχείριση όλων των θεµάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση
του προσωπικού και λοιπών συνεργατών του οργανισµού. Παράλληλα,
είναι υπεύθυνος γ) για την αποτελεσµατική τήρηση των οικονοµικών του
οργανισµού. 
Σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο του ∆Σ, το Γραµµατέα του ∆Σ, τη ∆ιε-
υθύνουσα Σύµβουλο, τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή και την Καλλιτεχνική
∆ιευθύντρια θα συντονίζει την εκτέλεση δραστηριοτήτων σχετικές µε το
αντικείµενο δραστηριότητας  της συγκεκριµένης θέσης εργασίας, µε
γνώµονα την επίτευξη των γενικών αρχών της ΠΠΕ, όπως τη λειτουργία
του Κεντρικού πρωτοκόλλου, τήρηση υπηρεσιακών φακέλων,  την παρ-
οχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις υπηρεσίες
του οργανισµού (π.χ οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών
συνεδριάσεων παραγωγή κ.α) καθώς και διαχείριση δαπανών, εκκαθ-
άριση αποδοχών, µισθοδοσία προσωπικού, προµήθεια υλικών και
υπηρεσιών κ.α..
Συνεπώς, αναζητούµε ένα συνεργάτη στην αρχή ή τη µέση της καριέρ-
ας του, µε οργανωτικές και διαχειριστικές ικανότητες αλλά και εµπειρία ,
ικανό να εργαστεί µε όρεξη και ενέργεια για την υλοποίηση του προ-
γράµµατος της Ελευσίνας 2021. 
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ  Οικονοµικής Κατεύθυνσης
Τουλάχιστον 2 χρόνια εµπειρία στην διοικητική και γραµµατειακή υπο-
στήριξη σε διοικητικά όργανα και οικονοµικές επιτροπές δηµόσιων ή/και
ιδιωτικών φορέων.
Άριστη γνώση ελληνικών σε προφορικό και γραπτό λόγο.  
Πολύ καλή γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο .
Ευελιξία για νυχτερινή απασχόληση καθώς και απασχόληση το Σαββα-
τοκύριακο, όποτε απαιτείται βάσει του προγραµµατισµού της Ελευσίνας
2021.
Επιθυµητά προσόντα
Σπουδές σχετικές µε την Πολιτιστική ∆ιαχείριση. 
Σεµινάρια / προγράµµατα δια βίου µάθησης / πιστοποιήσεις ανθρώπι-
νου δυναµικού, Η/Υ.
Άλλες ξένες γλώσσες
Γνώση της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής και εµπειρία από παρα-
γωγές στην Ελευσίνα.
∆ιευθυντής ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
Περιγραφή θέσης
Ο ∆ιοικητικός - Οικονοµικός ∆ιευθυντής είναι αρµόδιος για την ενιαία
οικονοµική διαχείριση και τον έλεγχο των οικονοµικών λειτουργιών του
οργανισµού καθώς και των διοικητικών υπηρεσιών και θεµάτων, σύµφ-

ωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρ-
ισης και ευθύνης. 
Συγκεκριµένα, είναι υπεύθυνος σε συνεργασία µε την ∆ιευθύνουσα
Σύµβουλο και την Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια για την αποτελεσµατική
τήρηση των οικονοµικών προγραµµάτων, τη σωστή απεικόνιση των
οικονοµικών πράξεων, την οικονοµική διαχείριση και αξιοποίηση των
πόρων του οργανισµού και την εύρεση χρηµατοδοτήσεων. Συγχρόνως,
ο ∆ιοικητικός - Οικονοµικός διευθυντής µεριµνά για την αποτελεσµατική
διενέργεια όλων των οικονοµικών διαδικασιών που απαιτούνται για την
προµήθεια υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών της ∆ηµοτικής Ανώνυµης
Επιχείρησης Eleusis2021. 
Αναζητούµε ένα συνεργάτη στην αρχή ή τη µέση της καριέρας του , µε
οικονοµικές, οργανωτικές και διαχειριστικές ικανότητες αλλά και εµπει-
ρία,  ικανό να εργαστεί µε όρεξη και ενέργεια για την υλοποίηση του
προγράµµατος της Ελευσίνας 2021. 
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχιούχος Οικονοµικών Επιστηµών ή Οικονοµικής Επιστήµης ή ∆ιε-
θνών και Ευρωπαϊκών – Οικονοµικών Σπουδών ή ∆ιεθνών Οικονοµικών
Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή
Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής ή Οικονοµικής και Περ-
ιφερειακής Ανάπτυξη, Ανώτατης Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο
της αλλοδαπής στη Νοµική ή τη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ή τις Πολιτικές
ή Οικονοµικές Επιστήµες ή τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
8-10 χρόνια διοικητική εµπειρία σε ανάλογη θέση ευθύνης, κατά
προτίµηση σε δηµόσιο ή ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα.
Έκθεση και εµπειρία σε διεθνές περιβάλλον 
Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 
Καλή γνώση οικονοµικής διαχείρισης
∆ιαθεσιµότητα για µετακινήσεις
Επιθυµητά προσόντα
5 χρόνια εµπειρία σε παρόµοια θέση ( Οικονοµικής διοίκησης)
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Άλλες γλώσσες
Έκθεση και εµπειρία στο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευχέρεια στην επικοινωνία
Εµπειρία σε µεγάλης κλίµακας πολιτιστικά γεγονότα
Καλή γνώση εµπορικών θεµάτων

4. ∆ιευθυντής «Τέχνης στο ∆ηµόσιο Χώρο»
Περιγραφή θέσης
Υπεύθυνος για την επιµέλεια και την οργάνωση παραγωγής των έργων
και δράσεων της ∆ιεύθυνσης Τέχνης στο ∆ηµόσιο Χώρο, που εστιάζει
στη σύνδεση τέχνης και περιβάλλοντος. Περιλαµβάνει πολλά έργα αρχι-
τεκτονικής φύσης καθώς και µια σειρά παρεµβάσεων στο δηµόσιο
χώρο. Σε συνεργασία µε την Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια και µε βάση το
πρόγραµµα που έχει περιγραφεί στο φάκελο υποψηφιότητας, ανα-
πτύσσει το σκεπτικό, τη δοµή και τη µορφή των έργων και δράσεων της
θεµατικής EUnvironment και άλλων σχετικών έργων, επιλέγει καλλι-
τέχνες και έργα για το καλλιτεχνικό πρόγραµµα της Ελευσίνας 2021,
φροντίζει για την ανάπτυξη διεθνών καλλιτεχνικών συµπράξεων και
συνεργασιών µε άλλες ΠΠΕ, οργανώνει και παρακολουθεί την υλο-
ποίηση των έργων. Αναζητούµε ένα συνεργάτη στην αρχή ή τη µέση της
καριέρας του (έως 45 ετών), µε πρωτότυπες ιδέες και ικανό να εργαστεί
µε όρεξη και ενέργεια για την υλοποίηση του προγράµµατος της Ελευ-
σίνας 2021.
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού
- Εµπειρία στην επιµέλεια και οργάνωση διεθνών καλλιτεχνικών δρά-
σεων
- Πολύ καλή γνώση του πεδίου της αρχιτεκτονικής και της τέχνης στο
δηµόσιο χώρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δίκτυο επαφών µε καλλιτέχνες
και πολιτιστικούς φορείς σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες
- Πολύ καλή κατανόηση της φιλοσοφίας και της αποστολής του προ-
γράµµατος της Ελευσίνας 2021 και ικανότητα να υπηρετήσει τους σκο-
πούς του
- Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο
- ∆ιαθεσιµότητα για συχνές µετακινήσεις στο εξωτερικό
- Ευελιξία για νυχτερινή απασχόληση καθώς και απασχόληση το Σαβ-
βατοκύριακο, όποτε απαιτείται βάσει του προγραµµατισµού της Ελευ-
σίνας 2021
Επιθυµητά προσόντα
- Μεταπτυχιακές σπουδές
- Εµπειρία στο σχεδιασµό και τη διαχείριση του προγράµµατος Creative
Europe καθώς και άλλων ευρωπαϊκών προγραµµάτων χρηµατοδότησης
- Άλλες ξένες γλώσσες
- Εµπειρία και γνώση της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής
5. ∆ιευθυντής «Σύγχρονης Τέχνης»
Περιγραφή θέσης
Υπεύθυνος για την επιµέλεια και την οργάνωση παραγωγής των έργων
και δράσεων της θεµατικής The EU Working Classes, που εστιάζει στην
ιστορία και τους σύγχρονους µετασχηµατισµούς της εργασίας, στη
σύνδεση της τέχνης µε τη βιοµηχανία, την οικονοµία και τους χώρους
εργασίας. Επίσης είναι υπεύθυνος για την επιµέλεια και την οργάνωση
έργων εικαστικών και παραστατικών τεχνών γενικά. Σε συνεργασία µε
την Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια και µε βάση το πρόγραµµα που έχει περ-
ιγραφεί στο φάκελο υποψηφιότητας, αναπτύσσει το σκεπτικό, τη δοµή
και τη µορφή των έργων και δράσεων εικαστικών και παραστατικών
τεχνών, επιλέγει καλλιτέχνες και έργα για το καλλιτεχνικό πρόγραµµα
της Ελευσίνας 2021, φροντίζει για την ανάπτυξη διεθνών καλλιτεχνικών
συµπράξεων και συνεργασιών µε άλλες ΠΠΕ, οργανώνει και παρακο-
λουθεί την υλοποίηση των έργων. Αναζητούµε ένα συνεργάτη στην αρχή
ή τη µέση της καριέρας του (έως 45 ετών), µε πρωτότυπες ιδέες και
ικανό να εργαστεί µε όρεξη και ενέργεια για την υλοποίηση του προ-
γράµµατος της Ελευσίνας 2021.
Απαραίτητα Προσόντα
- Πτυχίο Ιστορίας Τέχνης.
- Τουλάχιστον 5 χρόνια εµπειρίας στην επιµέλεια διεθνών καλλιτεχνικών
δράσεων (όπως διεθνείς εκθέσεις και συναντήσεις)
- Πολύ καλή γνώση του εικαστικού χώρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
δίκτυο επαφών µε καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς σε διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες
- Πολύ καλή κατανόηση της φιλοσοφίας και της αποστολής του προ-
γράµµατος της Ελευσίνας 2021 και ικανότητα να υπηρετήσει τους σκο-
πούς του
- Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο
- ∆ιαθεσιµότητα για συχνές µετακινήσεις στο εξωτερικό

- Ευελιξία για νυχτερινή απασχόληση καθώς και απασχόληση το Σαβ-
βατοκύριακο, όποτε απαιτείται βάσει του προγραµµατισµού της Ελευ-
σίνας 2021
Επιθυµητά προσόντα
- Μεταπτυχιακές σπουδές
- Εµπειρία στο σχεδιασµό και τη διαχείριση του προγράµµατος Creative
Europe καθώς και άλλων ευρωπαϊκών προγραµµάτων χρηµατοδότησης
- Άλλες ξένες γλώσσες
- Εµπειρία και γνώση της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής
6. ∆ιευθυντής «Πολιτιστικής Βιοµηχανίας»
Περιγραφή θέσης
Υπεύθυνος για την επιµέλεια και την οργάνωση παραγωγής έργων και
δράσεων που σχετίζονται µε τον τοµέα της πολιτιστικής βιοµηχανίας
(design, µόδα, γαστρονοµία, καινοτοµία, σινεµά κτλ). Αρχικά, θα πρέπει
να σχεδιάσει και να συντονίσει µία χαρτογράφηση της πολιτιστικής βιοµ-
ηχανίας της Ελευσίνας και της ∆υτικής Αττικής. Στη συνέχεια, σε συνερ-
γασία µε την Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια και µε βάση το πρόγραµµα που
έχει περιγραφεί στο φάκελο υποψηφιότητας, αναπτύσσει το σκεπτικό, τη
δοµή και τη µορφή των έργων και δράσεων στους παραπάνω τοµείς.
Επίσης, φροντίζει για την ανάπτυξη διεθνών καλλιτεχνικών συµπρά-
ξεων και συνεργασιών µε άλλες ΠΠΕ και οργανώνει και παρακολουθεί
την υλοποίηση των έργων. Αναζητούµε ένα συνεργάτη στην αρχή ή τη
µέση της καριέρας του (έως 45 ετών), µε πρωτότυπες ιδέες και ικανό να
εργαστεί µε όρεξη και ενέργεια για την υλοποίηση του προγράµµατος
της Ελευσίνας 2021.
Απαραίτητα Προσόντα
- Πτυχίο ΑΕΙ σχετικής ειδικότητας
- Τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελµατικής εµπειρίας σε τοµείς όπως η χαρ-
τογράφηση / τεκµηρίωση, οι πολιτιστικές βιοµηχανίες και η καινοτοµία.
- Πολύ καλή γνώση του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος στους παραπάνω
τοµείς
- Πολύ καλή κατανόηση της φιλοσοφίας και της αποστολής του προ-
γράµµατος της Ελευσίνας 2021 και ικανότητα να υπηρετήσει τους σκο-
πούς του
- Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο
- ∆ιαθεσιµότητα για συχνές µετακινήσεις στο εξωτερικό
- Ευελιξία για νυχτερινή απασχόληση καθώς και απασχόληση το Σαβ-
βατοκύριακο, όποτε απαιτείται βάσει του προγραµµατισµού της Ελευ-
σίνας 2021
Επιθυµητά προσόντα
- Μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφές αντικείµενο
- Εµπειρία στο σχεδιασµό και τη διαχείριση του προγράµµατος Creative
Europe καθώς και άλλων ευρωπαϊκών προγραµµάτων χρηµατοδότησης
- Άλλες ξένες γλώσσες
- Εµπειρία και γνώση της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής
7. ∆ιευθυντής Ανάπτυξης και Συµµετοχής Κοινού
Είναι υπεύθυνος/η για τη στρατηγική ενεργοποίησης και συµµετοχής
των πολιτών σε όλες τις δραστηριότητες της Ελευσίνας 2021, τον συντο-
νισµό των εθελοντών και του ∆ικτύου ∆ηµιουργικών Πολιτών καθώς και
τη στρατηγική ανάπτυξης κοινού. Μεριµνά για τη δηµιουργία των κατάλ-
ληλων δικτύων και κοινοτήτων για να αναπτυχθεί κοινό όχι µόνο ως
συµµετέχοντες και εθελοντές αλλά και ως θεατές, επισκέπτες, χορηγοί
κ.λπ

Απαραίτητα Προσόντα
- Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ
- Τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελµατικής εµπειρίας σε ενεργοποίηση κοι-
νού ή στην οργάνωση εκδηλώσεων 
- Κοινωνικές δεξιότητες
- Άριστη ικανότητα συνεργασίας σε οµάδα
- Εµπειρία στη διαχείριση διαφορετικών πληθυσµιακών οµάδων (παιδιά
/ νέους / ηλικιωµένους κτλ)
-Πολύ καλή κατανόηση της φιλοσοφίας και της αποστολής του προ-
γράµµατος της Ελευσίνας 2021 και ικανότητα να υπηρετήσει τους σκο-
πούς του
- Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο
- ∆ιαθεσιµότητα για συχνές µετακινήσεις στο εξωτερικό
- Ευελιξία για νυχτερινή απασχόληση καθώς και απασχόληση το Σαβ-
βατοκύριακο, όποτε απαιτείται βάσει του προγραµµατισµού της Ελευ-
σίνας 2021
Επιθυµητά προσόντα
- Μεταπτυχιακές σπουδές 
- Εθελοντική δράση
- Εµπειρία στο σχεδιασµό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµ-
µάτων για διάφορες ηλικίες και πληθυσµιακές οµάδες
- Εµπειρία στο συντονισµό εθελοντικών οµάδων
- Εµπειρία  σε έργα /δράσεις ευρωπαϊκών προγραµµάτων (πχ Erasmus
+)
- Εµπειρία στην ανάπτυξη διεθνών συµπράξεων ή/και διεθνών διορ-
γανώσεων
- Άλλες ξένες γλώσσες
- Εµπειρία και γνώση της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής 
Παρακαλούµε για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστο-
σελίδα της Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης eleu-
sis2021.eu (ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α � ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ επιλογή
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 � ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ). Οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά ή αυτοπρ-
οσώπως στα γραφεία της εταιρείας. Για ηλεκτρονική υποβολή, επισκεφ-
θείτε το σύνδεσµο https://eleusis2021.eu/open-calls/, συµπληρώστε την
αίτηση και επισυνάψετε το βιογραφικό σας καθώς και το portfolio σας
(για τους ∆ιευθυντές Σύγχρονης Τέχνης, Τέχνης στο ∆ηµόσιο Χώρο και
Πολιτιστικής Βιοµηχανίας).  Υποβολή αιτήσεων στα γραφεία της εταιρ-
είας ∆ευτέρα – Παρασκευή 12:00 – 15:00, ∆ηµαρχιακό Μέγαρο Ελευ-
σίνας, Χατζηδάκη 44 & ∆ήµητρος, 2ος όροφος, Γραφείο Ελευσίνας
2021.  Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ηµερολο-
γιακές ηµέρες από τη Παρασκευή 2 Φεβρουάριου 2018 (µέχρι και τις 7
Φεβρουαρίου 2018) για τη θέση της Γενικής Γραµµατείας-Συντονιστή
Έργου ΠΠΕ και δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες (µέχρι και τις 17
Φεβρουαρίου 2018) για τις υπόλοιπες έξι θέσεις.
*Οι αµοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο µισθολόγιο ως
ΝΠΙ∆ και αφορούν µέγιστη απασχόληση ορισµένου χρόνου έως και τη
λύση της εταιρίας το 2022 χωρίς δικαίωµα µονιµοποίησης σε φορείς του
∆ηµοσίου σύµφωνα µε το άρθρο 66 του νόµου 4503/17.
Για απορίες ή διευκρινήσεις µπορείτε να επικοινωνείτε µε τα γραφεία της
Ελευσίνας 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης στο τηλέφωνο
2105537206, διεύθυνση Χατζηδάκη 44 και ∆ήµητρος, κτήριο ∆ηµοτικού
Μεγάρου 2ος όροφος ή µε email στο info@eleusis2021.eu 

Η ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία «Ελευσίνα 2021 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» αναζητώντας τους µελλοντικούς συνεργάτες της  δέχεται αιτήσεις για τις ακόλουθες θέσεις:
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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 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
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβά-
νει οικιακές εργασίες(καθαρ-
ιότητα -σίδερο) µε 5 ευρώ
την ώρα . Κα. Σοφία 
6997505700

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 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. 

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
Ζητείται νέος µε εκπληρω-
µένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατά-
στηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαρ-
αίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.
gr.
Τηλ. fax: 2105570474

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

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ αγροτικό αυτοκίνητο
µάρκας Nissan Navara το οποίο
εκλάπη
Την Πέµπτη 18/1/18 εκλάπη έξω από το
νοσοκοµείο "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan Navara µε
αριθµό κυκλοφορίας ΧΑΤ9437. Το
αυτοκίνητο ανήκει σε καρκινοπαθή ο
οποίος βρισκόταν στο νοσοκοµείο για τη
χηµειοθεραπεία του.  ∆εδοµένου ότι ζει
στην επαρχία, η απώλεια του αυτοκινήτου
του καθιστά τη µετακίνηση του στην Αθήνα
για τις θεραπείες του απελπιστικά δύσκολη.
Οποιαδήποτε πληροφορία που θα βοηθή-
σει στην εύρεσή του, θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα,
∆ίνεται αµοιβή. Τηλέφωνο: 6974769704
(Ζαχαρίας & Ντίνα Καλουπη)
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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

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ    ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΗΗ//ΥΥ
∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΩΩΝΝ  ,,
ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΣΣ
ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ((MMSS  SSQQLL))

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ελάχιστο ΙΕΚ 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά , επιπέδου
Lower
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΗΗΣΣ
ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΣΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΑΑΚΚΙΙ    

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή

ΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  
ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ  ((ααννεειιδδίίκκεευυττοοιι))
Άντρες - Γυναίκες
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου,
Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου. 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr
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